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Uimhir 27 de 2004

————————

AN tACHT UM THIONÓNTACHTAÍ CÓNAITHE, 2004
[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal.

2. Tosach feidhme.

3. Feidhm an Achta.

4. Léiriú i gcoitinne.

5. “dáta iomchuí”, “tiarna talún”, “tionónta”, “léas”, etc.

6. Fógraí a sheirbheáil.

7. Fógra a sheirbheáil nó a thabhairt thar ceann duine eile.

8. Rialacháin agus orduithe.

9. Cionta.

10. Aisghairm agus cúlghairm.

11. Caiteachais.

CUID 2

Oibleagáidí Tionóntachta Tiarnaí Talún agus Tionóntaí

Caibidil 1

Forálacha maidir le hoibleagáidí tiarna talún

12. Oibleagáidí tiarnaí talún.

13. Alt 12(1)(b): rialacháin fhorlíontacha.

14. Toirmeasc ar thionóntaí a phionósú.

15. Dualgas a bheidh dlite do thríú páirtithe áirithe oibleagáidí
tionónta a fhorfheidhmiú.
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Caibidil 2

Forálacha maidir le hoibleagáidí tionónta

16. Oibleagáidí tionóntaí.

17. Alt 16: léiriú agus forlíontach.

18. Ní cheadófar conrú amach ó théarmaí alt 12 nó 16, etc.

CUID 3

Cíos agus Athbhreithnithe Cíosa

19. Toirmeasc ar chíos os cionn an chíosa margaidh a shocrú.

20. A mhinice a fhéadfaidh athbhreithnithe cíosa a bheith ann.

21. Ceart chun athbhreithnithe cíosa i gcás nach gcuirtear ceann
ar fáil.

22. Cíos nua a chur in iúil do thionónta.

23. Imeachtaí i leith riaráistí cíosa.

24. “Cíos Margaidh”, tagairtí d’athbhreithnithe cíosa, etc.

CUID 4

Ráthaíocht Tionachta

Caibidil 1

Réamhráiteach

25. Neamhfheidhm na Coda.

26. Ní dhéanfar difear do bhreis ráthaíochta tionachta.

Caibidil 2

Ráiteas faoi chosaint bhunriachtanach a theachtann tionóntaí

27. Neamhaird a thabhairt ar thréimhsí áitíochta roimh an dáta
iomchuí.

28. Cosaint reachtúil — “tionóntacht faoi Chuid 4” — tar éis 6
mhí áitíochta.

29. “tionóntacht faoi Chuid 4” — an bhrí atá leis an abairt sin.

30. Téarmaí tionóntachta faoi Chuid 4.

31. Ailt 28 agus 30: cásanna speisialta.

32. Cás speisialta breise (tionóntacht faoi Chuid 4 a fholigean).

Caibidil 3

Tionóntacht faoi Chuid 4 a fhoirceannadh

33. Srian le foirceannadh ag an tiarna talún.

34. Forais le foirceannadh ag an tiarna talún.
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35. An Tábla a ghabhann le halt 34: léiriú agus forlíontach.

36. Foirceannadh ag tionónta.

37. Foirceannadh a meastar a rinne tionónta.

38. An éifeacht a bheidh le tionóntacht faoi Chuid 4 a shannadh.

39. Foirceannadh ar bhás tionónta.

Caibidil 4

Ceart reachtúil breise — tionóntacht bhreise faoi Chuid 4

40. Léiriú (Caibidil 4).

41. Tionóntacht bhreise faoi Chuid 4 ar dhul in éag don tréimhse
4 bliana.

42. Cearta breise a fhoirceannadh.

Caibidil 5

Féadfaidh tionóntachtaí breise faoi Chuid 4 a bheith ann go
comhleanúnach

43. Críocha na Caibidle.

44. Forléiriú ar thagairtí áirithe.

45. Beidh tionóntacht bhreise faoi Chuid 4 ann ar an tionóntacht
roimhe sin do dhul in éag.

46. Téarmaí tionóntachta breise faoi Chuid 4.

47. Feidhm Chaibidil 3 agus alt 42 maidir le gach tionóntacht
bhreise faoi Chuid 4.

Caibidil 6

Rialacha lena rialaítear oibriú na Coda i gcásanna iláititheoirí

48. Léiriú (Caibidil 6).

49. Prionsabal ginearálta i ndáil le teaghaisí arna n-áitiú ag níos
mó ná duine amháin.

50. Teideal ag iláititheoir tairbhiú de thionóntacht faoi Chuid 4.

51. Ní féidir go ndéanfaidh gníomh duine amháin de na
hiltionóntaí dochar do chearta an tionónta eile nó na
dtionóntaí eile.

52. Ní bhaineann sé le hábhar go bhfuil tionónta arbh é a áitiú
nó a háitiú ba bhun le tionóntacht faoi Chuid 4 tar éis
an teaghais a fhágáil nó bás a fháil.

53. Ní eascróidh tionóntacht ar leithligh faoi Chuid 4 i
bhfabhar iltionónta.

Caibidil 7

Ilghnéitheach

54. Ní cheadófar conrú amach ó théarmaí na Coda.

3



4

[Uimh. 27.] [2004.]An tAcht um Thionóntachtaı́ Cónaithe,
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55. Cosaint faoin gCuid seo agus cothromas áitíochta fada.

56. Damáistí mar gheall ar nós imeachta foirceanta faoi alt 34 a
mhí-úsáid.

CUID 5

Foirceannadh Tionóntachtaí — Tréimhsí Fógra agus Ceanglais
Nós Imeachta eile

Caibidil 1

Réim na Coda agus forálacha léirithe

57. Críoch na Coda.

58. Foirceannadh tionóntachtaí teoranta do mhodhanna dá
bhforáiltear leis an gCuid seo.

59. Rialacha agus achtacháin láithreacha a eisiamh.

60. Ní dhéanfar difear do thréimhsí fógra is faide.

61. Tagairtí áirithe do thréimhsí fógra agus do ré tionóntachtaí
a fhorléiriú.

Caibidil 2

Na nithe nach foláir a bheith i bhfógra foirceanta bailí

62. Ceanglais le haghaidh fógra foirceanta bhailí.

63. An dáta a shonrófar chun críocha alt 62(1)(f).

64. Tagairt do dháta seirbheála fógra foirceanta agus bailíocht
an dáta sin.

Caibidil 3

An tréimhse fógra a bheidh le tabhairt

65. A ndéantar sa Chaibidil seo.

66. An tréimhse fógra i gcás nach infheidhme alt 67 nó 68.

67. An tréimhse fógra le haghaidh foirceannadh ag an tiarna
talún i gcás go ndéanfaidh tionónta mainneachtain.

68. An tréimhse fógra le haghaidh foirceannadh ag an tionónta
i gcás go ndéanfaidh tiarna talún mainneachtain.

69. Eisceacht ó cheanglais ailt 66 go 68.

Caibidil 4

Ceanglais agus nósanna imeachta breise i gcás go ndéanfar
tionóntacht a fholigean

70. Fógraí foirceanta i gcásanna tionóntachtaí a dhéanfar a
fholigean.

71. Nósanna imeachta ar scór fógra arna lua in alt 70 a
sheirbheáil i gcás neamhchointinneach.
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72. Nósanna imeachta ar scór fógra a sheirbheáil i gcásanna nach
dtagann faoi réim alt 71.

Caibidil 5

Ilghnéitheach

73. Fógra foirceanta ag iltionóntaí.

74. Cion arb éard é gníomhartha áirithe a dhéanamh ar scór
foirceanta neamhbhailí.

CUID 6

Réiteach Díospóidí

Caibidil 1

Nithe a tharchur chun an Bhoird lena réiteach

75. Léiriú (Cuid 6).

76. Ceart ag páirtithe i dtionóntacht agus ag daoine áirithe eile
tarchur a dhéanamh.

77. Ceart tarchur a dhéanamh i leith dualgais faoi alt 15 a shárú.

78. Nithe áirithe a fhéadfar a tharchur (liosta
neamhchuimsitheach).

79. Féadfaidh nithe éagsúla a bheith ina n-ábhar tarchuir aonair.

80. Teorainn ama chun cineál áirithe díospóide a tharchur.

81. Tionóntachtaí agus fothionóntachtaí: díospóidí a bhaineann
lena bhfoirceannadh a tharchur.

82. Ní arna tharchur chun an Bhoird a tharraingt siar.

83. Ní dhéileálfaidh an Bord le tarchur mura mbeidh táille íoctha
nó tionóntacht cláraithe.

84. Ceart breise ag Bord gan déileáil le tarchuir áirithe.

85. Ceart ag Binse nó ag breithneoir gan déileáil le tarchur.

86. Stádas nithe áirithe go dtí go gcinnfear díospóid.

87. Tabharfar neamhaird ar ghníomh leigheasta arna dhéanamh
ag páirtí i gcásanna áirithe.

88. An tréimhse ama chun díospóidí a tharchur chun an Bhoird
a fhadú.

Caibidil 2

An gaol idir an Chuid seo agus sásraí áirithe eile um réiteach
díospóidí

89. Féadfaidh díospóid is ábhar d’imeachtaí cúirte a bheidh
scortha a bheith ina hábhar do tharchur.

90. Ní bheidh éifeacht le comhaontú eadrána chun dlínse an
Bhoird a chur ar ceal ach amháin in imthosca áirithe.

5



6

[Uimh. 27.] [2004.]An tAcht um Thionóntachtaı́ Cónaithe,
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91. Ní ceadmhach díospóid a tharchur chun an Bhoird i gcás go
bhfuiltear ag gabháil do leigheas ionadúil.

Caibidil 3

An Bord do dhéanamh réamhbheart (lena n-áirítear an chumhacht
ní a tharchur chun an Bhinse)

92. Bearta tosaigh a fhéadfaidh an Bord a dhéanamh chun nithe
a bheidh tarchurtha a réiteach.

93. Iarraidh ar pháirtithe an ní a réiteach trí idirghabháil.

94. Eisceachtaí ó alt 93: ní a tharchur go díreach chun an
Bhinse, etc.

Caibidil 4

Idirghabháil agus breithniú

95. Idirghabháil.

96. Nósanna imeachta a bheidh le leanúint ar scór faisnéise faoi
alt 95(6) d’fháil ag an mBord.

97. Breithniú.

98. Tréimhse “mharana” chun críocha alt 97(4)(b).

99. Tuarascáil ón mbreithneoir.

100. Achomharc chun an Bhinse i gcoinne chinneadh an
bhreithneora.

101. Forálacha a bhaineann le hidirghabhálaithe agus le
breithneoirí araon.

Caibidil 5

Binse Tionóntachta

102. Binsí Tionóntachta agus an “Binse”.

103. Comhaltas an Bhinse, etc.

Caibidil 6

An Binse do réiteach díospóidí

104. An Binse do chinneadh díospóidí: nósanna imeachta i
gcoitinne.

105. Forálacha maidir le fianaise, finnéithe a thoghairm, etc.

106. Seolfar imeachtaí go poiblí.

107. Atráthanna éisteachta.

108. An Binse do chinneadh díospóide agus fógra a thabhairt
don Bhord.

Caibidil 7

Nithe forlíontacha a bhaineann le nós imeachta.

109. Cumhacht an Bhoird rialacha nós imeachta a dhéanamh.
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110. Gan teideal chun tailte nó maoine a thabhairt faoi cheist.

111. Cumhacht chun dul isteach i dteaghais agus í a iniúchadh.

112. Oibleagáidí maidir le rúndacht.

113. Cion arb éard é faisnéis bhréagach a sholáthar don Bhord.

114. Imeachtaí agus gníomhartha áirithe faoi phribhléid.

Caibidil 8

Sásamh a fhéadfar a dheonú faoin gCuid seo

115. Sásamh a fhéadfar a dheonú ar scór cinnidh.

116. Féadfar a cheangal le cinneadh go ndéanfar fothionóntacht
a fhágáil i gcásanna áirithe.

117. Féadfar sásamh de chineál eatramhach a dheonú.

118. Rogha treoir maidir le seilbh a dhiúltú.

119. Tabharfar treoracha áirithe i gcás riaráistí cíosa.

120. Ní chuirfear imthosca an tiarna talún nó an tionónta i gcuntas
i gcásanna áirithe.

Caibidil 9

Orduithe um chinneadh agus forfheidhmiú i gcoitinne

121. Orduithe um chinneadh.

122. Foráil chun comhréireacht idir cinntí a chinntiú.

123. Orduithe um chinneadh a bheith ina gceangal.

124. Orduithe um chinneadh a fhorfheidhmiú.

125. Ordú um chinneadh a chealú i gcásanna neamhláithreachta.

126. Cion is mainneachtain déanamh de réir ordaithe um
chinneadh.

CUID 7

Tionóntachtaí a Chlárú

Caibidil 1

An clár tionóntachtaí cónaithe príobháideacha

127. An clár a bhunú.

128. An clár foilsithe.

129. An clár foilsithe a iniúchadh.

130. Féadfar an clár agus an clár foilsithe a choimeád i bhfoirm
leictreonach.

131. Foilsiú mionsonraí comhiomlánaithe a gheofar ón gclár.
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132. Iontrálacha i gcláir a thabhairt, etc.

133. Daingniú do pháirtithe i dtionóntacht maidir leis na sonraí a
shonraítear in iarratas faoi alt 134.

Caibidil 2

An nós imeachta le haghaidh clárú

134. Oibleagáid iarratas a dhéanamh chun tionóntacht a chlárú.

135. Alt 134: forálacha forlíontacha.

136. Na sonraí a bheidh le sonrú in iarratas faoi alt 134.

137. An táille a bheidh ag gabháil le hiarratas faoi alt 134.

138. An táille a athrú i gcomhréir le hathruithe ar luach airgid.

Caibidil 3

An clár a thabhairt cothrom le dáta agus an ceanglas clárú a
fhorfheidhmiú

139. Sonraí arna dtaifeadadh sa chlár a thabhairt cothrom le dáta.

140. An Bord do leasú an chláir dá dheoin féin.

141. Tionóntacht a scriosadh ón gclár.

142. Toimhde i ndáil le dáta tosaithe na tionóntachta.

143. Is cion é faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a thabhairt.

144. Foráil ar mhaithe le ceanglais cláraithe a fhorfheidhmiú.

145. Forálacha breise ar mhaithe le ceanglais cláraithe a
fhorfheidhmiú.

Caibidil 4

Malartú sonraí — tionóntachtaí cónaithe príobháideacha

146. Malartú sonraí — tionóntachtaí cónaithe príobháideacha.

147. Malartú sonraí seirbhíse poiblí.

148. Mionsonraí faoi thionóntacht a sholáthar do na Coimisinéirí
Ioncaim.

CUID 8

An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha

Caibidil 1

An Bord a bhunú agus príomhfheidhmeanna an Bhoird

149. An lá bunaithe.

150. An Bord a bhunú.

151. Feidhmeanna an Bhoird.

152. Léas eiseamláireach.



[2004.] [Uimh. 27.]An tAcht um Thionóntachtaı́ Cónaithe,
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Caibidil 2

Comhdhéanamh an Bhoird

153. Comhaltas an Bhoird.

154. Forálacha forlíontacha maidir le comhaltas an Bhoird.

155. Cathaoirleach an Bhoird.

Caibidil 3

Cruinnithe agus coistí

156. Cruinnithe den Bhord.

157. Coistí de chuid an Bhoird.

158. Forálacha forlíontacha maidir le coistí de chuid an Bhoird.

159. An Coiste um Réiteach Díospóidí.

Caibidil 4

Bainistiú an Bhoird

160. Stiúrthóir an Bhoird.

161. Forálacha forlíontacha i ndáil leis an Stiúrthóir.

Caibidil 5

Foireann an Bhoird agus nithe aoisliúntais

162. Foireann an Bhoird.

163. Aoisliúntas.

Caibidil 6

Daoine áirithe a cheapadh nó a fhruiliú

164. Idirghabhálaithe agus breithneoirí.

165. Breithneoir a bhaint den phainéal.

166. Sainchomhairleoirí agus comhairleoirí.

167. Seirbhísí a sholáthar don Bhord.

Caibidil 7

Forálacha forlíontacha maidir le riaradh agus bainistiú an Bhoird

168. Daoine áirithe a shlánú.

169. Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas, etc.

170. Leasanna a nochtadh.

171. Alt 170: forálacha forlíontacha.

172. Faisnéis a nochtadh.

173. Séala an Bhoird.
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Caibidil 8

Forálacha airgeadais agus cuntasachta

174. Deontais don Bhord.

175. An Bord d’fháil iasachtaí.

176. Táillí.

177. Cuntais.

178. Forálacha breise maidir le cuntais (lena n-áirítear a
n-iniúchadh).

179. Cuntasacht an Stiúrthóra do Choistí Oireachtais.

180. Tuarascálacha agus faisnéis don Aire.

181. Tuarascálacha don Bhord.

CUID 9

Ilghnéitheach

182. Teorainn le díospóidí áirithe a bheith ina n-ábhar
d’imeachtaí cúirte.

183. Treoirlínte don Bhord.

184. Forálacha arna gceapadh chun foirceannadh a éascú ar
neamhní.

185. Oibleagáid chun an cineál tionóntachta a chur in iúl
d’fhothionónta ionchasach.

186. Féadfaidh an tionónta tionóntacht a fhoirceannadh i gcás go
ndéantar toiliú le sannadh nó foligean a choimeád siar.

187. Dualgas cuideachtaí bainisteoireachta i ndáil le gearáin
áirithe.

188. Faisnéis a thabhairt i ndáil le muirir sheirbhíse ag
cuideachtaí bainisteoireachta.

189. Dlínse i gcabhair don nós imeachta le haghaidh réitigh faoi
Chuid 6.

190. Alt 189: forálacha forlíontacha.

191. Cothromas áitíochta fada (an cumas chun teidlíocht chuige
a thréigean).

192. Cothromas áitíochta fada (díothú ionchasach teidlíochta
chuige).

193. Neamhfheidhm achtachán áirithe.

194. Tionóntacht nach bhfuil feidhm ag Cuid 4 maidir léi agus a
mheastar a bheith foirceanta.
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195. Rósheilbh a bheartaítear faoi thionóntacht ar théarma
socraithe.

196. Ní dochar an tAcht don Acht um Stádas Comhionann, 2000.

197. Leasú ar Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1997.

198. Leasú ar Acht na dTithe, 1966.

199. Leasú ar ailt 58 agus 60 den Acht um Thiarnaí Talún agus
Tionóntaí (Leasú), 1980.

200. Leasú ar ailt 3 agus 20 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992.

201. Leasú ar alt 34 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992.

202. Rialacháin chun deireadh a chur le deacrachtaí.

AN SCEIDEAL

Cosaint d’Fhothionóntachtaí arna gCruthú as Tionóntachtaí
faoi Chuid 4

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1998

An tAcht Eadrána, 1954 1954, Uimh. 26

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta, 1961 1961, Uimh. 41

Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956 1956, Uimh. 45

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 1996

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2003

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993 1993, Uimh. 8

Conveyancing Act, 1881 1881, c. 41

Conveyancing and Law of Property Act, 1892 1892, c.13

Criminal Law Amendment Act, 1912 1912, c. 20

An tAcht um Stádas Comhionann, 2000 2000, Uimh. 8

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997 1997, Uimh. 2

An tAcht Airgeadais, 1999 1999, Uimh. 2

An tAcht Sláinte, 1970 1970, Uimh. 1

An tAcht Sláinte (Údarás Sláinte Réigiúnach an Oirthir),
1999 1999, Uimh. 13

Acht na dTithe, 1966 1966, Uimh. 21

Acht na dTithe, 1988 1988, Uimh. 28

Achtanna na dTithe, 1966 go 1997

Achtanna na dTithe, 1966 go 2002

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992 1992, Uimh. 18

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1997 1997, Uimh. 21

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2002 2002, Uimh. 9

Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos), 1982 1982, Uimh. 6

Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998 1998, Uimh. 33

An tAcht Léiriúcháin, 1937 1937, Uimh. 38

An tAcht um Thiarnaí Tighe agus Tionóntaithe, 1931 1931, Uimh. 55

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú), 1980 1980, Uimh. 10

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú), 1994 1994, Uimh. 20

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí
(Bunchíosanna) (Uimh. 2), 1978 1978, Uimh. 16

Landlord and Tenant Law Amendment Act Ireland, 1860 1860, c. 154

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001 2001, Uimh. 37

An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997 1997, Uimh. 20

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851 1851, c. 93

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 2000, Uimh. 30

Public Offices Fees Act, 1879 1879, c. 58

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993 1993, Uimh. 27

Reacht na dTréimhsí, 1957 1957, Uimh. 6

An tAcht Comharbais, 1965 1965, Uimh. 27

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 1997, Uimh. 39

An tAcht um Athnuachan Uirbeach, 1998 1998, Uimh. 27
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AN tACHT UM THIONÓNTACHTAÍ CÓNAITHE, 2004
[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ—

(a) DE RÉIR RIACHTANAIS LEAS AN PHOBAIL, LE
hAGHAIDH MÉID ÁIRITHE RÁTHAÍOCHTA
TIONACHTA DO THIONÓNTAÍ TEAGHAISÍ ÁIRITHE,

(b) LE hAGHAIDH LEASUITHE AR AN DLÍ UM THIARNAÍ
TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ I nDÁIL LE BUNCHEARTA
AGUS BUNOIBLEAGÁIDÍ GACH CEANN DE NA
PÁIRTITHE I dTIONÓNTACHTAÍ TEAGHAISÍ ÁIRITHE,

(c) D’FHONN GUR FÉIDIR DÍOSPÓIDÍ IDIR NA PÁIRTITHE
SIN A RÉITEACH GO SAOR AGUS GO TAPA, CHUN
COMHLACHT A BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN
BORD UM THIONÓNTACHTAÍ CÓNAITHE
PRÍOBHÁIDEACHA NÓ, SA BHÉARLA, THE PRIVATE
RESIDENTIAL TENANCIES BOARD AGUS CHUN
CUMHACHTAÍ AGUS FEIDHMEANNA DE CHINEÁL
TEORANTA A THABHAIRT DÓ I nDÁIL LE DÍOSPÓIDÍ
DEN SÓRT SIN A RÉITEACH,

(d) CHUN TIONÓNTACHTAÍ TEAGHAISÍ ÁIRITHE A
CHLÁRÚ, AGUS

(e) I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[19 Iúil 2004]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—Féadfar an tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 a ghairm
den Acht seo.

2.—Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla
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a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

3.—(1) Faoi réir fho-alt (2), tá feidhm ag an Acht seo maidir le
gach teaghais is ábhar do thionóntacht (lena n-áirítear tionóntacht
arna bunú roimh an Acht seo a rith).

(2) Faoi réir alt 4(2), níl feidhm ag an Acht seo maidir le haon
cheann de na teaghaisí seo a leanas—

(a) teaghais a úsáidtear go hiomlán nó go páirteach d’fhonn
gnó a sheoladh, ar teaghais í a bhféadfadh an t-áititheoir,
tar éis don tionóntacht maireachtáil 5 bliana, iarratas faoi
alt 13(1)(a) den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí
(Leasú), 1980 a dhéanamh ina leith,

(b) teaghais lena mbaineann Cuid II d’Acht na dTithe
(Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos), 1982,

(c) teaghais arna ligean ag ceann díobh seo a leanas nó le
ceann díobh seo a leanas—

(i) údarás poiblí, nó

(ii) comhlacht arna cheadú chun críocha alt 6 d’Acht na
dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992 agus atá á
háitiú ag duine dá dtagraítear in alt 9(2) d’Acht na
dTithe, 1988,

(d) teaghais a bhfuil a húinéir i dteideal an feo simplí ina leith
a fháil faoi Chuid II den Acht um Thiarnaí Talún agus
Tionóntaí (Bunchíosanna) (Uimh. 2), 1978,

(e) teaghais atá á háitiú faoi léas úinéireachta roinnte,

(f) teaghais arna ligean le duine ar chun críche saoire, agus
chun na críche sin amháin, atá sé nó sí i dteideal í a áitiú,

(g) teaghais ina bhfuil cónaí ar an tiarna talún freisin,

(h) teaghais ina bhfuil cónaí ar chéile, ar thuismitheoir nó ar
leanbh an tiarna talún agus nach ndearna aon duine a
chónaíonn sa teaghais aon léas nó comhaontú
tionóntachta i scríbhinn,

(i) teaghais is ábhar do thionóntacht arna deonú faoi Chuid
II den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú),
1980 nó faoi Chuid III den Acht um Thiarnaí Tighe agus
Tionóntaithe, 1931 nó is ábhar d’iarratas arna dhéanamh
faoi alt 21 den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí
(Leasú), 1980 agus nach bhfuil a cinneadh déanta go fóill
ag an gcúirt maidir leis an ní.

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

déanfar “breithneoir” a fhorléiriú de réir alt 164(2);

déanfar “gníomhaire údaraithe” a fhorléiriú de réir alt 12(1)(e);

déanfar “Bord” a fhorléiriú de réir alt 150(1);
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folaíonn “leanbh” duine nach mionaoiseach a thuilleadh agus
forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn “cuideachta” cuideachta de réir bhrí Achtanna na
gCuideachtaí, 1963 go 2003;

ní fholaíonn “conradh tionóntachta” comhaontú tionóntacht a
bhunú;

déanfar “Stiúrthóir” a fhorléiriú de réir alt 160(1);

déanfar “Coiste um Réiteach Díospóidí” a fhorléiriú de réir alt
157(2);

ciallaíonn “teaghais”, faoi réir fho-alt (2), maoin arna ligean ar cíos
nó ar comaoin luachmhar mar aonad cónaithe lánscartha agus
folaíonn sé aon fhoirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a úsáidtear mar
theaghais agus aon fhotheach, clós, gairdín nó talamh eile a
chomhghabhann leis nó léi nó a theachtar de ghnáth ina theannta nó
ina teannta agus folaíonn sé, mar a gceadaítear sin sa chomhthéacs,
maoin atá ar fáil lena ligean ach ní fholaíonn sé déanmhas nach
bhfuil i mbuancheangal leis an talamh ná soitheach ná feithicil
(soghluaiste nó doghluaiste);

ciallaíonn “lá bunaithe” an lá a cheapfar faoi alt 149;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais agus aon tagairtí
do chomhlíonadh feidhmeanna, folaíonn siad, maidir le cumhachtaí
agus dualgais, tagairtí d’fheidhmiú na gcumhachtaí agus do chomhall
na ndualgas;

déanfar “tionóntacht bhreise faoi Chuid 4” a fhorléiriú de réir alt
41(2) nó 45(2), de réir mar is cuí;

ciallaíonn “údarás áitiúil” údarás áitiúil chun críocha an Achta
Rialtais Áitiúil, 2001;

ciallaíonn “cuideachta bhainisteoireachta”, i ndáil le mórláthair
leithleann, an chuideachta a bhfuil feidhmeanna dílsithe di maidir le
bainistiú na mórláithreach leithleann;

déanfar “idirghabhálaí” a fhorléiriú de réir alt 164(1);

ciallaíonn “Aire” an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil;

déanfar “tionóntacht faoi Chuid 4” a fhorléiriú de réir alt 29;

tá le “ionadaí pearsanta” an bhrí chéanna atá leis san Acht
Comharbais, 1965;

ciallaíonn “cead pleanála” cead faoi alt 34 den Acht um Pleanáil
agus Forbairt, 2000;

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

ciallaíonn “údarás poiblí”—

(a) Aire den Rialtas nó comhlacht atá faoi choimirce Aire
den Rialtas,
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2004.

(b) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn,

(c) údarás áitiúil,

(d) bord sláinte arna bhunú faoin Acht Sláinte, 1970,

(e) Údarás Sláinte Réigiúnach an Oirthir nó bord sláinte
limistéir arna bhunú faoin Acht Sláinte (Údarás Sláinte
Réigiúnach an Oirthir), 1999,

(f) comhlacht saorálach arna cheadú ag an Aire Sláinte agus
Leanaí nó ag bord sláinte nó údarás nó bord a luaitear i
mír (e) den mhíniú seo chun cóiríocht a sholáthar do
dhaoine scothaosta nó do dhaoine a bhfuil
meabhairéislinn nó mí-ordú síciatrach orthu,

(g) foras oideachais aitheanta, eadhon, aon ollscoil, coláiste
teicniúil, coláiste teicniúil réigiúnach, meánscoil nó
ceardscoil nó foras eile nó comhlacht eile daoine a bheidh
ceadaithe ag an Aire Oideachais agus Eolaíochta chun
cúrsa ceadaithe staidéir a sholáthar, nó

(h) Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna;

folaíonn “luach saothair” táillí, liúntais i leith caiteachas, sochair
chomhchineáil agus aoisliúntas;

ciallaíonn “tréimhse fógra a cheanglaítear”, i ndáil le fógra
foirceanta, an tréimhse fógra a cheanglaítear le Cuid 4 nó 5 nó, más
mó ná sin í, leis an léas nó leis an gcomhaontú tionóntachta lena
mbaineann;

folaíonn “aonad cónaithe lánscartha” an saghas cóiríochta ar a
dtugtar “teaghaisín aonseomra” de ghnáth;

tá le “léas úinéireachta roinnte” an bhrí a shanntar dó le halt 2
d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992;

ciallaíonn “sochar aoisliúntais” pinsean, aisce nó liúntas eile is
iníoctha ar éirí as, ar scor nó ar bhás;

folaíonn “comhaontú tionóntachta” comhaontú tionóntachta ó
bhéal;

déanfar “Binse” a fhorléiriú de réir alt 102(2).

(2) Ní bheidh feidhm ag an míniú ar “teaghais” i bhfo-alt (1) i
ndáil le tagairtí do “teaghais” lena mbaineann an fo-alt seo a
fhorléiriú; déanfar gach tagairt den sórt sin a fhorléiriú mar thagairt
d’aon fhoirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a úsáidtear mar theaghais
(cibé acu is teaghais arna ligean ar cíos nó ar comaoin luachmhar í
nó nach ea) agus aon fhotheach, clós, gairdín nó talamh eile a
chomhghabhann leis nó léi nó a theachtar de ghnáth ina theannta nó
ina teannta.

(3) Tá feidhm ag fo-alt (2) maidir leis na tagairtí seo a leanas do
“teaghais” (san uatha nó san iolra) san Acht seo, eadhon—

(a) an dara ceann de na tagairtí in alt 12(1)(h),
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(b) an chéad cheann agus an ceann deireanach de na tagairtí
i mír (c)(ii) agus mír (c)(iii) den mhíniú ar “é féin nó í
féin a iompar ar shlí fhrithshóisialta” in alt 17(1),

(c) an tagairt i bhfo-alt (2)(a) d’alt 25 do cibé ceann de na
teaghaisí a luaitear san fho-alt sin nach ábhar don
tionóntacht a luaitear i bhfo-alt (1) den alt sin,

(d) na tagairtí i bhfo-alt (2)(b) agus (c) d’alt 25, agus

(e) an dara ceann de na tagairtí in ailt 136(h), 187(1) agus
188(1).

(4) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’alt nó do Chuid, is tagairt í d’alt nó do Chuid
den Acht seo mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán
éigin eile atá beartaithe,

(b) aon tagairt do Chaibidil, is tagairt í don Chaibidil den
Chuid ina bhfuil an tagairt mura gcuirtear in iúl gur
tagairt d’fhoráil éigin eile atá beartaithe,

(c) 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’fhoráil éigin
eile atá beartaithe, agus

(d) aon tagairt d’aon achtachán eile is tagairt í don achtachán
sin arna leasú nó arna leathnú le haon achtachán dá éis
sin nó faoi aon achtachán dá éis sin.

5.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “tiarna talún” an duine atá i dteideal de thuras na huaire
an cíos a íocann tionónta teaghaise ar an teaghais sin a fháil (seachas
mar ghníomhaire do dhuine eile) agus, mar a gceadaítear sin sa
chomhthéacs, folaíonn sé duine a scoir de bheith i dteideal amhlaidh
toisc an tionóntacht a bheith foirceanta;

ciallaíonn “léas” ionstraim i scríbhinn, cibé acu faoi shéala di nó nach
ea, ina bhfuil conradh tionóntachta maidir le teaghais;

ciallaíonn “dáta iomchuí” an dáta ar a dtosóidh feidhm Chuid 4;

folaíonn “tionóntacht” tionóntacht thréimhsiúil agus tionóntacht ar
feadh téarma shocraithe, cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn nó intuigthe,
agus, mar a gceadaítear sin sa chomhthéacs, folaíonn sé
fothionóntacht agus tionóntacht nó fothionóntacht a foirceannadh;

ciallaíonn “tionónta” an duine atá i dteideal de thuras na huaire
teaghais a áitiú faoi thionóntacht agus, mar a gceadaítear sin sa
chomhthéacs, folaíonn sé duine a scoir de bheith i dteideal an áitithe
sin toisc a thionóntacht nó a tionóntacht a bheith foirceanta.

(2) Aon tagairt san Acht seo—

(a) do thiarna talún teaghaise is tagairt í do thiarna talún faoi
thionóntacht ar an teaghais, agus
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(b) do thionónta teaghaise is tagairt í do thionónta faoi
thionóntacht ar an teaghais.

(3) Faoi réir fho-alt (4), san Acht seo, ní fholaíonn “costais”, i
ndáil le ní a bhfuil an Bord, idirghabhálaí, breithneoir nó an Binse
ag déileáil leis nó i ndáil le cinneadh nó ordachán arna dhéanamh
nó arna thabhairt aige nó aici—

(a) costais nó caiteachais dlí, ná

(b) costais nó caiteachais d’aon chineál gairmiúil eile nó a
bhaineann le haon duine a bhfuil saineolas teicniúil aige
nó aici a fhostú, ar costais nó ar caiteachais iad atá
bainteach go hiomlán nó go páirteach le fianaise a
sholáthar le haghaidh na n-imeachtaí nó le saincheist
amháin nó níos mó a thíolacadh ag na himeachtaí.

(4) D’ainneoin fho-alt (3), féadfaidh an Bord nó, le toiliú an
Bhoird, féadfaidh idirghabhálaí, breithneoir nó an Binse, más rud é,
ina thuairim nó ina tuairim, gur cóir sin in imthosca eisceachtúla an
ní, a chinneadh go n-áireofar in aon ghné de chostais is ábhar do
chinneadh nó d’ordachán arna dhéanamh nó arna thabhairt aige nó
aici costais dá dtagraítear i mír (a) nó (b) den fho-alt sin.

6.—(1) Aon fhógra a cheanglaítear nó a údaraítear a sheirbheáil
nó a thabhairt leis an Acht seo nó faoin Acht seo, déanfar, faoi réir
fho-alt 2, é a dhíriú chuig an duine lena mbaineann faoina ainm nó
faoina hainm agus féadfar é a sheirbheáil ar an duine nó a thabhairt
don duine ar cheann amháin de na slite seo a leanas:

(a) trína sheachadadh ar an duine;

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine nó, i gcás gur tugadh fógra le haghaidh seirbheála,
ag an seoladh sin;

(c) trína chur leis an bpost i litir réamhíoctha chuig an seoladh
ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó, i gcás gur tugadh
seoladh le haghaidh seirbheála, chuig an seoladh sin;

(d) i gcás go mbaineann an fógra le teaghais agus gur
dealraitheach nach bhfuil an teaghais á háitiú iarbhír ag
aon duine, trína ghreamú in áit fheiceálach ar an taobh
amuigh den teaghais nó den mhaoin ina bhfuil an
teaghais.

(2) I gcás go mbeidh an fógra lena mbaineann le seirbheáil ar
dhuine, nó le tabhairt do dhuine, arb é nó í úinéir, tiarna talún,
tionónta nó áititheoir teaghaise agus nach féidir ainm an duine a
fhionnadh trí fhiosrú réasúnach, féadfar é a dhíriú chuig an duine trí
na focail, an t-úinéir, an tiarna talún, an tionónta nó an t-áititheoir,
de réir mar is gá sa chás, a úsáid.

(3) Chun críocha an ailt seo, measfar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta ag a hoifig chláraithe, agus measfar gnáthchónaí a bheith
ar gach comhlacht corpraithe eile agus gach comhlacht
neamhchorpraithe ag a phríomhoifig nó ag a phríomháit ghnó.

(4) Ní dhéanfaidh duine, aon tráth i rith na tréimhse 3 mhí tar éis
fógra a ghreamú faoi fho-alt (1)(d), an fógra a thabhairt chun siúil,
a dhamáistiú nó a aghlot gan údarás dleathach.
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(5) Aon duine a sháróidh fo-alt (4), beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(6) Más rud é, in imeachtaí faoi Chuid 6, go suífear go ndearnadh
fógra a sheirbheáil nó a thabhairt de réir fhorálacha an ailt seo agus
an dáta a líomhnaítear gur seirbheáladh nó gur tugadh é, is ar an
bhfaighteoir a bheidh sé a shuíomh chun sástacht an Bhoird, an
bhreithneora nó an Bhinse nach bhfuarthas an fógra in am trátha le
go gcomhlíonfaí an teorainn ama iomchuí a shonraítear leis an Acht
seo nó faoin Acht seo.

7.—I gcás go ndéanfar fógra a cheanglaítear nó a údaraítear a
sheirbheáil nó a thabhairt leis an Acht seo nó faoi a sheirbheáil nó
a thabhairt thar ceann duine, measfar gurbh é an duine sin a
sheirbheáil nó a thug an fógra.

8.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena
bhforordófar aon ní nó rud dá dtagraítear san Acht seo mar ní nó
rud atá forordaithe nó le forordú.

(2) Gach ordú (seachas ordú arna dhéanamh faoi alt 2 nó 149)
agus rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo, leagfar é faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta
agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin laistigh den 21 lá a
shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú nó an rialachán a leagan faoina
bhráid rún a rith ag neamhniú an ordaithe nó an rialacháin, beidh
an t-ordú nó an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar
do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú nó faoin
rialachán.

(3) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin Acht seo (seachas
ordú faoi alt 2 nó 149) a leasú nó a chúlghairm.

(4) Maidir le hordú faoi fho-alt (3), déanfar é ar an tslí chéanna
agus beidh a dhéanamh faoi réir na dtoilithe agus na gcoinníollacha
céanna (más ann) leis an ordú a bheidh á leasú nó á chúlghairm aige.

9.—(1) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin Acht seo,
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a
chur air nó uirthi.

(2) Má leantar, tar éis an chiontaithe, den sárú ar ina leith a
chiontaítear duine i gcion faoin Acht seo, beidh an duine ciontach i
gcion breise ar gach lá ar a leanfar den sárú agus, in aghaidh gach
ciona den sórt sin, dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná €250 a chur ar an duine.

(3) Féadfaidh an Bord imeachtaí i ndáil le cion faoin Acht seo a
thionscnamh agus a ionchúiseamh.

(4) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851,
féadfar imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo a thionscnamh
aon tráth laistigh de bhliain amháin tar éis dáta an chiona.

(5) I gcás go gciontófar duine i gcion faoin Acht seo, déanfaidh
an chúirt, mura deimhin léi go bhfuil cúiseanna speisialta agus
substaintiúla ann gan déanamh amhlaidh, a ordú don duine na costais
agus na caiteachais, arna dtomhas ag an gcúirt, a thabhaigh an Bord
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i ndáil le himscrúdú, brath agus ionchúiseamh an chiona, a íoc leis
an mBord.

10.—(1) Aisghairtear alt 5 den Criminal Law Amendment Act,
1912.

(2) Cúlghairtear Rialacháin na dTithe (Tithe ar Cíos a Chlárú),
1996 (I.R. Uimh. 30 de 1996).

11.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID 2

Oibleagáidí Tionóntachta Tiarnaí Talún agus Tionóntaí

Caibidil 1

Forálacha maidir le hoibleagáidí tiarna talún

12.—(1) I dteannta na n-oibleagáidí a eascraíonn de dhroim aon
achtacháin eile nó faoi, déanfaidh tiarna talún teaghaise—

(a) a cheadú do thionónta na teaghaise áitiú sítheoilte eisiach
na teaghaise a theachtadh,

(b) faoi réir fho-alt (2)—

(i) na deisiúcháin sin go léir is gá, ó am go ham, a chur i
gcrích ar struchtúr na teaghaise agus a áirithiú go
gcomhlíonann an struchtúr aon chaighdeáin do
thithe a bheidh forordaithe de thuras na huaire faoi
alt 18 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),
1992, agus

(ii) na deisiúcháin sin go léir agus an t-athsholáthar
feisteán is gá, ó am go ham, a chur i gcrích ar an
taobh istigh den teaghais ionas go gcothabhálfar an
taobh istigh sin agus na feisteáin sin, ar a laghad, sa
riocht ina raibh siad i dtosach na tionóntachta agus i
gcomhlíonadh aon chaighdeán den sórt sin a bheidh
forordaithe de thuras na huaire,

(c) faoi réir fho-alt (3), polasaí árachais i leith struchtúr na
teaghaise a bhaint amach agus a chothabháil, is é sin le
rá—

(i) polasaí a árachaíonn an tiarna talún in aghaidh
damáiste don teaghais, agus in aghaidh chailleadh
agus dhíothú na teaghaise, agus

(ii) polasaí a shlánaíonn, go dtí méid nach lú ná €250,000,
an tiarna talún in aghaidh aon dliteanais ar a thaobh
nó ar a taobh a éireoidh mar gheall ar úinéireacht,
seilbh nó úsáid na teaghaise,
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(d) faoi réir fho-alt (4), aon éarlais a d’íoc an tionónta leis an
tiarna talún ar an gcomhaontú le haghaidh na
tionóntachta nó an léas a dhéanamh, a thabhairt ar ais
nó a aisíoc go pras,

(e) ainm an duine, más ann, (an “gníomhaire údaraithe”) a
bheidh údaraithe ag an tiarna talún chun gníomhú thar a
cheann nó thar a ceann de thuras na huaire i ndáil leis an
tionóntacht a chur in iúl don tionónta,

(f) sonraí maidir leis an modh ar a bhféadfaidh an tionónta,
gach tráth réasúnach, teagmháil a dhéanamh leis nó léi
nó lena ghníomhaire údaraithe nó lena gníomhaire
údaraithe, a thabhairt don tionónta,

(g) gan dochar d’aon dliteanas eile a ghabhann leis an gcás
seo, an tionónta a chúiteamh i leith na gcaiteachas
réasúnach agus deimhnithe go léir a thabhóidh an
tionónta le linn dó nó di deisiúcháin a dhéanamh ar
struchtúr na teaghaise nó ar an taobh istigh den teaghais
a mbeidh an tiarna talún freagrach ina leith faoi mhír (b)
i gcás go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas—

(i) go mbeidh diúltaithe nó mainnithe ag an tiarna talún
na deisiúcháin a dhéanamh an tráth a iarrfaidh an
tionónta air nó uirthi déanamh amhlaidh, agus

(ii) go mbeadh sé míréasúnach na deisiúcháin a chur siar
go dtí dáta éigin ina dhiaidh sin ag féachaint don
mhéid seo a leanas—

(I) contúirt shuntasach do shláinte nó do
shábháilteacht thionónta nó áititheoirí
dleathacha eile na teaghaise a thiocfaidh as na
nithe a dhlíonn deisiúchán, nó

(II) laghdú suntasach de bharr na nithe sin ar
cháilíocht thimpeallacht mhaireachtála an
tionónta nó na n-áititheoirí eile sin,

(h) más rud é, maidir leis an teaghais, gur ceann de líon
teaghaisí í arb éard atá iontu mórláthair leithleann—

(i) aon ghearán a bheidh curtha in iúl i scríbhinn dó nó
di ag an tionónta agus a bhaineann le comhlíonadh a
cuid feidhmeanna ag cuideachta bhainisteoireachta,
más ann, na mórláithreach, i ndáil leis an mórláthair,
a chur ar aghaidh chuig an gcuideachta,

(ii) aon fhreagra tosaigh ón gcuideachta
bhainisteoireachta ar an ngearán sin a chur ar
aghaidh chuig an tionónta, agus

(iii) aon ráiteas i scríbhinn den sórt dá dtagraítear in alt
187(2) a dhéanfaidh an chuideachta
bhainisteoireachta i ndáil leis an ngearán sin a chur
ar aghaidh chuig an tionónta.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)(b) maidir le haon deisiúcháin is
gá de dheasca mhainneachtain an tionónta alt 16(f) a chomhlíonadh.
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(3) Ní bheidh feidhm ag an oibleagáid faoi fho-alt (1)(c) aon tráth
áirithe i gcaitheamh téarma na tionóntachta lena mbaineann más rud
é, an tráth sin, nach féidir leis an tiarna talún polasaí árachais den
sórt dá dtagraítear san fhoráil sin a fháil, nó a fháil ar chostas
réasúnach, i leith na teaghaise.

(4) Tá feidhm ag fo-alt (1)(d) agus tá éifeacht leis faoi réir na
bhforálacha seo a leanas:

(a) ní cheanglófar aon mhéid den éarlais lena mbaineann a
thabhairt ar ais nó a aisíoc más rud é, an dáta a iarrfar é
a thabhairt ar ais nó a aisíoc, gur mainníodh—

(i) cíos a íoc agus gur comhionann leis an éarlais, nó gur
mó ná an éarlais, an méid cíosa atá i riaráiste, nó

(ii) alt 16(f) a chomhlíonadh agus gur comhionann leis an
éarlais, nó gur mó ná an éarlais, méid na gcostas a
thabhódh an tiarna talún le linn cibé bearta a bheidh
réasúnach a dhéanamh chun an teaghais a chur ar
ais sa riocht a luaitear in alt 16(f),

(b) más rud é, an dáta a iarrfar é a thabhairt ar ais nó a aisíoc,
gur mainníodh cíos a íoc nó alt 16(f) a chomhlíonadh agus
nach mbeidh feidhm ag fomhír (i) nó (ii), de réir mar a
bheidh, de mhír (a), ansin ní cheanglófar ach an difríocht
idir an méid cíosa atá i riaráiste nó, de réir mar is cuí,
méid na gcostas a thabhófaí le linn bearta a dhéanamh
den sórt dá dtagraítear i mír (a)(ii), a thabhairt ar ais nó
a aisíoc faoi fho-alt (1)(d).

(5) Chun amhras a sheachaint, beidh an coinníoll i bhfo-alt
(1)(g)(i) comhlíonta más rud é, tar éis gach iarracht réasúnach a
dhéanamh, nach bhféadfaí teagmháil a dhéanamh leis an tiarna talún
nó lena ghníomhaire údaraithe nó lena gníomhaire údaraithe chun
an iarraidh lena mbaineann a dhéanamh.

13.—(1) Féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire, rialacháin a
dhéanamh ina sonrófar go ndéanfar codanna áirithe de theaghaisí a
áireamh, chun críocha alt 12(1)(b), mar chodanna den taobh istigh
de theaghaisí, nó mar chodanna de struchtúr teaghaisí.

(2) Le linn rialacháin a dhéanamh faoin alt seo—

(a) féadfaidh an Bord aighneachtaí i ndáil leis an ní a iarraidh
ó aon daoine nó eagraíochtaí a mheasfaidh sé a bheith
ionadaitheach do leasa tiarnaí talún agus tionóntaí agus
aon aighneachtaí ó na daoine nó na heagraíochtaí sin
arna ndéanamh ar scór na hiarrata sin a bhreithniú,

(b) ní dhéanfaidh an Bord cuid de theaghais a shonrú mar
chuid dá struchtúr nó, de réir mar a bheidh, mar chuid
den taobh istigh di dá mba rud é, go dtiocfadh dá bharr,
dar leis, go ndéanfaí oibleagáidí a bheadh míréasúnta
trom a fhorchur ar thiarnaí talún.

(3) Féadfar rialacháin éagsúla a dhéanamh faoin alt seo i leith
aicmí éagsúla teaghaisí.
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14.—(1) Ní dhéanfaidh tiarna talún teaghaise tionónta a
phionósú—

(a) mar gheall ar aon díospóid idir an tionónta agus an tiarna
talún a tharchur chuig an mBord lena réiteach faoi
Chuid 6,

(b) mar gheall ar fhianaise a thabhairt in aon imeachtaí faoi
Chuid 6 ar páirtí iontu an tiarna talún (cibé acu is páirtí
iontu an tionónta nó nach ea),

(c) mar gheall ar ghearán a dhéanamh le comhalta den
Gharda Síochána nó le húdarás poiblí i ndáil le haon ní
a éireoidh as an teaghais a áitiú nó i dtaca leis an teaghais
a áitiú nó iarratas maidir le ní den sórt sin a dhéanamh
chuig údarás poiblí, nó

(d) mar gheall ar fhógra a thabhairt go bhfuil ar intinn aige
nó aici aon cheann nó gach ceann de na rudaí dá
dtagraítear sna míreanna roimhe seo a dhéanamh.

(2) Chun críocha an ailt seo, déantar tionónta a phionósú má
dhéantar aon ghníomh dó nó di a dhéanfaidh dochar do theachtadh
áitiú sítheoilte na teaghaise lena mbaineann aige nó aici.

(3) D’fhéadfadh gur pionósú é gníomh den sórt sin fiú más éard
é bearta arna nglacadh ag an tiarna talún le linn dó nó di aon chearta
a fheidhmiú a thugtar dó nó di leis an Acht seo nó faoi, le haon
achtachán eile nó faoi nó leis an léas nó leis an gcomhaontú
tionóntachta lena mbaineann nó faoi, más rud é, ag féachaint do na
nithe seo a leanas—

(a) a mhinice nó a mhéid a fheidhmítear an ceart i ndáil leis
an tionónta,

(b) a ghaire ó thaobh ama de atá a fheidhmiú amhlaidh don
tráth a rinne an tionónta an ní iomchuí dá dtagraítear i
bhfo-alt (1), agus

(c) aon imthosca iomchuí eile,

gur tátal réasúnach é gur mar phionósú ar an tionónta mar gheall ar
an rud sin a dhéanamh a beartaíodh an gníomh.

(4) Ní dochar an t-alt seo d’aon dliteanas eile (sibhialta nó
coiriúil) a mbeidh an tiarna talún faoina réir mar gheall ar rud a
dhéanamh a bheidh toirmiscthe leis alt seo.

15.—(1) Beidh dualgas dlite de thiarna talún teaghaise do gach
duine ar féidir go hionchasach go ndéanfar difear dó nó di
oibleagáidí an tionónta faoin tionóntacht a fhorfheidhmiú.

(2) I bhfo-alt (1), ciallaíonn “duine ar féidir go hionchasach go
ndéanfar difear dó nó di” duine arb intuartha le réasún ina leith go
ndéanfaí dochar go díreach dó nó di mar gheall ar mhainneachtain
oibleagáid de chuid an tionónta a fhorfheidhmiú dá dtarlódh
mainneachtain den sórt sin agus folaíonn sé aon tionónta eile faoin
tionóntacht a luaitear san fho-alt sin.

(3) Ní thugtar d’aon duine leis an alt seo ceart caingne is
insaothraithe in imeachtaí os comhair cúirte mar gheall ar shárú ar
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an dualgas a bhunaítear leis; is é an t-aon leigheas ar shárú den sórt
sin gearán a dhéanamh (i gcás go gcomhlíontar na coinníollacha a
shonraítear in alt 77 chun déanamh amhlaidh) leis an mBord faoi
Chuid 6.

(4) Ní dhéanann aon ní i bhfo-alt (3) difear d’aon dualgas cúram
a ghlacadh, agus do na leigheasanna atá ar fáil ar a shárú, arb ann
dóibh ar leith ón alt seo.

Caibidil 2

Forálacha maidir le hoibleagáidí tionónta

16.—I dteannta na n-oibleagáidí a eascraíonn de dhroim aon
achtacháin eile nó faoi, maidir le tionónta teaghaise—

(a) íocfaidh sé nó sí na nithe seo a leanas leis an tiarna talún
nó lena ghníomhaire údaraithe nó lena gníomhaire
údaraithe (nó aon duine eile i gcás go gceanglaítear air
nó uirthi déanamh amhlaidh le haon achtachán)—

(i) an cíos dá bhforáiltear faoin tionóntacht lena
mbaineann an dáta a dhlitear é a íoc, agus

(ii) i gcás go bhforáiltear leis an léas nó leis an
gcomhaontú tionóntachta go bhfuil aon mhuirir nó
cánacha iníoctha ag an tionónta, íocfaidh sé nó sí na
muirir nó na cánacha sin de réir an léasa nó an
chomhaontaithe tionóntachta (mura rud é go bhfuil
foráil sa chéill sin sa léas nó sa chomhaontú
tionóntachta neamhdhleathach nó go sáraíonn sé
aon achtachán eile),

(b) cinnteoidh sé nó sí nach mbeidh de thoradh ar aon
ghníomh nó neamhghníomh ag an tionónta nach mbeidh
oibleagáidí an tiarna talún, faoi aon achtachán,
comhlíonta i ndáil leis an teaghais nó an tionóntacht
(agus go háirithe, oibleagáidí an tiarna talún faoi
rialacháin faoi alt 18 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992,

(c) ceadóidh sé nó sí don tiarna talún, nó d’aon duine nó
d’aon daoine a bheidh ag gníomhú thar ceann an tiarna
talún, rochtain a fháil, ag eatraimh réasúnacha, ar an
teaghais (dáta agus tráth ar a gcomhaontófar roimh ré
leis an tionónta) d’fhonn an teaghais a iniúchadh,

(d) cuirfidh sé nó sí aon locht a eascróidh sa teaghais ar gá é
a dheisiú in iúl don tiarna talún nó dá ghníomhaire
údaraithe nó dá gníomhaire údaraithe chun a chumasú
don tiarna talún a oibleagáidí nó a hoibleagáidí a
chomhlíonadh, i ndáil leis an teaghais nó an tionóntacht,
faoi aon achtachán,

(e) ceadóidh sé nó sí don tiarna talún, nó d’aon duine nó
d’aon daoine a bheidh ag gníomhú thar ceann an tiarna
talún, rochtain réasúnach a fháil ar an teaghais chun gur
féidir aon oibreacha (arb ar an tiarna talún atá an
fhreagracht as iad a dhéanamh) a dhéanamh,
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(f) ní dhéanfaidh sé nó sí aon ghníomh ba chúis le meath ar
an riocht ina raibh an teaghais i dtosach na tionóntachta,
ach tabharfar neamhaird, le linn cinneadh a dhéanamh i
dtaobh ar comhlíonadh an oibleagáid seo ar thráth
áirithe, ar aon mheath ar an riocht sin mar gheall ar
ghnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt, is é sin le rá
caitheamh agus cuimilt is gnách ag féachaint—

(i) don tréimhse ama atá caite ó thosaigh an tionóntacht,

(ii) don mhéid nárbh fholáir a raibh coinne le réasún ag
an tiarna talún a dhéanfaí an teaghais a áitiú ó
thosach na tionóntachta, agus

(iii) d’aon nithe iomchuí eile,

(g) más rud é nach gcomhlíontar mír (f), déanfaidh sé nó sí
cibé bearta a cheanglóidh an tiarna talún le réasún a
dhéanamh chun an teaghais a chur ar ais sa riocht a
luaitear i mír (f) nó chun íoc as aon chostais arna dtabhú
ag an tiarna talún le linn dó nó di cibé bearta a dhéanamh
is réasúnach chun na críche sin,

(h) ní dhéanfaidh sé nó sí é féin nó í féin a iompar laistigh den
teaghais, nó i gcomharsanacht na teaghaise, ar shlí atá
frithshóisialta ná ní cheadóidh sé nó sí d’áititheoirí eile
na teaghaise, nó do chuairteoirí ar an teaghais, iad féin a
iompar laistigh di, nó ina comharsanacht, ar an tslí sin,

(i) ní ghníomhóidh sé nó sí ná ní cheadóidh sé nó sí
d’áititheoirí eile den teaghais, nó do chuairteoirí ar an
teaghais, gníomhú, ar shlí a mbeadh de thoradh uirthi go
ndéanfaí an polasaí árachais atá i bhfeidhm i ndáil leis an
teaghais a chur ó bhail,

(j) má bhíonn de thoradh ar aon ghníomh ag an tionónta, nó
aon ghníomh ag áititheoir eile den teaghais, nó ag
cuairteoir ar an teaghais, ar cheadaigh an tionónta é a
dhéanamh, go bhfuil méadú ar an bpréimh is iníoctha faoi
pholasaí árachais atá i bhfeidhm i ndáil leis an teaghais,
íocfaidh sé nó sí méid leis an tiarna talún a bheidh
comhionann le méid an mhéadaithe sin (“an eilimint
mhéadaithe”) (agus beidh feidhm ag an oibleagáid sin
méid den sórt sin a íoc i leith gach préimhe breise a
bheidh le híoc faoin bpolasaí is préimh ar a n-áirítear an
eilimint mhéadaithe),

(k) ní dhéanfaidh sé nó sí an tionóntacht a shannadh ná a
fholigean gan toiliú i scríbhinn ón tiarna talún (is toiliú a
fhéadfaidh an tiarna talún a choimeád siar dá rogha féin),

(l) ní dhéanfaidh sé nó sí athrú nó feabhsú ar an teaghais gan
toiliú i scríbhinn ón tiarna talún is toiliú—

(i) i gcás nach bhfuil san athrú nó san fheabhsú ach
deisiú, péinteáil agus maisiú a dhéanamh, nó aon
cheann de na nithe sin, nach bhféadfaidh an tiarna
talún a choimeád siar go míréasúnach,

(ii) in aon chás eile, a fhéadfaidh an tiarna talún a
choimeád siar dá rogha féin,
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(m) ní dhéanfaidh sé nó sí an teaghais a úsáid ná a chur faoi
deara í a úsáid chun aon chríche seachas mar theaghais
gan toiliú i scríbhinn ón tiarna talún (is toiliú a fhéadfaidh
an tiarna talún a choimeád siar dá rogha féin), agus

(n) déanfaidh sé nó sí céannacht gach duine (seachas
iltionónta) a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa teaghais
de thuras na huaire a chur in iúl i scríbhinn don tiarna
talún.

17.—(1) In alt 16—

folaíonn “athrú nó feabhsú”, i ndáil le teaghais,—

(a) athrú a dhéanamh ar chóras glasála ar dhoras trína a
dtéitear isteach sa teaghais, agus

(b) breisiú a chur le foirgneamh nó déanmhas nó athrú a
dhéanamh air (lena n-áirítear aon fhoirgneamh nó
déanmhas atá foghabhálach nó coimhdeach leis an
teaghais),

ciallaíonn “é féin nó í féin a iompar ar shlí atá frithshóisialta”—

(a) a bheith ag gabháil d’iompar arb éard é cion a dhéanamh,
is cion ar dóigh dó le réasún, ar é a dhéanamh, difear a
dhéanamh go díreach do dhea-bhail nó leas daoine eile,

(b) a bheith ag gabháil d’iompar is cúis, nó a d’fhéadfadh a
bheith ina chúis, eagla, baoil, díobhála, damáiste nó
caillteanais d’aon duine atá ina chónaí nó ina cónaí, atá
ag obair, nó atá i láthair go dleathach ar shlí eile, sa
teaghais lena mbaineann nó ina comharsanacht, agus, gan
dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo,
folaíonn sé foréigean, imeaglú, comhéigean nó ciapadh a
dhéanamh ar aon duine den sórt sin nó bac a chur air nó
uirthi, nó bagairtí a dhéanamh air nó uirthi, nó

(c) a bheith ag gabháil, de shíor, d’iompar a dhéanann cosc
nó cur isteach ar áitiú sítheoilte—

(i) ag duine eile ar a bhfuil cónaí sa teaghais lena
mbaineann, ar an teaghais sin,

(ii) ag aon duine ar a bhfuil cónaí in aon teaghais eile atá
sa mhaoin ina bhfuil an teaghais lena mbaineann, ar
an teaghais eile sin, nó

(iii) ag aon duine ar a bhfuil cónaí i dteaghais (“teaghais
chomharsanachta”) i gcomharsanacht na teaghaise
nó na maoine ina bhfuil an teaghais lena mbaineann,
ar an teaghais chomharsanachta sin.

(2) Measfar go bhfolaíonn an tagairt in alt 16(b) do ghníomh nó
neamhghníomh ag an tionónta tagairt do ghníomh nó
neamhghníomh ag aon duine eile atá, an tráth a dhéantar an gníomh
nó an neamhghníomh, sa teaghais lena mbaineann le toiliú an
tionónta.

(3) Beidh an tiarna talún i dteideal go gcúiteoidh an tionónta dó nó
di aon chostais nó aon chaiteachais arna dtabhú go réasúnach aige nó
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aici le linn dó nó di cinneadh a dhéanamh maidir le hiarraidh ar thoiliú
i ndáil leis an tionónta do dhéanamh ruda dá dtagraı́tear i mı́r (k), (l)
nó (m) d’alt 16 (cibé acu a dheonófar an toiliú nó a dhiúltófar é).

(4) Má dhéantar méid na préimhe dá dtagraítear in alt 16(j) a
mhéadú nó a laghdú dá éis sin, ar leith ón gcúis a luaitear san fhoráil
sin, ansin forléireofar an tagairt san fhoráil sin don eilimint
mhéadaithe mar thagairt don mhéid lena mbaineann arna choigeartú
go comhréireach de réir an mhéadaithe nó an laghdaithe.

18.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), ní fhéadfaidh aon foráil
d’aon léas, d’aon chomhaontú tionóntachta, d’aon chonradh nó
d’aon chomhaontú eile (cibé acu a dhéantar é roimh thosach feidhme
na Coda seo, ar thosach feidhme na Coda seo nó dá éis) oibriú chun
alt 12 nó 16 a athrú, a mhodhnú nó a shrianadh ar shlí ar bith.

(2) Ní choisctear le fo-alt (1) foráil a dhéanamh sa léas nó sa
chomhaontú tionóntachta lena mbaineann do théarmaí is fabhraí don
tionónta ná na téarmaí a bhfuil feidhm acu de bhua alt 12.

(3) Féadfar oibleagáidí sa bhreis ar na hoibleagáidí a shonraítear
in alt 16 a fhorchur ar an tionónta leis an léas nó leis an gcomhaontú
tionóntachta lena mbaineann ach sin sa chás amháin má tá na
hoibleagáidí sin ar comhréir leis an Acht seo.

CUID 3

Cíos agus Athbhreithnithe Cíosa

19.—(1) Le linn an cíos faoi thionóntacht teaghaise a shocrú, aon
tráth áirithe, ní dhéanfar foráil maidir le méid cíosa is mó ná méid
an chíosa margaidh don tionóntacht sin an tráth sin.

(2) An tagairt san alt seo don chíos faoi thionóntacht a shocrú is
tagairt í—

(a) don chíos faoin tionóntacht a shocrú den chéad uair, agus

(b) don chíos faoin tionóntacht a shocrú aon uair eile dá éis
sin trí athbhreithniú ar an gcíos sin.

20.—(1) Faoi réir fho-alt (3), ní fhéadfaidh athbhreithniú ar an
gcíos faoi thionóntacht teaghaise a bheith ann—

(a) níos minice ná aon uair amháin i ngach tréimhse 12 mhí,
ná

(b) i gcaitheamh na tréimhse 12 mhí dar tús tosach na
tionóntachta.

(2) Tá éifeacht le fo-alt (1) d’ainneoin aon fhorála dá mhalairt sa
léas nó sa chomhaontú tionóntachta lena mbaineann.

(3) Níl feidhm ag fo-alt (1) d’ainneoin go bhfuil tréimhse is lú ná
12 mhí caite—

(a) ón tráth deireanach a rinneadh athbhreithniú ar an gcíos
faoin tionóntacht, nó
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(b) ó thosach na tionóntachta,

más rud é, i gcaitheamh na tréimhse sin—

(i) go mbeidh athrú mór ar chineál na cóiríochta a
sholáthraítear faoin tionóntacht, agus

(ii) maidir leis an gcı́os faoin tionóntacht, dá ndéanfaı́ é a shocrú
dı́reach tar éis an athraithe sin, go mbeadh sé, de bhua an
athraithe sin, éagsúil le cı́os margaidh na tionóntachta mar
a bhı́ sé tráth an athbhreithnithe dheireanaigh sin nó i
dtosach na tionóntachta, de réir mar a bheidh.

21.—Más rud é nach ndéantar foráil sa léas nó sa chomhaontú
tionóntachta lena mbaineann maidir le hathbhreithniú den sórt sin
nó más tionóntacht intuigthe í an tionóntacht lena mbaineann,
féadfaidh ceachtar páirtí, faoi réir alt 20, a éileamh go ndéanfar
athbhreithniú ar an gcíos faoin tionóntacht agus cíos nua, más cuí, a
shocrú ar scór an athbhreithnithe sin.

22.—(1) Maidir le socrú cı́osa (an “cı́os nua”) a dhéantar de bhun
athbhreithniú ar an gcı́os faoi thionóntacht teaghaise agus atá dleathach
thairis sin faoin gCuid seo, nı́ bheidh éifeacht leis mura gcomhlı́onfar
agus go dtı́ go gcomhlı́onfar an coinnı́oll a shonraı́tear i bhfo-alt (2).

(2) Is é an coinníoll ná go ndéanfaidh an tiarna talún, 28 lá ar a
laghad roimh an dáta óna mbeidh éifeacht leis an gcíos nua, fógra i
scríbhinn a sheirbheáil ar an tionónta ina sonrófar méid an chíosa
nua agus an dáta óna mbeidh éifeacht leis.

(3) I gcás go gcomhlíonfar an coinníoll sin, ní mór díospóid i ndáil
le cíos a thagann faoi réim fho-alt (1) a tharchur chuig an mBord
faoi Chuid 6—

(a) roimh an dáta a shonrófar san fhógra faoi fho-alt (2) mar
an dáta óna mbeidh éifeacht leis an gcíos sin, nó

(b) roimh dheireadh 28 lá ón tráth a gheobhaidh an tionónta
an fógra sin,

cibé acu is déanaí.

23.—Gach duine a bheidh i dteideal aon chíosa atá i riaráiste a
fháil nó go n-íocfar leis nó léi muirir eile faoi thionóntacht teaghaise
(cibé acu dá cheart féin nó dá ceart féin nó mar ionadaí pearsanta
tiarna talún éagtha) beidh sé nó sí i dteideal na riaráistí nó na muirir
sin a ghnóthú, faoi Chuid 6, ón duine a d’áitigh an teaghais mar
thionónta sa tréimhse inar fhabhraigh na riaráistí nó inar eascair na
muirir nó, de réir mar is cuí, ó ionadaí pearsanta an duine.

24.—(1) Sa Chuid seo, ciallaíonn “cíos margaidh”, i ndáil le
tionóntacht teaghaise, an cíos a thabharfadh tionónta toilteanach
nach bhfuil ag áitiú cheana féin agus a ghlacfadh tiarna talún
toilteanach ar an teaghais, i ngach cás ar an bhforas go dtabharfaí
seilbh ghlan, agus ag féachaint—

(a) do théarmaí eile na tionóntachta, agus
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(b) do luachanna ligin teaghaisí den mhéid céanna, den
chineál céanna agus den ghné chéanna leis an teaghais
agus atá i limistéar is inchomórtais leis an limistéar ina
bhfuil sí.

(2) Aon tagairtí sa Chuid seo d’athbhreithniú cíosa, folaíonn
siad tagairtí—

(a) d’aon nós imeachta (cibé slí a dtuairiscítear é) chun a
chinneadh ar chóir, agus a mhéid is cóir, éifeacht a bheith
le laghdú nó méadú ar an méid cíosa is iníoctha de thuras
na huaire faoin tionóntacht lena mbaineann, agus

(b) don éifeacht a bheidh ag oibriú forála de léas nó de
chomhaontú tionóntachta lena bhforáiltear go mbeidh
éifeacht le laghdú nó méadú den sórt sin faoi threoir aon
fhoirmle, ar tharlú aon ócáide nó aon ní eile ar bith (agus
cibé acu atá aon ghníomh, aon chinneadh nó aon
fheidhmiú lánrogha ar thaobh aon duine i gceist nó
nach bhfuil),

agus, i gcás forála den chineál dá dtagraítear i mír (b), léifear aon
toirmeasc faoin gCuid seo ar athbhreithniú cíosa a bheidh ann mar
thoirmeasc ar an bhforáil d’oibriú chun an éifeacht sin roimhe seo a
bheith léi.

(3) Aon tagairtí sa Chuid seo do shocrú cíosa is tagairtí iad don
chíos a chomhaontú ó bhéal nó d’fhoráil a dhéanamh maidir leis i
léas nó i gcomhaontú tionóntachta nó, i gcomhthéacs athbhreithniú
cíosa—

(a) don chíos a chomhaontú ó bhéal,

(b) d’fhógra a thabhairt ó bhéal nó i scríbhinn i dtaobh an
chíosa, nó

(c) i gcás forála den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b),
don chíos a shocrú de bhua oibriú na forála sin.

CUID 4

Ráthaíocht Tionachta

Caibidil 1

Réamhráiteach

25.—(1) Níl feidhm ag an gCuid seo maidir le tionóntacht
teaghaise i gcás go gcomhlíontar na coinníollacha a shonraítear i
bhfo-alt (2) má roghnaíonn tiarna talún na teaghaise, de réir fho-alt
(3), gan feidhm a bheith ag an gCuid seo maidir léi.

(2) Is iad na coinníollacha sin—

(a) gur ceann amháin de 2 theaghais laistigh d’fhoirgneamh í
an teaghais lena mbaineann,

(b) gur aon teaghais amháin a bhí san fhoirgneamh sin mar a
foirgníodh i dtosach é, agus
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(c) go bhfuil cónaí ar an tiarna talún sa teaghais eile.

(3) Déanfar roghnú tiarna talún mar a luaitear i bhfo-alt (1) a
chur in iúl i scríbhinn i bhfógra a sheirbheálfaidh sé nó sí ar an
tionónta roimh thosach na tionóntachta.

(4) Níl feidhm ag an gCuid seo maidir le tionóntacht teaghaise—

(a) má tá tiarna talún na teaghaise i dteideal, i ndáil le
caiteachas arna thabhú ar fhoirgniú na teaghaise, ar é
athchóiriú ina teaghais nó, de réir mar a bheidh, ar
athfheistiú na teaghaise, asbhaint den chineál dá
dtagraítear in alt 380B(2), 380C(4) nó 380D(2) (arna chur
isteach leis an Acht Airgeadais, 1999) den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997 a fháil, nó

(b) má bhaineann teideal an tionónta chun an teaghais a áitiú
lena leanúint in aon oifig, ceapachán nó fostaíocht.

26.—Ní oibríonn aon ní sa Chuid seo chun aon chearta a
theachtann an tionónta de thuras na huaire (mar gheall ar an
tionóntacht lena mbaineann) is tairbhiúla don tionónta ná na cearta
a bhunaítear leis an gCuid seo a mhaolú.

Caibidil 2

Ráiteas faoi chosaint bhunriachtanach a theachtann tionóntaí

27.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “tréimhse leanúnach 6 mhí” tréimhse
leanúnach 6 mhí a thosóidh an dáta iomchuí nó dá éis.

28.—(1) I gcás go mbeidh duine ag áitiú teaghaise, faoi
thionóntacht, ar feadh tréimhse leanúnaí 6 mhí ansin, má
chomhlíontar an coinníoll a shonraítear i bhfo-alt (3), beidh feidhm
ag an gcosaint seo a leanas chun tairbhe don duine sin.

(2) Is í an chosaint sin go gcoimeádfar an tionóntacht a luaitear i
bhfo-alt (1) ar marthain, faoi réir Chaibidil 3, (i gcás nach
gcoimeádfaí, nó go bhféadfadh nach gcoimeádfaí, ar marthain í
thairis sin)—

(a) mura bhfuil feidhm ag mír (b), ar feadh tréimhse 4
bliana—

(i) ó thosach na tionóntachta, nó

(ii) ón dáta iomchuí,

cibé acu is déanaí,

nó

(b) má sheirbheáiltear fógra foirceanta faoi alt 34(b) i leith na
tionóntachta lena dtabharfar tréimhse fógra a rachaidh in
éag tar éis na tréimhse 4 bliana a luaitear i mír (a), go dtí
go rachaidh an tréimhse fógra sin in éag.

(3) Is é an coinníoll a luaitear i bhfo-alt (1) nach mbeidh aon
fhógra foirceanta (lena dtabharfar an tréimhse fógra a cheanglaítear)
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seirbheáilte i leith na tionóntachta sula rachaidh an tréimhse 6 mhí
a luaitear san fho-alt sin in éag.

(4) D’ainneoin go mbeidh fógra foirceanta den sórt sin
seirbheáilte amhlaidh, measfar an coinníoll sin a bheith comhlíonta
má tharraingítear an fógra siar dá éis sin.

29.—Aon tionóntacht a choimeádtar ar marthain le halt 28,
tabharfar uirthi, agus gairtear di san Acht seo, “tionóntacht faoi
Chuid 4”.

30.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), is iad téarmaí tionóntachta
faoi Chuid 4 téarmaí na tionóntachta a luaitear in alt 28 agus a bhfuil
sí ag leanúint aisti.

(2) Aon tráth i gcaitheamh tréimhse tionóntachta faoi Chuid 4,
féadfaidh na páirtithe a téarmaí a athrú trí chomhaontú.

(3) Ní téarma de thionóntacht faoi Chuid 4—

(a) aon téarma den tionóntacht a bhfuil an tionóntacht faoi
Chuid 4 ag leanúint aisti, ná

(b) aon téarma a n-airbheartaítear foráil a bheith déanta
maidir leis le hathrú faoi fho-alt (2),

má tá an téarma ar neamhréir leis an gCuid seo nó le haon Chuid
eile den Acht seo.

31.—(1) Folaíonn an tagairt in alt 28(1) do thréimhse leanúnach
áitíochta faoi thionóntacht tagairt do thréimhse leanúnach áitíochta
faoi shraith de 2 thionóntacht nó níos mó.

(2) Más rud é gur faoi shraith de 2 thionóntacht nó níos mó a bhí
an áitíocht leanúnach dá dtagraítear in alt 28(1)—

(a) in alt 28(2), ciallaíonn “an tionóntacht a luaitear i bhfo-alt
(1)” an ceann deireanach de na tionóntachtaí sin,

(b) in alt 28(2)(a)(i), ciallaíonn “ó thosach na tionóntachta” ó
thosach an chéad cheann de na tionóntachtaí sin, agus

(c) in alt 28(3), ciallaíonn “i leith na tionóntachta” i leith an
ceann deireanach de na tionóntachtaí sin,

agus forléireofar alt 30 dá réir sin.

32.—(1) Tá éifeacht leis an Sceideal a ghabhann leis an Acht seo
d’fhonn cosaint a thabhairt i ndáil le fothionóntacht arna bunú as
tionóntacht faoi Chuid 4 nó tionóntacht bhreise faoi Chuid 4.

(2) Toirmisctear fothionóntacht a bhunú maidir le cuid, agus
maidir leis an gcuid sin amháin, den teaghais is ábhar do
thionóntacht faoi Chuid 4 nó do thionóntacht bhreise faoi Chuid 4.

(3) Aon fhothionóntacht den sórt sin a airbheartaítear a bheith
bunaithe, tá sí ar neamhní.
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Caibidil 3

Tionóntacht faoi Chuid 4 a fhoirceannadh

33.—Ní fhéadfaidh an tiarna talún tionóntacht faoi Chuid 4 a
fhoirceannadh ach amháin i gcomhréir le halt 34.

34.—Féadfaidh an tiarna talún tionóntacht faoi Chuid 4 a
fhoirceannadh—

(a) ar fhoras amháin nó níos mó de na forais a shonraítear sa
Tábla a ghabhann leis an alt seo, más rud é—

(i) go seirbheálann an tiarna talún fógra foirceanta lena
dtugtar an tréimhse fógra a cheanglaítear i leith na
tionóntachta, agus

(ii) go luaitear san fhógra foirceanta sin gurb é an chúis
atá leis an bhfoirceannadh an foras nó na forais lena
mbaineann agus, i gcás mhír 4, 5 nó 6 den Tábla sin,
go bhfuil an ráiteas dá dtagraítear sa mhír sin san
fhógra foirceanta nó ag gabháil leis,

nó

(b) is cuma cé acu a bheidh aon fhoras acu sin ann, más rud
é—

(i) go seirbheálann an tiarna talún fógra foirceanta lena
dtugtar an tréimhse fógra a cheanglaítear i leith na
tionóntachta, agus

(ii) go dtéann an tréimhse fógra sin in éag i ndeireadh, nó
tar éis dheireadh, na tréimhse 4 bliana a luaitear in
alt 28(2)(a) i ndáil leis an tionóntacht.

AN TÁBLA

Forais le foirceannadh

1. Mhainnigh an tionónta aon cheann dá chuid nó
dá cuid oibleagáidí i ndáil leis an tionóntacht (cibé
acu faoin Acht seo nó ar shlí eile a eascraíonn sí) a
chomhlíonadh agus, mura rud é go soláthraíonn an
mhainneachtain bonn eiscthe le haghaidh
foirceannadh—

(a) thug an tiarna talún fógra maidir leis an
mainneachtain don tionónta agus luaitear
san fhógra sin go bhfuil an tiarna talún i
dteideal an tionóntacht a fhoirceannadh
mura ndéanfar an mhainneachtain a
leigheas laistigh de thréimhse réasúnach
ama a bheidh sonraithe san fhógra sin,
agus

(b) ní dhéanann an tionónta an
mhainneachtain a leigheas laistigh den
tréimhse ama sonraithe sin.
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2. Níl an teaghais oiriúnach feasta do riachtanais
chóiríochta an tionónta agus aon daoine atá ag cónaí
leis nó léi ag féachaint do líon na spásanna leapa atá
sa teaghais agus do mhéid agus do chomhdhéanamh
an teaghlaigh atá á háitiú.

3. Tá beartaithe ag an tiarna talún, laistigh de 3 mhí
tar éis fhoirceannadh na tionóntachta faoin alt seo,
comhaontú infhorfheidhmithe a dhéanamh, ar
chomaoin iomlán, chun iomlán a leasa sa teaghais nó
sa mhaoin ina bhfuil an teaghais a aistriú chuig
duine eile.

4. Tá an teaghais nó an mhaoin ina bhfuil an
teaghais ag teastáil ón tiarna talún lena áitiú aige nó
aici féin nó lena áitiú ag duine dá theaghlach nó dá
teaghlach agus tá ráiteas i scríbhinn san fhógra
foirceanta (an “fógra”) nó ag gabháil leis—

(a) ina sonraítear—

(i) céannacht an áititheora beartaithe
agus (murab é nó í an tiarna talún) a
ghaolmhaireacht nó a gaolmhaireacht
leis an tiarna talún, agus

(ii) fad ionchasach an áitithe sin,

agus

(b) go bhfuil ceangal ar an tiarna talún, de
bhua an fhógra, tionóntacht ar an teaghais
a thairiscint don tionónta má tá an
ceanglas maidir le sonraí teagmhála
comhlíonta agus má chomhlíontar na
coinníollacha seo a leanas—

(i) go bhfágann an duine dá dtagraítear i
bhfomhír (a) an teaghais laistigh den
tréimhse 6 mhí ó dheireadh na
tréimhse fógra a cheanglaítear a
thabhairt leis an bhfógra nó, má
tarchuireadh díospóid i ndáil le
bailíocht an fhógra chun an Bhoird
faoi Chuid 6 lena réiteach, ó dháta an
díospóid a chinneadh go
críochnaitheach, agus

(ii) nach ndearnadh an tionóntacht lenar
bhain an fógra a fhoirceannadh go
bailí ar shlí eile de bhua an foras a
shonraítear i mír 1, 2, 3 nó 6 den
Tábla seo a lua san fhógra.

5. Tá beartaithe ag an tiarna talún an teaghais nó
an mhaoin ina bhfuil an teaghais a athfheistiú nó a
athnuachan ar shlí gur gá an teaghais a bheith fágtha
chun na críche sin (agus, i gcás gur gá cead pleanála
chun an t-athfheistiú nó an athnuachan sin a
dhéanamh, go mbeidh an cead sin faighte) agus tá
ráiteas i scríbhinn san fhógra foirceanta (an “fógra”)
nó ag gabháil leis—
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(a) ina sonraítear cineál na n-oibreacha atá
beartaithe, agus

(b) go bhfuil ceangal ar an tiarna talún, de
bhua an fhógra, tionóntacht ar an teaghais
a thairiscint don tionónta má tá an
ceanglas maidir le sonraí teagmhála
comhlíonta agus má chomhlíontar na
coinníollacha seo a leanas—

(i) go dtagann an teaghais chun a bheith
ar fáil lena athligean, agus

(ii) nach ndearnadh an tionóntacht lenar
bhain an fógra a fhoirceannadh go
bailí ar shlí eile de bhua an foras a
shonraítear i mír 1, 2, 3 nó 6 den
Tábla seo a lua san fhógra.

6. Tá beartaithe ag an tiarna talún úsáid na
teaghaise nó na maoine ina bhfuil an teaghais a athrú
go húsáid éigin eile (agus, i gcás gur gá cead pleanála
chun an t-athrú úsáide sin a dhéanamh, go mbeidh an
cead sin faighte) agus tá ráiteas i scríbhinn san fhógra
foirceanta (an “fógra”) nó ag gabháil leis—

(a) ina sonraítear cineál na húsáide atá
beartaithe, agus

(b) go bhfuil ceangal ar an tiarna talún, de
bhua an fhógra, tionóntacht ar an teaghais
a thairiscint don tionónta má tá an
ceanglas maidir le sonraí teagmhála
comhlíonta agus má chomhlíontar na
coinníollacha seo a leanas—

(i) go dtagann an teaghais chun a bheith
ar fáil lena athligean laistigh den
tréimhse 6 mhí ó dheireadh na
tréimhse fógra a cheanglaítear a
thabhairt leis an bhfógra nó, má
tarchuireadh díospóid i ndáil le
bailíocht an fhógra chun an Bhoird
faoi Chuid 6 lena a réiteach, ó dháta
an díospóid a chinneadh go
críochnaitheach, agus

(ii) nach ndearnadh an tionóntacht lenar
bhain an fógra a fhoirceannadh go
bailí ar shlí eile de bhua an foras a
shonraítear i mír 1, 2, 3 nó 6 den
Tábla seo a lua san fhógra.

35.—(1) San alt seo, ciallaíonn an “Tábla” an Tábla a ghabhann
le halt 34.

(2) I mír 1 den Tábla, ciallaíonn “an mhainneachtain a
leigheas”—

(a) i gcás mainneachtana nach bhfuil caillteanas airgeadais nó
damáiste don tiarna talún nó dá mhaoin nó dá maoin de
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thoradh uirthi, éirí as an iompar arb éard é an
mhainneachtain nó, más é atá sa mhainneachtain
oibleagáid a fhágáil gan chomhlíonadh, an oibleagáid a
chomhlíonadh, agus

(b) i gcás mainneachtana a bhfuil caillteanas airgeadais nó
damáiste don tiarna talún nó dá mhaoin nó dá maoin de
thoradh uirthi—

(i) cúiteamh leordhóthanach a íoc leis an tiarna talún
(nó, más é atá sa mhainneachtain neamhíoc cíosa,
na riaráistí cíosa a íoc) nó an damáiste a shlánú go
hiomlán, agus

(ii) mura rud é nach de chineál leanúnach an
mhainneachtain, éirí as an iompar arb éard é an
mhainneachtain nó an oibleagáid lena mbaineann a
chomhlíonadh, de réir mar a bheidh.

(3) I mír 1 den Tábla, is tagairt do mhainneachtain alt 16(h) a
chomhlíonadh i gcás go dtagann an t-iompar atá i gceist faoi réim
mhír (a) nó (b) den mhíniú ar “é féin nó í féin a iompar ar shlí atá
frithshóisialta” in alt 17(1) an tagairt do mhainneachtain a
sholáthraíonn bonn eiscthe le haghaidh foirceannadh.

(4) I mír 4 den Tábla is tagairt d’aon chéile, leanbh, leasleanbh,
leanbh altrama, ua nó banua, tuismitheoir, seanathair nó
seanmháthair, leastuismitheoir, tuismitheoir céile, deartháir, deirfiúr,
nia nó neacht leis an tiarna talún nó duine arna uchtú nó arna huchtú
ag an tiarna talún faoi na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1998 an tagairt
do dhuine de theaghlach an tiarna talún.

(5) I míreanna 4(b), 5(b) agus 6(b) den Tábla, an tagairt do
cheanglas na sonraí teagmhála a bheith comhlíonta, is tagairt í don
cheanglas seo a leanas a bheith comhlíonta, eadhon, ceanglas (a
bheidh sonraithe sa ráiteas lena mbaineann) go dtabharfaidh an
t-iarthionónta fógra i scríbhinn don tiarna talún—

(a) laistigh de 28 lá ón dáta a seirbheáladh an fógra foirceanta
lena mbaineann, nó, má tarchuireadh díospóid maidir le
bailíocht an fhógra chun an Bhoird faoi Chuid 6 lena
réiteach, ó dháta an díospóid a chinneadh go
críochnaitheach, faoin tslí ar a bhféadfaidh an tiarna
talún teagmháil a dhéanamh leis nó léi chun go bhféadfar
an tairiscint lena mbaineann a dhéanamh dó nó di, agus

(b) a luaithe is indéanta tar éis d’aon athrú den sórt sin tarlú,
faoi aon athrú ar an tslí (arna cur in iúl amhlaidh) ar a
bhféadfar teagmháil a dhéanamh leis an iarthionónta
chun na críche sin.

(6) Má ghlacann an t-iarthionónta lena mbaineann (“an
glacadóir”) le tairiscint den sórt dá dtagraítear i mír 4(b), 5(b) nó
6(b) den Tábla (laistigh de cibé tréimhse réasúnach a bheidh
sonraithe chun na críche sin sa tairiscint)—

(a) tá an comhaontú a thig as sin infhorfheidhmithe ag an
nglacadóir (agus ag an tairgeoir chomh maith), agus

(b) measfar, chun críche an Achta seo, gur áitíocht leanúnach
ag an nglacadóir faoin aon tionóntacht amháin an áitíocht
ag an nglacadóir faoin tionóntacht arna bunú ina fhabhar

35

Cd.4 A.35



Cd.4 A.35

Foirceannadh ag
tionónta.

Foirceannadh a
meastar a rinne
tionónta.

An éifeacht a
bheidh le
tionóntacht faoi
Chuid 4 a
shannadh.

36

[Uimh. 27.] [2004.]An tAcht um Thionóntachtaı́ Cónaithe,
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nó ina fabhar ar scór an chomhaontaithe sin i dteannta a
áitíochta nó a háitíochta faoin iarthionóntacht.

36.—(1) Féadfaidh tionónta tionóntacht faoi Chuid 4 a
fhoirceannadh trí fhógra foirceanta, lena dtabharfar an tréimhse
fógra a cheanglaítear, a sheirbheáil ar an tiarna talún i leith na
tionóntachta

(2) Ní dochar an t-alt seo do Chaibidil 6.

37.—(1) Faoi réir fho-alt (3), measfar tionóntacht faoi Chuid 4 a
bheith foirceanta ag an tionónta ar é nó í an teaghais a fhágáil más
rud é—

(a) roimh an teaghais a fhágáil, ar í a fhágáil nó tar éis í a
fhágáil dó nó di, go seirbheálann sé nó sí fógra foirceanta
i leith na tionóntachta nach dtabharfaidh an tréimhse
fógra a cheanglaítear, agus

(b) roimh an teaghais a fhágáil nó ar í a fhágáil dó nó di, gur
tháinig an cíos chun bheith i riaráiste.

(2) Faoi réir fho-alt (3), measfar tionóntacht faoi Chuid 4 a bheith
foirceanta ag an tionónta freisin ar aon chíos a bheidh dlite de nó di
a bheith i riaráiste ar feadh tréimhse 28 lá nó níos mó más rud é—

(a) cibé acu roimh dheireadh na tréimhse sin nó dá éis, go
bhfuil an teaghais fágtha ag an tionónta, agus

(b) nár sheirbheáil an tionónta aon fhógra foirceanta i leith
na tionóntachta.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) má rinneadh an
tionóntacht faoi Chuid 4 a fholigean nó a shannadh.

(4) Ní dhéanann aon ní sna fo-ailt roimhe seo difear do dhliteanas
an tionónta i leith cíosa don tréimhse a bheadh caite dá mba rud é
gur sheirbheáil sé nó sí fógra foirceanta inar tugadh an tréimhse
fógra a cheanglaítear.

(5) Beidh an t-alt seo faoi réir Chaibidil 6.

38.—(1) Más rud é go ndéanann an tionónta tionóntacht faoi
Chuid 4 a shannadh le toiliú an tiarna talún, ansin, más rud é maidir
leis an sannadh—

(a) gur sannadh é chuig duine, seachas fothionónta ar an
teaghais lena mbaineann, oibreoidh an sannadh chun an
tionóntacht faoi Chuid 4 ar an teaghais a chomhshó ina
tionóntacht thréimhsiúil ar an teaghais agus tiocfaidh
deireadh dá réir sin leis an gcosaint a chuirtear ar fáil don
sannóir le halt 28 (ach sin gan dochar d’fheidhm nua an
ailt sin i ndáil leis an sannaí má tharlaíonn na himthosca
a luaitear san alt sin),

(b) gur sannadh é chuig fothionónta ar an teaghais lena
mbaineann, tiocfaidh deireadh leis an gcosaint a chuirtear
ar fáil don sannóir le halt 28 (ach sin gan dochar do
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mharthain leanúnach na tionóntachta faoin Chuid 4 mar
a bhforáiltear i bhfo-alt (2)).

(2) Más rud é gur sannadh d’fhothionónta ar an teaghais lena
mbaineann an sannadh, coimeádfar an tionóntacht faoi Chuid 4 ar
marthain (ach sin i bhfabhar an duine sin agus ní i bhfabhar an
tsannóra) ar feadh na tréimhse a choimeádfaí ar marthain í dá mba
rud é nach ndearnadh an sannadh agus faoi réir fhorálacha na
Caibidle seo; dá réir sin—

(a) is é an sannaí tionónta an tiarna talún faoin tionóntacht
faoi Chuid 4,

(b) is iad téarmaí na tionóntachta faoi Chuid 4 i gcónaí na
téarmaí sin faoinar theacht an sannóir an tionóntacht
díreach roimh an sannadh mura gcomhaontóidh an
sannaí agus an tiarna talún ar athrú ar na téarmaí sin,
agus

(c) cumascfar fothionóntacht an tsannaí ar an teaghais leis an
tionóntacht faoi Chuid 4,

(3) Ní dhéanann fo-alt (2)(c) difear do dhliteanais (más ann) an
tsannaí don sannóir (nó an tsannóra don sannaí) a d’eascair de bhua
na fothionóntachta lena mbaineann.

(4) Toirmisctear sannadh a dhéanamh ar thionóntacht faoi Chuid
4 maidir le cuid, agus maidir leis an gcuid sin amháin, den teaghais
is ábhar don tionóntacht.

(5) Aon sannadh den sórt sin a airbheartaítear a bheith déanta,
tá sé ar neamhní.

39.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (4), foirceannfar tionóntacht
faoi Chuid 4 ar bhás an tionónta.

(2) I gcás go gcomhlíontar an dá choinníoll atá sonraithe i bhfo-
alt (3)—

(a) níl feidhm ag fo-alt (1), agus

(b) coimeádtar an tionóntacht faoi Chuid 4 lena mbaineann ar
marthain, dá réir sin, faoi réir fhorálacha eile na Caibidle
seo, ar feadh na tréimhse a choimeádfaí ar marthain í
thairis sin mura bhfaigheadh an tionónta lena
mbaineann bás.

(3) Is iad na coinníollacha sin—

(a) go raibh an teaghais, tráth báis an tionónta lena
mbaineann, arna háitiú—

(i) ag céile an tionónta,

(ii) ag duine nár chéile an tionónta ach a chomhchónaigh
leis an tionónta mar fhearchéile agus banchéile sa
teaghais ar feadh tréimhse 6 mhí ar a laghad dar
chríoch dáta báis an tionónta,

(iii) ag leanbh, leasleanbh, nó leanbh altrama de chuid an
tionónta nó duine arna uchtú nó arna huchtú ag an
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tionónta faoi na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1998, a
mbeidh, i ngach cás, 18 mbliana nó níos mó slánaithe
aige nó aici, nó

(iv) ag tuismitheoir de chuid an tionónta,

agus

(b) go roghnaíonn aon duine amháin nó níos mó de na daoine
sin roimhe seo i scríbhinn teacht chun bheith ina
thionónta nó ina tionónta nó ina dtionóntaí ar an
teaghais.

(4) Tá an t-alt seo faoi réir Chaibidil 6; gan ginearáltacht an ailt
seo a theorannú, ní dhéanfar fo-ailt (2) agus (3) a léamh mar nithe a
mhaolaíonn oibriú Chaibidil 6 in imthosca inar iltionónta (de réir
bhrí na Caibidle sin) ar an teaghais lena mbaineann duine dá
dtagraítear i bhfo-alt (3).

(5) Is cuma cé mhéid uaireanta a fheidhmítear fo-alt (2) i leith
na teaghaise céanna (mar gheall ar shraith básanna tionóntaí), ní
choimeádfar an tionóntacht faoi Chuid 4 ar marthain níos faide ná
mar a choimeádfaí ar marthain í thairis sin mura dtarlódh an chéad
bhás de na básanna sin.

Caibidil 4

Ceart reachtúil breise — tionóntacht bhreise faoi Chuid 4

40.—(1) In alt 41, ciallaíonn “tréimhse 4 bliana” i ndáil leis an
tionóntacht faoi Chuid 4 lena mbaineann, an tréimhse a luaitear in
alt 28(2)(a).

(2) Aon tagairtí in ailt 41(4) agus 42 d’alt 34 nó do Chaibidil 3,
is tagairtí iad don alt sin nó don Chaibidil sin arna bhfeidhmiú le
halt 47.

41.—(1) Más rud é go leanann tionóntacht faoi Chuid 4 go dtí go
rachaidh an tréimhse 4 bliana in éag gan fógra foirceanta faoi alt 34
nó 36 a bheith seirbheáilte i ndáil léi roimh dhul in éag don tréimhse
sin, ansin, de bhua an ailt seo, beidh tionóntacht nua ann idir an
tiarna talún agus an tionónta ar dhul in éag don tréimhse sin.

(2) Gairtear “tionóntacht bhreise faoi Chuid 4” de thionóntacht
den sórt sin san Acht seo.

(3) Is é an dáta tosaigh do thionóntacht bhreise faoi Chuid 4 an
dáta a rachaidh an tréimhse 4 bliana in éag.

(4) Faoi réir Chaibidil 3, coimeádfar tionóntacht bhreise faoi
Chuid 4 ar marthain—

(a) mura mbeidh feidhm ag mír (b) nó (c), ar feadh na
tréimhse 4 bliana óna tosach,

(b) má sheirbheáiltear fógra foirceanta de réir alt 42, go dtí go
rachaidh an tréimhse fógra a thabharfar leis an bhfógra
sin in éag, nó
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(c) má sheirbheáiltear fógra foirceanta faoi alt 34(b), i leith na
tionóntachta lena dtabharfar tréimhse fógra a rachaidh in
éag tar éis na tréimhse 4 bliana a luaitear i mír (a), go dtí
go rachaidh an tréimhse fógra sin in éag.

42.—(1) Tráth nach déanaí ná 6 mhí óna tosach, féadfaidh an
tiarna talún fógra foirceanta a sheirbheáil i leith tionóntachta breise
faoi Chuid 4.

(2) Ní lú ná 112 lá an tréimhse fógra a thabharfar leis an bhfógra
foirceanta sin.

(3) An modh foirceanta a fhorálann fo-alt (1) sa tréimhse 6 mhí
a luaitear san fho-alt sin, is modh foirceanta é i dteannta an chirt
foirceanta faoi alt 34(a) sa tréimhse sin, agus dá réir sin ní choisceann
sé feidhmiú an chirt foirceanta faoi alt 34(a) sa tréimhse sin.

Caibidil 5

Féadfaidh tionóntachtaí breise faoi Chuid 4 a bheith ann go
comhleanúnach

43.—Tá éifeacht leis an gCaibidil seo d’fhonn a chinntiú go
measfar gur de chineál rollach na cearta breise a fhorálann Caibidil
4, is é sin le rá, gurb éard a tharlóidh (mura n-úsáideann an tiarna
talún an modh faoin gCuid seo chun an méid seo a leanas a
stopadh)—

(a) ar éag do thionóntacht bhreise faoi Chuid 4, tar éis í a
bheith ar marthain ar feadh 4 bliana, go dtiocfaidh ann
do thionóntacht eile den sórt sin, agus

(b) ar éag don tionóntacht sin, tar éis í a bheith ar marthain
ar feadh 4 bliana, go dtiocfaidh ann do thionóntacht
bhreise den sórt sin,

agus mar sin de.

44.—Aon tagairt in alt 45 d’alt 34, do Chaibidil 3, nó d’alt 42 is
tagairt í don alt sin nó don Chaibidil sin arna fheidhmiú le halt 47.

45.—(1) Más rud é go leanann tionóntacht bhreise faoi Chuid 4
go dtí go rachaidh an tréimhse 4 bliana óna tosach in éag gan fógra
foirceanta faoi alt 34(b) a bheith seirbheáilte ina leith roimh dhul in
éag don tréimhse sin, ansin, de bhua an ailt seo, beidh tionóntacht
nua ann idir an tiarna talún agus an tionónta ar dhul in éag don
tréimhse sin.

(2) Gairtear “tionóntacht bhreise faoi Chuid 4” de thionóntacht
den sórt sin freisin sa Chuid seo.

(3) Is é an dáta tosaigh do thionóntacht bhreise faoi Chuid 4 faoin
alt seo an tráth a rachaidh an tionóntacht bhreise faoi Chuid 4 a bhí
ann roimpi in éag.

(4) Faoi réir Chaibidil 3, coimeádfar tionóntacht bhreise faoi
Chuid 4 faoin alt seo ar marthain—
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(a) mura mbeidh feidhm ag mír (b) nó (c), ar feadh na
tréimhse 4 bliana óna tosach,

(b) má sheirbheáiltear fógra foirceanta de réir alt 42, go dtí go
rachaidh an tréimhse fógra a thabharfar leis an bhfógra
sin in éag, nó

(c) má sheirbheáiltear fógra foirceanta faoi alt 34(b), i leith na
tionóntachta lena dtabharfar tréimhse fógra a rachaidh in
éag tar éis na tréimhse 4 bliana a luaitear i mír (a), go dtí
go rachaidh an tréimhse fógra sin in éag.

46.—(1) Is iad téarmaí tionóntachta breise faoi Chuid 4 téarmaí
na tionóntachta faoi Chuid 4 a bhí ann roimpi sin, nó, de réir mar a
bheidh, téarmaí na tionóntachta breise faoi Chuid 4 a bhí ann roimpi.

(2) Aon tráth le linn tréimhse tionóntachta breise faoi Chuid 4,
féadfaidh na páirtithe, trí chomhaontú, a téarmaí a athrú.

(3) Ní téarma de thionóntacht bhreise faoi Chuid 4 aon téarma a
n-airbheartaítear foráil a bheith déanta maidir leis le hathrú faoi fho-
alt (2) má tá an téarma ar neamhréir leis an gCuid seo nó le haon
Chuid eile den Acht seo.

47.—(1) Beidh feidhm ag Caibidil 3 maidir le gach tionóntacht
bhreise faoi Chuid 4 mar atá feidhm aige maidir le tionóntacht faoi
Chuid 4.

(2) Chun na críche sin, aon tagairtí sa Chaibidil sin do
thionóntacht faoi Chuid 4, léifear iad mar thagairtí do thionóntacht
bhreise faoi Chuid 4.

(3) Chun na críche sin, beidh feidhm freisin ag na modhnuithe seo
a leanas ar ailt 33 agus 34 (i gCaibidil 3).

(4) In alt 33, déanfar “le halt 34 nó 42” a chur in ionad “le halt
34”, agus tá alt 33, mar a léifear é agus mar a bheidh éifeacht leis
chun críocha an ailt seo, leagtha amach i mír 1 den Tábla a ghabhann
leis an alt seo.

(5) I mír (b) d’alt 34, déanfar “na tréimhse 4 bliana ó thosach na
tionóntachta” a chur in ionad “na tréimhse 4 bliana a luaitear in alt
28(2)(a) i ndáil leis an tionóntacht” i bhfomhír (ii), agus tá an mhír
(b) sin, mar a léifear í agus mar a bheidh éifeacht léi chun críocha
an ailt seo, leagtha amach i mír 2 den Tábla a ghabhann leis an
alt seo.

(6) Beidh feidhm ag alt 42 maidir le tionóntacht bhreise faoi
Chuid 4 faoi alt 45 mar atá feidhm aige maidir le tionóntacht bhreise
faoi Chuid 4 faoi alt 41.

AN TÁBLA

1. Ní fhéadfaidh an tiarna talún tionóntacht bhreise faoi
Chuid 4 a fhoirceannadh ach amháin i gcomhréir le halt 34 nó
42.

2. (b) is cuma cé acu a bheidh aon fhoras acu sin ann, más
rud é—
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(i) go seirbheálann an tiarna talún fógra foirceanta
lena dtugtar an tréimhse fógra a cheanglaítear i
leith na tionóntachta, agus

(ii) go dtéann an tréimhse fógra sin in éag i
ndeireadh, nó tar éis dheireadh, na tréimhse 4
bliana ó thosach na tionóntachta.

Caibidil 6

Rialacha lena rialaítear oibriú na Coda i gcásanna iláititheoirí

48.—(1) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “iltionóntaí”, i ndáil le
teaghais, 2 dhuine nó níos mó ar tionóntaí ar an teaghais iad (cibé
acu mar nascthionóntaí, mar thionóntaí i gcoiteannas nó faoi aon
saghas eile comhúinéireachta) agus ciallaíonn “iltionónta” aon
duine díobh.

(2) Déanfar tagairtí sa Chaibidil seo do thionóntacht faoi Chuid
4 do theacht chun bheith ar marthain agus tagairtí gaolmhara a
fhorléiriú mar thagairtí do na himthosca ina gcoimeádtar an
tionóntacht dá dtagraítear in alt 28 ar marthain de bhua an ailt sin.

(3) Aon tagairtí i bhforálacha dá éis seo den Chaibidil seo do
thionóntacht faoi Chuid 4, folaíonn siad, ach amháin sa chás nach
gceadaíonn an comhthéacs forléiriú den sórt sin, tagairtí do
thionóntacht bhreise faoi Chuid 4.

49.—(1) Faoi réir na Caibidle seo, beidh feidhm ag forálacha na
Coda seo is cuma an bhfuil an teaghais lena mbaineann arna háitiú
an tráth áirithe sin ag ceachtar díobh seo a leanas nó acu araon—

(a) iltionóntaí,

(b) duine amháin nó níos mó atá ag áitiú na teaghaise go
dleathach freisin mar cheadúnaithe de chuid an tionónta
nó na n-iltionóntaí, de réir mar a bheidh.

(2) Go háirithe, i gcás gur lú ná 6 mhí an tréimhse leanúnach
áitíochta, maidir le teaghais ar leith, ag duine amháin nó níos mó de
na hiltionóntaí, aon tráth áirithe, ní choiscfidh sé sin tionóntacht faoi
Chuid 4 ó theacht chun bheith ar marthain an tráth sin maidir leis
an teaghais más rud é—

(a) go raibh duine eile de na hiltionóntaí ag áitiú na teaghaise
go leanúnach ar feadh 6 mhí, agus

(b) go bhfuil an coinníoll a shonraítear in alt 28(3) comhlíonta.

50.—(1) Beidh feidhm ag fo-alt (2) mura rud é go dtairbhíonn an
t-iltionónta lena mbaineann, de bhua na gCaibidlí roimhe seo den
Chuid seo, den chosaint ón tionóntacht faoi Chuid 4 ar theacht di
chun bheith ar marthain.

(2) Aon iltionónta a bhí ag áitiú teaghaise díreach sular tháinig
tionóntacht faoi Chuid 4 chun bheith ar marthain maidir léi, ar é nó
í do bheith ag áitiú na teaghaise ar feadh tréimhse leanúnaí 6 mhí
(agus an tionóntacht sin do bheith ar marthain fós), tairbheoidh sé
nó sí den chosaint ón tionóntacht sin; dá réir sin, ar agus ó dheireadh
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na tréimhse 6 mhí sin, beidh feidhm ag na cearta, na srianta agus na
hoibleagáidí faoin gCuid seo i ndáil leis an iltionónta sin mar atá
feidhm acu i ndáil leis an iltionónta arbh é a áitíocht nó a háitíocht
leanúnach ba bhun leis an tionóntacht faoi Chuid 4 a bheith ar
marthain.

(3) Aon duine a nglacfaidh an tiarna talún leis nó léi mar
thionónta teaghaise, ar thionóntacht faoi Chuid 4 do theacht chun
bheith ar marthain, nó dá éis, maidir léi, ar é nó í do bheith ag áitiú
na teaghaise ar feadh tréimhse leanúnaí 6 mhí (agus an tionóntacht
sin do bheith ar marthain fós), tairbheoidh sé nó sí den chosaint ón
tionóntacht sin; dá réir sin, ar agus ó dheireadh na tréimhse 6 mhí
sin, beidh feidhm ag na cearta, na srianta agus na hoibleagáidí faoin
gCuid seo i ndáil leis an duine sin mar atá feidhm acu i ndáil leis an
iltionónta arbh é a áitíocht nó a háitíocht leanúnach ba bhun leis an
tionóntacht faoi Chuid 4 a bheith ar marthain.

(4) An tagairt i bhfo-alt (3) do thiarna talún do ghlacadh le duine
mar thionónta, is tagairt í don tiarna talún do ghlacadh le duine
mar thionónta—

(a) cibé acu mar thionónta in ionad aon duine de na
hiltionóntaí láithreacha nó mar thionónta de bhreis
orthu, agus

(b) cibé acu a bhí nó nach raibh an duine, díreach roimh an
nglacadh sin, ina cheadúnaí nó ina ceadúnaí ag áitiú na
teaghaise.

(5) Chun an tréimhse leanúnach áitíochta dá dtagraítear i bhfo-
ailt (2) agus (3) a ríomh, féadfar aon tréimhse leanúnach áitíochta ag
an duine lena mbaineann ar an teaghais mar cheadúnaí (cibé acu ar
thosaigh an tréimhse sin sular tháinig an tionóntacht faoi Chuid 4
chun bheith ar marthain, ar í do theacht chun bheith ar marthain nó
dá éis) a chur sa chomhaireamh le haon tréimhse leanúnach áitíochta
ag an duine sin ar an teaghais mar thionónta a leanann go díreach
aisti.

(6) Chun a chinntiú, i measc nithe eile, nach n-oibríonn an
t-idirdhealú atá ann idir ceadúnais agus tionóntachtaí chun sárú a
dhéanamh ar chuspóirí na Coda seo i gcásanna lena mbaineann an
Chaibidil seo, achtaítear fo-ailt (7) agus (8).

(7) Aon duine a bheidh go dleathach ag áitiú na teaghaise lena
mbaineann mar cheadúnaí de chuid an tionónta nó na n-iltionóntaí,
de réir mar a bheidh, fad a mhaireann an tionóntacht faoi Chuid 4,
féadfaidh sé nó sí a iarraidh ar thiarna talún na teaghaise ligean dó
nó di teacht chun bheith ina thionónta nó ina tionónta ar an teaghais.

(8) Ní fhéadfaidh an tiarna talún diúltú go míréasúnach géilleadh
d’iarraidh den sórt sin; má ghéilltear don iarraidh—

(a) is leor chun na críche admháil scríofa ón tiarna talún go
bhfuil an t-iarrthóir tagtha chun a bheith ina thionónta
nó ina tionónta de chuid an tiarna talún,

(b) sealbhóidh an t-iarrthóir an teaghais—

(i) ar na téarmaí céanna, nó ar na téarmaí céanna arna
modhnú de réir mar is cuí, ar a sealbhaíonn an
tionónta láithreach nó na hiltionóntaí láithreacha an
teaghais (seachas téarmaí arb é atá iontu na cearta,
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na srianta agus na hoibleagáidí a eascraíonn de bhua
tionóntacht faoi Chuid 4 do bheith ar marthain
maidir leis an teaghais),

(ii) ar fho-alt (3) a bheith comhlíonta (más mar sin a
bheidh) maidir leis an iarrthóir, faoi réir na gceart,
na srianta agus na n-oibleagáidí céanna ar faoina réir
a dhéanann an t-iltionónta arbh é a áitíocht nó a
háitíocht leanúnach ba bhun leis an tionóntacht faoi
Chuid 4 a bheith ar marthain an teaghais a shealbhú.

51.—(1) Gan dochar d’fho-alt (3), aon ghníomh arna dhéanamh
ag duine amháin nó níos mó d’iltionóntaí teaghaise a mbeadh, ar
leith ón bhfo-alt seo, ceachtar de na torthaí seo a leanas air,
eadhon—

(a) foirceannadh na tionóntachta faoi Chuid 4, nó

(b) a thabhairt gur féidir don tiarna talún an tionóntacht faoi
Chuid 4 a fhoirceannadh,

ní bheidh ceachtar de na torthaí sin air, má dhéanann duine eile
de na tionóntaí sin míniú nó faisnéis a thabhairt don tiarna talún a
ndéanfadh tiarna talún ag gníomhú le réasún sna himthosca a mheas
ar a bhonn nó ar a bonn go ndearnadh an gníomh sin gan toiliú an
duine sin.

(2) Chun críocha fho-alt (1), gníomhaíonn tiarna talún le réasún
sna himthosca lena mbaineann más rud é—

(a) go n-iarrann sé nó sí ar an tionónta sin is déanaí a luaitear
san fho-alt sin cibé faisnéis nó cúnamh a theastóidh le
réasún uaidh nó uaithi d’fhonn a fháil amach cén duine
nó cé na daoine ar lena thoiliú nó lena toiliú nó lena
dtoiliú (más ann) a rinneadh an gníomh lena mbaineann
agus cé a rinne an gníomh lena mbaineann, agus

(b) i gcás nach gcomhlíonfar an iarraidh sin, go measann sé
nó sí, mar gheall ar an neamhchomhlíonadh sin, go
ndearnadh an gníomh lena mbaineann le toiliú an
tionónta.

(3) In ionad an toraidh a luaitear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (1),
beidh de thoradh ar aon ghníomh dá dtagraítear san fho-alt sin a
shuífear go ndearnadh é gan toiliú duine amháin nó níos mó de na
hiltionóntaí eile, beidh de thoradh air—

(a) go gcaillfidh an tionónta atá freagrach as an ngníomh (agus
aon tionónta a thoiligh leis an ngníomh sin) an tairbhe a
fhaigheann sé nó sí as an gcosaint ón tionóntacht faoi
Chuid 4, má thairbhíonn sé nó sí de thairis sin, nó

(b) a thabhairt gur féidir don tiarna talún an tairbhe a
fhaigheann sé nó sí (agus aon tionónta a thoiligh leis an
ngníomh sin) as an gcosaint sin, má thairbhíonn sé nó sí
de thairis sin, a fhoirceannadh de réir na Coda seo arna
oiriúnú le fo-alt(4),

de réir mar a bheidh.
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(4) Chun críocha fho-alt (3), maidir le haon fhoráil den Chuid
seo—

(a) lena ndéanfar foráil maidir le tionóntacht faoi Chuid 4 a
fhoirceannadh,

(b) lena dtabharfadh gur féidir don tiarna talún tionóntacht
den sórt sin a fhoirceannadh, nó

(c) lena ndéanfar socrú a bheidh teagmhasach leis an méid sin
roimhe seo nó a leanfaidh as an méid sin roimhe seo,

déanfar, i ndáil le cás lena mbaineann an fo-alt sin, í a fhorléiriú mar
fhoráil, agus oibreoidh sí mar fhoráil, de réir mar is cuí—

(i) lena ndéanfar foráil maidir leis an tionónta nó na
tionóntaí lena mbaineann do chailleadh na tairbhe
a bhaineann siad as an gcosaint ón tionóntacht faoi
Chuid 4,

(ii) lena dtabharfadh gur féidir don tiarna talún an tairbhe
a bhaineann an tionónta sin nó na tionóntaí sin as
an gcosaint sin a fhoirceannadh, nó

(iii) lena ndéanfar socrú a bheidh teagmhasach leis an ní
dá dtagraítear i mír (i) nó (ii) nó a leanfaidh as an ní
dá dtagraítear i mír (i) nó (ii).

(5) Gan teorannú a dhéanamh ar ghinearáltacht an mhéid sin
roimhe seo, ligeann an t-oiriúnú sin ar an gCuid seo don tiarna talún
cinneadh faoi Chuid 6 a fháil lena gceanglófar ar an tionónta a rinne
mainneachtain seilbh ghlan ar an teaghais lena mbaineann a
thabhairt dó nó di (gan dochar do sheilbh an iltionónta eile nó na
n-iltionóntaí eile ar an teaghais).

(6) Chun críche fho-alt (4), tá éifeacht le Cuid 5 amhail is dá mba
fhoráil i ndáil le fógra d’fhoirceannadh na tairbhe a bhaintear as an
gcosaint ón tionóntacht faoi Chuid 4 lena mbaineann gach foráil a
dhéanann sí maidir le fógra foirceanta.

(7) San alt seo, folaíonn tagairt do ghníomh a dhéanamh tagairt
do ghníomh a fhágáil gan déanamh.

52.—D’fhonn amhras a sheachaint, más rud é—

(a) go ndéanfaidh an t-iltionónta arbh é a áitiú nó a háitiú
leanúnach ba bhun le tionóntacht faoi Chuid 4 a bheith
ar marthain maidir leis an teaghais sin, seilbh ghlan ar an
teaghais lena mbaineann a thabhairt, nó

(b) go bhfaighidh an tionónta sin bás,

ní dhéanfaidh sé sin as féin, tairbhe na cosanta ón tionóntacht sin a
bhaint den iltionónta eile nó de na hiltionóntaí eile.

53.—Maidir le tairbhe na gcosaintí faoin gCuid seo a thabhairt do
dhuine dá dtagraítear in alt 50(2) nó (3), ní léifear é sin mar ní a
oibríonn chun tionóntacht ar leithligh faoi Chuid 4 a thabhairt chun
bheith ar marthain ina fhabhar nó ina fabhar maidir leis an teaghais
lena mbaineann.
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Caibidil 7

Ilghnéitheach

54.—(1) Ní fhéadfaidh aon fhoráil d’aon léas, d’aon chomhaontú
tionóntachta, d’aon chonradh nó d’aon chomhaontú eile (cibé acu a
dhéantar é roimh an dáta iomchuí, ar an dáta iomchuí nó dá éis)
oibriú chun foráil den Chuid seo a athrú, a mhodhnú nó a shrianadh
ar shlí ar bith.

(2) Ní dochar an t-alt seo d’alt 26 (a cheadaíonn cearta níos
tairbhiúla do thionónta ná na cearta a thugtar leis an gCuid seo).

55.—(1) D’fhonn amhras a sheachaint, déanfar áitiú faoi
thionóntacht faoi Chuid 4 nó faoi thionóntacht bhreise faoi Chuid 4
a mheas chun críocha alt 13(1)(b) den Acht um Thiarnaí Talún agus
Tionóntaí (Leasú), 1980.

(2) Ní mheasfar—

(a) maidir le foirceannadh faoi alt 34 ar fhoras amháin nó níos
mó de na forais a shonraítear i míreanna 2 go 6 den Tábla
a ghabhann leis an alt sin, nó

(b) maidir le foirceannadh faoi alt 42,

arna dhéanamh ar thionóntacht faoi Chuid 4 nó ar thionóntacht
bhreise faoi Chuid 4 gur foirceannadh é ar an tionóntacht sin chun
críocha alt 17(1)(a) den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí
(Leasú), 1980.

56.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo, más rud é—

(a) go ndearna tionónta faoi thionóntacht faoi Chuid 4, nó
faoi thionóntacht bhreise faoi Chuid 4 seilbh ghlan ar an
teaghais a thabhairt ar scór fógra foirceanta arna
sheirbheáil faoi alt 34(a),

(b) gur luaigh an fógra foirceanta sin foras amháin nó níos mó
de na forais a shonraítear i míreanna 3 go 6 den Tábla a
ghabhann le halt 34 mar chúis leis an bhfoirceannadh,
agus

(c) (i) i gcás gurb é an foras a luadh an foras a shonraítear i
mír 3 den Tábla sin, nach ndéantar an ní a luaitear
sa mhír sin laistigh den tréimhse a shonraítear sa
mhír sin,

(ii) i gcás gurb é an foras a luadh an foras a shonraítear i
mír 4 den Tábla sin, nach dtarlaíonn an áitíocht ag
an duine lena mbaineann laistigh de thréimhse ama
réasúnach tar éis an fógra foirceanta a sheirbheáil
nó, in imthosca ina n-eascraíonn ceanglas den sórt
sin, nach gcomhlíonann an tiarna talún an ceanglas
an tairiscint dá dtagraítear sa mhír sin a dhéanamh,

(iii) i gcás gurb é an foras a luadh an foras a shonraítear i
mír 5 den Tábla sin, nach ndéantar an ní a luaitear
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sa mhír sin laistigh de thréimhse ama réasúnach tar
éis an fógra foirceanta a sheirbheáil nó, in imthosca
ina n-eascraíonn ceanglas den sórt sin, nach
gcomhlíonann an tiarna talún an ceanglas an
tairiscint dá dtagraítear sa mhír sin a dhéanamh,

(iv) i gcás gurb é an foras a luadh an foras a shonraítear i
mír 6 den Tábla sin, nach ndéantar an ní a luaitear
sa mhír sin laistigh de thréimhse ama réasúnach tar
éis an fógra foirceanta a sheirbheáil nó, in imthosca
ina n-eascraíonn ceanglas den sórt sin, nach
gcomhlíonfaidh an tiarna talún an ceanglas an
tairiscint dá dtagraítear sa mhír sin a dhéanamh.

(2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, féadfaidh an tionónta
gearán a dhéanamh chun an Bhoird faoi Chuid 6, go ndearna an
tiarna talún, mar gheall ar na nithe a luaitear i bhfo-alt (1), seilbh na
teaghaise lena mbaineann a bhaint de nó di go héagórach.

(3) Féadfaidh breithneoir nó an Binse, ar ghearáin den sórt sin a
éisteacht, más cuí leis nó léi déanamh amhlaidh—

(a) cinneadh a dhéanamh ina mbeidh ordachán go n-íocfaidh
an tiarna talún méid leis an ngearánach mar dhamáistí as
an tseilbh sin a bhaint,

(b) faoi réir alt 118, cinneadh a dhéanamh ina mbeidh
ordachán go gceadófar don ghearánach seilbh a
athghabháil ar an teaghais lena mbaineann, nó

(c) faoi réir alt 118, cinneadh a dhéanamh ina mbeidh an dá
cheann de na hordacháin roimhe seo.

(4) Ní féidir a ordú go n-íocfar damáistí le duine áirithe maidir
leis an tseilbh chéanna a bhaint, faoi fho-alt (3) agus alt 118(1) araon.

(5) Má luadh 2 fhoras nó níos mó de na forais a shonraítear i
míreanna 3 go 6 den Tábla a ghabhann le halt 34 san fhógra
foirceanta lena mbaineann, ansin léifear mír (c) d’fho-alt (1) mar
mhír a chiallaíonn nach foláir gur tharla mainneachtain den chineál
a luaitear sa mhír sin i ndáil le gach foras de na forais sin.

(6) D’fhonn amhras a sheachaint—

(a) beidh feidhm ag an alt seo fiú murar thug an tionónta
seilbh ghlan ar an teaghais ach amháin tar éis cinneadh
a dhéanamh go críochnaitheach faoi Chuid 6 maidir le
díospóid mar gheall ar bhailíocht an fhógra foirceanta
(ach i gcás den sórt sin beidh éifeacht le fo-alt (1) amhail
is dá ndéanfaí an mhír atá leagtha amach sa Tábla a
ghabhann leis an alt seo a chur in ionad mhír (c) den
fho-alt sin), agus

(b) ní dochar an t-alt seo do cheart an tionónta, i ndíospóid
mar gheall ar bhailíocht an fhógra foirceanta arna chur
faoi bhráid an Bhoird faoi Chuid 6, bona fides intinn an
tiarna talún an ní nó na nithe a luaitear san fhógra a
dhéanamh nó, de réir mar is cuí, a chur faoi deara go
ndéantar é nó iad, a chur faoi shaincheist.
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(c) (i) i gcás gurb é an foras a luadh an foras a
shonraítear i mír 3 den Tábla sin, nach
ndéantar an ní a luaitear sa mhír sin
laistigh de thréimhse 3 mhí tar éis
cinneadh a dhéanamh go críochnaitheach
maidir leis an díospóid i ndáil le bailíocht
an fhógra foirceanta,

(ii) i gcás gurb é an foras a luadh an foras a
shonraítear i mír 4 den Tábla sin, nach
dtarlaíonn an t-áitiú ag an duine lena
mbaineann laistigh de thréimhse ama
réasúnach tar éis an díospóid a chinneadh
amhlaidh nó, in imthosca ina n-eascraíonn
ceanglas den sórt sin, nach gcomhlíonann
an tiarna talún an ceanglas an tairiscint dá
dtagraítear sa mhír sin a dhéanamh,

(iii) i gcás gurb é an foras a luadh an foras a
shonraítear i mír 5 den Tábla sin, nach
ndéantar an ní a luaitear sa mhír sin
laistigh de thréimhse ama réasúnach tar
éis an díospóid a chinneadh amhlaidh nó,
in imthosca ina n-eascraíonn ceanglas den
sórt sin, nach gcomhlíonann an tiarna
talún an ceanglas an tairiscint dá
dtagraítear sa mhír sin a dhéanamh,

(iv) i gcás gurb é an foras a luadh an foras a
shonraítear i mír 6 den Tábla sin, nach
ndéantar an ní a luaitear sa mhír sin
laistigh de thréimhse ama réasúnach tar
éis an díospóid a chinneadh amhlaidh nó,
in imthosca ina n-eascraíonn ceanglas den
sórt sin, nach gcomhlíonann an tiarna
talún an ceanglas an tairiscint dá
dtagraítear sa mhír sin a dhéanamh.

CUID 5

Foirceannadh Tionóntachtaí — Tréimhsí Fógra agus Ceanglais
Nós Imeachta eile

Caibidil 1

Réim na Coda agus forálacha léirithe

57.—Is é is críoch don Chuid seo na ceanglais a shonrú maidir le
foirceannadh bailí tionóntachta teaghaise ag tiarna talún nó tionónta,
cibé acu maidir leis an teaghais—

(a) gur teaghais í lena mbaineann an tAcht seo ach nach
mbaineann Cuid 4 léi (mar gheall ar oibriú alt 25), nó

(b) gur teaghais í lena mbaineann an tAcht seo agus an Chuid
sin araon (agus sa chás sin is ceanglais iad na ceanglais
sin de bhreis ar cheanglais na Coda sin maidir le
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tionóntacht faoi Chuid 4 nó tionóntacht bhreise faoi
Chuid 4 a fhoirceannadh).

58.—(1) Ón dáta iomchuí, ní fhéadfaidh an tiarna talún nó an
tionónta tionóntacht teaghaise a fhoirceannadh trí bhíthin fógra
forghéillte, athiontrála nó aon phróisis nó nós imeachta eile nach
bhforáiltear leis an gCuid seo.

(2) Dá réir sin, ní foláir don tiarna talún nó don tionónta—

(a) foirceannadh ceart níos tairbhiúla dá dtagraítear in alt 26
agus a theachtann an tionónta faoi thionóntacht ná na
cearta a bhunaítear le Cuid 4, nó

(b) foirceannadh tionóntachta lena mbaineann alt 25,

a dhéanamh trí bhíthin fógra foirceanta a chomhlíonann an Chuid
seo.

(3) Déanfar gach ceann díobh seo a leanas—

(a) tionóntacht dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) (mura
ndéanann sé an modh foirceanta seo a eisiamh go
sainráite),

(b) tionóntacht dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b), agus

(c) tionóntacht teaghaise arna bunú roimh an dáta iomchuí nó
dá éis sa mhéid nach ndéantar difear dá oibriú le Cuid 4,

a fhorléiriú mar thionóntacht a fholaíonn téarma lena gcumasaítear
an tionóntacht a fhoirceannadh trí bhíthin fógra foirceanta a
chomhlíonann an Chuid seo (ach, i gcás tionóntachta i gcomhair
tréimhse socraithe, mura bhforálann sí dá mhalairt, sa chás gur
mhainnigh an páirtí ar ina leith a sheirbheáiltear an fógra aon
oibleagáidí den tionóntacht a chomhlíonadh, agus sa chás sin
amháin).

59.—Faoi réir alt 60—

(a) aon riail dlí, nó

(b) aon fhoráil d’aon achtachán a bheidh i bhfeidhm díreach
roimh thosach feidhme na Coda seo,

ag a bhfuil feidhm i ndáil le foirceannadh tionóntachta (agus, go
háirithe, a cheanglaíonn go dtabharfar tréimhse fógra áirithe nó
tréimhse fógra dar críoch lá ar leith) ní bheidh feidhm aici i ndáil le
foirceannadh tionóntachta teaghaise.

60.—Más rud é, i ngach cás nó i gcás áirithe nó i gcásanna áirithe
ina mbeidh ceart foirceanta le feidhmiú, go gceanglaítear leis an léas
nó leis an gcomhaontú tionóntachta arb éard é an tionóntacht go
dtabharfadh fógra foirceanta tréimhse fógra níos faide ná an
tréimhse fógra a cheanglaítear leis an gCuid seo, ansin, faoi réir alt
65(4), tabharfaidh an fógra sin an tréimhse fógra sin atá níos faide
(de réir mar is cuí) i ngach cás den sórt sin nó i ngach cás áirithe den
sórt sin nó sna cásanna áirithe den sórt sin.
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61.—(1) Aon tagairt sa Chuid seo do thréimhse fógra ar leith a
thabharfaidh an fógra foirceanta lena mbaineann, is tagairt í do
thréimhse den sórt sin dar tús an lá díreach tar éis dáta seirbheála
an fhógra.

(2) Aon tagairt sa Chuid seo do ré tionóntachta is tagairt í don
tréimhse dar tosach an lá ar tháinig an tionóntacht chun bheith ar
marthain, nó ar an dáta iomchuí, más déanaí ná sin é, agus dar críoch
an dáta a sheirbheáiltear an fógra foirceanta lena mbaineann.

Caibidil 2

Na nithe nach foláir a bheith i bhfógra foirceanta bailí

62.—(1) Ionas gur bailí d’fhógra foirceanta—

(a) is i scríbhinn a bheidh sé,

(b) beidh sé sínithe ag an tiarna talún nó ag a ghníomhaire
údaraithe nó a gníomhaire údaraithe nó, de réir mar is
cuí, ag an tionónta,

(c) beidh a dháta seirbheála sonraithe ann,

(d) is i cibé foirm (más ann) a bheidh forordaithe a bheidh sé,

(e) más tréimhse is faide ná 6 mhí ré na tionóntachta, beidh
sé dearbhaithe ann (i gcás gurb é nó í an tiarna talún a
dhéanfaidh an foirceannadh) cén chúis a bhí leis an
bhfoirceannadh,

(f) beidh an dáta foirceanta sonraithe ann, is é sin le rá, an lá
(luafar an mhí agus an bhliain ina bhfuil sé)—

(i) a fhoirceannfar an tionóntacht, agus

(ii) nach mór don tionónta, air nó roimhe (i gcás
foirceannadh ag an tiarna talún) seilbh ghlan lena
mbaineann a thabhairt, ar an teaghais (agus cuirfear
in iúl go mbeidh iomlán na 24 huaire an chloig den
dáta foirceanta ag an tionónta chun seilbh ghlan a
thabhairt),

agus

(g) beidh sé dearbhaithe ann nach foláir aon saincheist maidir
le bailíocht an fhógra nó le ceart an tiarna talún nó an
tionónta, de réir mar is cuí, é a sheirbheáil, a chur faoi
bhráid an Bhoird faoi Chuid 6 laistigh de 28 lá ón dáta a
gheofar é.

(2) Ní dochar fo-alt (1) do Chaibidil 4 agus d’alt 81(3) (a
shonraíonn ceanglais bhreise maidir le tionóntacht a ndearnadh í a
fholigean)

63.—Chun críocha alt 62(1)(f), is é an lá a shonrófar i bhfógra
foirceanta an lá deireanach—

49

Cd.5

Tagairtí áirithe do
thréimhsí fógra agus
do ré tionóntachtaí
a fhorléiriú.

Ceanglais le
haghaidh fógra
foirceanta bhailí.

An dáta a shonrófar
chun críocha alt
62(1)(f).



Cd.5 A.63

Tagairt do dháta
seirbheála fógra
foirceanta agus
bailíocht an dáta
sin.

A ndéantar sa
Chaibidil seo.

An tréimhse fógra i
gcás nach
infheidhme alt 67
nó 68.

50

[Uimh. 27.] [2004.]An tAcht um Thionóntachtaı́ Cónaithe,
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(a) den tréimhse arb í, mar gheall ar Chaibidil 3, an tréimhse
fógra a bheidh le tabhairt leis an bhfógra foirceanta sin,
nó

(b) de cibé tréimhse fógra is faide ná sin a roghnóidh an tiarna
talún nó an tionónta (de réir mar is cuí), faoi réir alt
65(4), a thabhairt leis an bhfógra foirceanta sin.

64.—(1) D’fhonn amhras a sheachaint, maidir le dáta a shonrú i
bhfógra foirceanta mar dháta a sheirbheála, ní chomhlíonann sé sin
alt 62(1)(c) má tá aon bheart iomchuí maidir le seirbheáil an fhógra
sin fós gan déanamh an dáta sin.

(2) Tá beart iomchuí maidir le fógra a sheirbheáil fós gan
déanamh chun críocha fho-alt (1), má tá aon cheann de na bearta a
bhfuil sé faoina chumhacht nó faoina cumhacht nó faoina rialú ag an
tiarna talún nó ag an tionónta nó ag an ngníomhaire (de réir mar is
cuí) é a dhéanamh chun an tseirbheáil sin a chur i gcrích fós gan
déanamh.

(3) Aon tagairt sa Chuid seo do dháta seirbheála fógra foirceanta,
is tagairt í don dáta a ndéanann a shonrú san fhógra foirceanta fo-
alt (1) a chomhlíonadh.

Caibidil 3

An tréimhse fógra a bheidh le tabhairt

65.—(1) Sonraítear sa Chaibidil seo an tréimhse fógra a bheidh le
tabhairt le fógra foirceanta.

(2) Ní dhéanfar aon ní sa Chaibidil seo a léamh mar ní lena
gceanglaítear an tréimhse fógra lena mbaineann a lua iarbhír san
fhógra foirceanta; is leor alt 62(1)(f) (a bhaineann leis an dáta
foirceanta) a chomhlíonadh chun tréimhse an fhógra a bheidh á
thabhairt a chur in iúl.

(3) Faoi réir fho-alt (4), féadfar tréimhse fógra is faide ná an
tréimhse fógra a cheanglaítear leis an gCaibidil seo a thabhairt más
rud é go roghnóidh an tiarna talún nó an tionónta (de réir mar is
cuí) amhlaidh.

(4) Más giorra ná 6 mhí ré na tionóntachta lena mbaineann, ní
ceadmhach tréimhse fógra is faide ná 70 lá a thabhairt ina leith.

66.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás go mbeidh an
tionóntacht á foirceannadh—

(a) ar shlí seachas mar gheall ar mhainneachtain an tiarna
talún nó an tionónta aon cheann d’oibleagáidí na
tionóntachta a chomhlíonadh, nó

(b) mar gheall ar mhainneachtain den sórt sin ach ceanglaítear
coinníoll in alt eile den Chaibidil seo a chomhlíonadh más
rud é go mbeidh feidhm ag an tréimhse fógra a ndéantar
foráil ina leith leis an alt sin agus nach ndéantar an
coinníoll sin a chomhlíonadh.
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(2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, is í an tréimhse fógra
a bheidh le tabhairt leis an bhfógra foirceanta—

(a) i gcás go ndéanfaidh an tiarna talún foirceannadh, an
tréimhse a luaitear i gcolún (2) de Thábla 1 a ghabhann
leis an alt seo os coinne lua ré na tionóntachta lena
mbaineann i gcolún (1) den Tábla sin, agus

(b) i gcás go ndéanfaidh an tionónta foirceannadh, an
tréimhse a luaitear i gcolún (2) de Thábla 2 a ghabhann
leis an alt seo os coinne lua ré na tionóntachta lena
mbaineann i gcolún (1) den Tábla sin.

(3) Tá an t-alt seo faoi réir alt 69.

TÁBLA 1

Tiarna Talún d’Fhoirceannadh

Ré na Tionóntachta Tréimhse Fógra

(1) (2)

Níos giorra ná 6 mhí 28 lá

6 mhí nó níos faide ach níos giorra ná 1 bhliain 35 lá

1 bhliain nó níos faide ach níos giorra ná 2 bhliain 42 lá

2 bhliain nó níos faide ach níos giorra ná 3 bliana 56 lá

3 bliana nó níos faide ach níos giorra ná 4 bliana 84 lá

4 bliana nó níos faide 112 lá

TÁBLA 2

Tionónta d’Fhoirceannadh

Ré na Tionóntachta Tréimhse Fógra

(1) (2)

Níos giorra ná 6 mhí 28 lá

6 mhí nó níos faide ach níos giorra ná 1 bhliain 35 lá

1 bhliain nó níos faide ach níos giorra ná 2 bhliain 42 lá

2 bhliain nó níos faide 56 lá

67.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás go mbeidh an
tionóntacht á foirceannadh ag an tiarna talún mar gheall ar
mhainneachtain an tionónta aon cheann d’oibleagáidí na
tionóntachta a chomhlíonadh.

(2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, is í an tréimhse fógra
a bheidh le tabhairt leis an bhfógra foirceanta—

(a) 7 lá, más rud é go bhfuil an tionóntacht á foirceannadh
mar gheall ar iompar an tionónta—

(i) is iompar a thagann faoi réim mhír (a) nó (b) den
mhíniú ar “bheith á iompar nó á hiompar féin ar shlí
atá frithshóisialta” in alt 17(1), nó
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(ii) ar bagairt é ar chreatlach na teaghaise nó na maoine
ina bhfuil an teaghais,

nó

(b) 28 lá, más rud é go mbeidh an tionóntacht á
foirceannadh—

(i) ar aon chúis eile (seachas mainneachtain méid cíosa
atá dlite a íoc), nó

(ii) de bharr mainneachtana méid cíosa atá dlite a íoc
agus go gcomhlíontar an coinníoll a shonraítear i
bhfo-alt (3),

gan féachaint do ré na tionóntachta.

(3) Is é an coinníoll a luaitear i bhfo-alt (2)(b)(ii) go mbeidh fógra
i scríbhinn tugtha ag an tiarna talún don tionónta á rá nach bhfuil
méid cíosa atá dlite íoctha agus go bhfuil 14 lá caite ón bhfógra sin
a bheith faighte gan an méid lena mbaineann a bheith íoctha leis an
tiarna talún.

(4) Tá an t-alt seo faoi réir alt 69.

68.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) go mbeidh an tionóntacht á foirceannadh ag an tionónta
mar gheall ar mhainneachtain an tiarna talún aon
oibleagáidí a ghabhann leis an tionóntacht a
chomhlíonadh, agus

(b) i gcás a thagann faoi réim fho-alt (2)(b), go gcomhlíonfar
an coinníoll a shonraítear i bhfo-alt (3) i ndáil le
foirceannadh i gcás den sórt sin.

(2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, is í an tréimhse fógra
a bheidh le tabhairt leis an bhfógra foirceanta—

(a) 7 lá, más rud é go bhfuil an tionóntacht á foirceannadh
mar gheall ar iompar an tiarna talún trína bhféadfaí
bheith i ngarchontúirt bháis nó mhórdhíobhála nó ar
iompar é atá ina gharchontúirt do chreatlach na teaghaise
nó na maoine ina bhfuil an teaghais, nó

(b) 28 lá, más rud é go bhfuil an tionóntacht á foirceannadh
ar aon chúis eile,

gan féachaint do ré na tionóntachta.

(3) Is é an coinníoll a luaitear i bhfo-alt (1)(b)—

(a) go mbeidh fógra i scríbhinn tugtha ag an tionónta don
tiarna talún i dtaobh na mainneachtana lena mbaineann,
agus

(b) nach ndéanfaidh an tiarna talún an mhainneachtain a
leigheas laistigh de thréimhse ama réasúnach tar éis fógra
a bheith faighte aige nó aici amhlaidh.

(4) I bhfo-alt (3), ciallaíonn “an mhainneachtain a leigheas”—
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(a) i gcás mainneachtana nach caillteanas airgeadais nó
damáiste don tionónta nó dá mhaoin nó dá maoin a
toradh, éirí as an iompraíocht arb éard í an
mhainneachtain, nó más rud é gurb é a bheidh sa
mhainneachtain nach ndearnadh oibleagáid a
chomhlíonadh, an oibleagáid sin a chomhlíonadh, agus

(b) i gcás mainneachtana ar caillteanas airgeadais nó damáiste
don tionónta nó dá mhaoin nó dá maoin a toradh—

(i) cúiteamh leordhóthanach a íoc leis an tionónta nó an
damáiste a dheisiú go hiomlán, agus

(ii) mura mainneachtain de chineál leanúnach í, éirí as
an iompraíocht arb éard í an mhainneachtain nó an
oibleagáid lena mbaineann a chomhlíonadh, de réir
mar a bheidh.

(5) Tá an t-alt seo faoi réir alt 69.

69.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an tiarna talún nó an
tionónta comhaontú go dtabharfar tréimhse fógra is giorra ná an
tréimhse a cheanglaítear le foráil roimhe seo den Chaibidil seo agus
féadfar cibé tréimhse fógra is giorra ná sin a thabhairt dá réir sin.

(2) Maidir le comhaontú den sórt sin go dtabharfar tréimhse fógra
is giorra, is an tráth a chuirfidh an páirtí eile in iúl don tionónta nó
don tiarna talún (de réir mar is cuí) go bhfuil ar intinn aige nó aici
an tionóntacht a fhoirceannadh, nó dá éis sin, agus an tráth nó dá éis
sin amháin, a fhéadfar an comhaontú a dhéanamh.

(3) D’fhonn amhras a sheachaint, ní hionann téarma léasa nó
comhaontaithe tionóntachta agus comhaontú den sórt sin.

Caibidil 4

Ceanglais agus nósanna imeachta breise i gcás go ndéanfar
tionóntacht a fholigean

70.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo, más rud é—

(a) go mbeidh tionóntacht (“an cheanntionóntacht”) na
teaghaise lena mbaineann ina hábhar d’fhothionóntacht
(“an fhothionóntacht”), agus

(b) go mbeartóidh an tiarna talún faoin gceanntionóntacht an
cheanntionóntacht a fhoirceannadh.

(2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, ní mór, maidir le fógra
foirceanta i leith na ceanntionóntachta, chomh maith le halt 62 a
bheith á chomhlíonadh aige, go sonrófar ann cibé acu a cheanglóidh
nó nach gceanglóidh an tiarna talún faoin gceanntionóntacht ar an
gceanntionónta an fhothionóntacht a fhoirceannadh.

(3) Más rud é go sonrófar ceanglas chun an fhothionóntacht a
fhoirceannadh i bhfógra den sórt sin, ansin, chomh maith lena
sheirbheáil ar an gceanntionónta, ní mór cóip den fhógra sin a
sheirbheáil ar thionónta na fothionóntachta (“an fothionónta”).
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71.—(1) Más rud é—

(a) go mbeidh feidhm ag alt 70,

(b) go sonrófar ceanglas i bhfógra foirceanta na
ceanntionóntachta chun an fhothionóntacht a
fhoirceannadh, agus

(c) nach ndéanfar díospóid ar bith i ndáil le foirceannadh na
ceanntionóntachta a tharchur chun an Bhoird faoi
Chuid 6,

ní mór don cheanntionónta, laistigh de 28 lá ón bhfógra sin a bheith
faighte aige nó aici, an ceanglas sin a chomhlíonadh, is é sin le rá,
fógra foirceanta i leith na fothionóntachta a sheirbheáil ar an
bhfothionónta.

(2) Forléireofar “ceanntionóntacht”, “ceanntionónta”,
“fothionóntacht” agus “fothionónta” san alt seo de réir alt 70.

72.—(1) Más rud é—

(a) go mbeidh feidhm ag alt 70,

(b) nach gceanglófar le fógra foirceanta na ceanntionóntachta
an fhothionóntacht a fhoirceannadh, agus

(c) nach ndéanfar díospóid ar bith i ndáil le foirceannadh na
ceanntionóntachta a tharchur chun an Bhoird faoi
Chuid 6,

ní mór don cheanntionónta, laistigh de 28 lá ón bhfógra sin a bheith
faighte aige nó aici, fógra a thabhairt don fhothionónta i dtaobh lánas
an fhógra sin.

(2) Más rud é—

(a) go mbeidh feidhm ag alt 70,

(b) nach gceanglófar le fógra foirceanta na ceanntionóntachta
an fhothionóntacht a fhoirceannadh, agus

(c) go ndéanfar díospóid i ndáil le foirceannadh na
ceanntionóntachta a tharchur chun an Bhoird faoi
Chuid 6,

ní mór don cheanntionónta, laistigh de 28 lá ón bhfógra sin a bheith
faighte aige nó aici, fógra a thabhairt don fhothionónta—

(i) i dtaobh lánas an fhógra sin, agus

(ii) á rá go ndearnadh an díospóid sin a tharchur chun
an Bhoird.

(3) Ní mór don cheanntionónta fógra a thabhairt don
fhothionónta i dtaobh shonraí an ordaithe cinnidh (más ann) arna
dhéanamh ag an mBord ar scór an tarchurtha sin laistigh de 14 lá ón
tráth a bheidh an t-ordú faighte ag an gceanntionónta.

(4) Forléireofar “ceanntionóntacht”, “ceanntionónta”,
“fothionóntacht” agus “fothionónta” san alt seo de réir alt 70.
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Caibidil 5

Ilghnéitheach

73.—(1) Beidh feidhm ag fo-alt (2) i gcás go ndéanfaidh
iltionóntaí uile na teaghaise fógra foirceanta a sheirbheáil i leith
teaghaise.

(2) I gcás go mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo, is leor, chun
críocha alt 62(1)(b), an fógra foirceanta a bheith sínithe ag duine
amháin de na hiltionóntaí, más rud é—

(a) go sonrófar san fhógra gur shínigh an duine sin é thar a
cheann féin nó thar a ceann féin agus thar ceann an
tionónta eile nó na dtionóntaí eile, agus

(b) go n-ainmneofar an tionónta eile nó gach tionónta eile
san fhógra.

(3) Aon riail dlí a deir go bhfuil éifeacht le fógra foirceanta arna
sheirbheáil ag aon duine de 2 iltionónta nó níos mó faoi thionóntacht
thréimhsiúil teaghaise gan comhthoiliú an duine eile nó na ndaoine
eile, nó i ngan fhios don duine eile nó do na daoine eile, chun an
tionóntacht sin a fhoirceannadh, cuirtear deireadh léi.

(4) San alt seo, tá le “iltionóntaí” an bhrí chéanna atá leis i
gCaibidil 6 de Chuid 4.

74.—(1) Tá duine ciontach i gcion, más rud é—

(a) go n-airbheartóidh an duine (nó go n-airbheartófar thar a
cheann nó thar a ceann) fógra foirceanta atá neamhbhailí
a sheirbheáil i leith tionóntachta, agus

(b) go ndéanfaidh an duine aon ghníomh, ar iontaoibh an
fhógra, a dhéanfaidh dochar, nó atá ceaptha chun dochar
a dhéanamh, d’aon leas de chuid an duine ar a mbeidh
an fógra seirbheáilte.

(2) In imeachtaí i leith ciona faoin alt seo, is cosaint é a shuíomh
nárbh eol don chosantóir ná nach bhféadfaí a bheith ag súil leis le
réasún gurbh eol dó nó di gurbh ann d’aon fhíoras ba bhun leis an
bhfógra lena mbaineann a bheith neamhbhailí.

(3) Chun críocha fho-alt (1), déanann duine gníomh ar iontaoibh
fógra más rud é—

(a) go ndéantar é agus ráiteas arna dhéanamh ag an duine (i
scríbhinn nó ar shlí eile agus cibé slí a sainítear é) ag
gabháil leis nó ag teacht roimhe, is ráiteas á rá go bhfuil
sé á dhéanamh, nó go ndéanfar é, ar iontaoibh an
fhógra, nó

(b) sna himthosca go léir gur réasúnach tátal a bhaint as go
ndéantar é ar iontaoibh an fhógra.

(4) D’fhonn amhras a sheachaint, folaíonn tagairtí san alt seo do
ghníomh a dhéanamh tagairtí do ráiteas a dhéanamh (cibé acu i
scríbhinn nó ar shlí eile).
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CUID 6

Réiteach Díospóidí

Caibidil 1

Nithe a tharchur chun an Bhoird lena réiteach

75.—(1) Aon tagairtí sa Chuid seo do ní a tharchur chun an
Bhoird lena réiteach, is tagairtí iad don ní a tharchur chun
idirghabháil a dhéanamh, chun go dtabharfaidh breithneoir cinneadh
nó go dtabharfaidh an Binse cinneadh faoin gCuid seo i ndáil leis
(nó breis agus ceann amháin de na nithe sin).

(2) Aon tagairtí sa Chuid seo do dhíospóid, folaíonn siad tagairtí
d’easaontú agus, ach amháin mura ngéillfidh an comhthéacs
d’fhorléiriú den sórt sin, do ghearán a luaitear in alt 56(2), 76(4), 77
nó 195(4) nó mír 8(2) den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

(3) Chun críocha fho-alt (2), measfar go bhfolaíonn “easaontú”—

(a) aon saincheist a eascróidh idir na páirtithe maidir le
ceachtar acu do chomhlíonadh a oibleagáidí nó a
hoibleagáidí mar thiarna talún nó mar thionónta faoin
tionóntacht,

(b) aon ní maidir leis an gcaidreamh dlí idir na páirtithe a
éileoidh ceachtar acu nó an dá pháirtí acu cinneadh a
dhéanamh ina thaobh (mar shampla, cibé acu a rinneadh
an tionóntacht a fhoirceannadh go bailí),

agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, measfar
go bhfolaíonn sé éileamh ón tiarna talún ar riaráistí cíosa nach
mbeidh an tionónta tar éis a chur in iúl go ndéanann sé nó sí
teidlíocht an tiarna talún ina leith a dhíospóid ach a líomhnaítear gur
mhainnigh an tionónta a íoc.

(4) Aon tagairtí sa Chuid seo do pháirtí, gan cháiliú, is tagairtí
iad—

(a) do pháirtí sa díospóid nó san easaontú lena mbaineann,

(b) i gcás imeachtaí dá dtagraítear in alt 23 chun cíos nó muirir
eile a ghnóthú i gcás an tiarna talún nó an duine, a
líomhnaítear an cíos nó na muirir eile a bheith dlite air
nó uirthi, a bheith éagtha, d’ionadaí pearsanta an tiarna
talún nó an duine eile sin,

(c) d’ionadaí pearsanta an tiarna talún nó an tionónta in aon
chás eile i gcás, dá mba chúis chaingne an ní (de réir bhrí
an Achta um Dhliteanas Sibhialta, 1961), go mairfeadh
sé chun tairbhe, nó i gcoinne, eastát an tiarna talún nó
an tionónta,

(d) i gcás gearáin a luaitear in alt 76(4), don cheadúnaí agus
don tiarna talún, agus

(e) i gcás gearáin a luaitear in alt 77—

(i) don ghearánach, agus
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(ii) do thiarna talún na teaghaise lena mbaineann.

76.—(1) Féadfaidh ceachtar páirtí nó an dá pháirtí i dtionóntacht
mharthanach nó foirceanta teaghaise, go leithleach nó i gcomhar, de
réir mar is cuí, aon ní a bhaineann leis an tionóntacht ar ina leith atá
díospóid eatarthu a tharchur chun an Bhoird lena réiteach.

(2) I gcás tionóntachta a bheidh foirceanta, maidir le díospóid i
dtaobh mhéid aon chíosa a ndearna an t-iarthionónta a chomhaontú
nó a íoc, ní ceadmhach dó nó di í a tharchur chun an Bhoird lena
réiteach aon tráth tar éis na tréimhse 28 lá ó fhoirceannadh na
tionóntachta.

(3) Féadfaidh an tiarna talún aon ní, a bhaineann le teaghais a
bhfuil díospóid ann ina leith idir an tiarna talún agus duine eile, nach
é nó í an tionónta ach trína n-éileoidh an duine eile aon cheart nó
teidlíocht, a tharchur chun an Bhoird lena réiteach.

(4) Féadfaidh ceadúnaí dá dtagraítear in alt 50(7) gearán uaidh
nó uaithi, gur dhiúltaigh an tiarna talún dá dtagraítear san fhoráil sin
go míréasúnach géilleadh d’iarraidh ón gceadúnaí arna déanamh
faoin bhforáil sin, a tharchur chun an Bhoird lena réiteach.

77.—(1) Féadfaidh duine dá dtagraítear in alt 15, má
chomhlíontar na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (2), gearán
uaidh nó uaithi, gur sháraigh tiarna talún teaghaise an dualgas a
bheidh dlite dó nó di faoin alt sin, a tharchur chun an Bhoird lena
réiteach.

(2) Is iad na coinníollacha a luaitear i bhfo-alt (1)—

(a) go ndéantar nó go ndearnadh dochar díreach do
tharchuradóir an ghearáin de bharr an tsáraithe dualgais
a líomhnaítear sa ghearán, agus

(b) sula ndearnadh an tarchur, go ndearna an tarchuradóir, trí
chumarsáid a dhéanamh nó trí iarracht a dhéanamh ar
chumarsáid a dhéanamh leis na páirtithe iomchuí nó leis
na hiarpháirtithe sa tionóntacht lena mbaineann, na
bearta réasúnacha go léir chun an ní a réiteach (ach ní
léifear an ceanglas seo mar ní lena gceanglófar imeachtaí
dlí a thionscnamh nó go dtabharfar le tuiscint do na
páirtithe sin go bhféadfar imeachtaí den sórt sin a
thionscnamh).

(3) Chun comhlíonadh fho-alt (2)(b) ag an duine a éascú,
féadfaidh an Bord ainm agus seoladh an tiarna talún nó a
ghníomhaire nó a gníomhaire údaraithe (nó an t-iarthiarna talún nó
a ghníomhaire nó a gníomhaire údaraithe) den teaghais lena
mbaineann a thabhairt do dhuine a bheartóidh tarchur a dhéanamh
faoin alt seo, más dealraitheach don Bhord gur duine é nó í an duine
céadluaite a fhéadfaidh tarchur a dhéanamh faoin alt seo i ndáil leis
an ní lena mbaineann.

78.—(1) Gan dochar do ghinearáltacht ailt 76 agus 77, áireofar na
nithe seo a leanas ar na nithe ar ina leith a fhéadfar díospóidí agus,
de réir mar is cuí, gearáin a tharchur chun an Bhoird—

(a) éarlais a choinneáil nó a aisíoc,
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(b) an méid ba chóir a bheith socraithe i dtosach (i
gcomhlíonadh alt 19) mar an méid cíosa faoi
thionóntacht,

(c) an tráth ba cheart athbhreithniú cíosa dá dtagraítear i
gCuid 3 a dhéanamh nó an méid cíosa ba cheart a
chinneadh ar scór an athbhreithnithe sin,

(d) mainneachtain líomhnaithe ag an tionónta aon cheann de
na hoibleagáidí is infheidhme maidir leis an tionónta a
chomhlíonadh, lena n-áirítear na hoibleagáidí sin a
bheidh in aon léas nó comhaontú tionóntachta,

(e) mainneachtain líomhnaithe ag an tiarna talún aon cheann
de na hoibleagáidí is infheidhme maidir leis an tiarna
talún a chomhlíonadh, lena n-áirítear na hoibleagáidí sin
a bheidh in aon léas nó comhaontú tionóntachta,

(f) líomhain gur fhéach an tiarna talún le tionóntacht a
fhoirceannadh ar shlí seachas de réir fhorálacha Chuid 4,

(g) líomhain nach raibh an foras arna shonrú ag an tiarna
talún chun tionóntacht a fhoirceannadh bailí nó maidir
leis an bhfógra arna úsáid chun tionóntacht a
fhoirceannadh, nár chomhlíon sé an tAcht seo,

(h) an tréimhse chuí fógra a bheidh le tabhairt le fógra
foirceanta i leith tionóntachta,

(i) cibé acu a bheidh tionóntacht foirceanta d’ainneoin nach
ndearna an tionónta fógra foirceanta a sheirbheáil agus i
gcás go líomhnófar go bhfuil an teaghais lena mbaineann
fágtha ag an tionónta,

(j) mainneachtain líomhnaithe ag an tionónta nó ag áititheoir
eile seilbh ghlan ar theaghais a ofráil, faoin dáta
sonraithe, ar scór fógra foirceanta arna sheirbheáil go
bailí ag an tiarna talún a bheith faighte aige nó aici,

(k) mainneachtain líomhnaithe ag fothionónta seilbh ghlan ar
theaghais a ofráil, faoin dáta sonraithe, ar scór fógra
foirceanta arna sheirbheáil go bailí ag ceanntionónta a
bheith faighte aige nó aici,

(l) éileamh ó thiarna talún nó ó thionónta ar chostais nó ar
dhamáistí nó orthu araon a ghnóthú i leith
mainneachtana ag ceachtar acu a oibleagáidí nó a
hoibleagáidí is infheidhme maidir leis an tionóntacht a
chomhlíonadh lena n-áirítear na hoibleagáidí sin a bheidh
in aon léas nó comhaontú tionóntachta,

(m) éileamh ó thiarna talún nó ó thionónta ar chostais nó ar
dhamáistí nó orthu araon i gcomhair foirceannadh
airbheartaithe tionóntachta ar shlí eile seachas de réir an
Achta seo,

(n) mainneachtain líomhnaithe ag duine ordú cinnidh arna
dhéanamh ag an mBord a chomhlíonadh,

(o) líomhain go bhfuil alt 14 (toirmeasc ar thionóntaí a
phionósú) sáraithe ag tiarna talún,
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(p) líomhain nach ndearnadh comhaontú dá dtagraítear in alt
35(6) a chomhlíonadh,

(q) éileamh ó thiarna talún ar riaráistí cíosa nó ar mhuirir eile.

(2) D’fhonn amhras a sheachaint, féadfaidh fothionónta, faoi réir
fhorálacha na Coda seo, díospóid i dtaobh fógra foirceanta arna
sheirbheáil i leith na ceanntionóntachta as a n-eascróidh tionóntacht
an fhothionónta a tharchur chun an Bhoird lena réiteach cibé acu a
bheidh nó nach mbeidh díospóid den sórt sin tarchurtha amhlaidh
ag an gceanntionónta chomh maith.

(3) Ar an bhfothionónta tarchur den sórt sin a dhéanamh, beidh
seasamh aige nó aici aon ní a bhaineann leis an bhfógra foirceanta
lena mbaineann a chur faoi shaincheist d’ainneoin—

(a) nach mbeidh an ceanntionónta tar éis aon saincheist a ardú
leis an gceanntiarna talún i ndáil leis an ní sin, nó

(b) go mbeidh an ceanntionónta tar éis aon léiriú a thabhairt
don tiarna talún nó aon ghníomh a dhéanamh a chuirfidh
urbhac air nó uirthi aon saincheist den sórt sin a ardú leis
an gceanntiarna talún, nó

(c) nach mbeidh an ceanntionónta tar éis an ní sin a chur faoi
shaincheist in aon díospóid arna tarchur amhlaidh aige
nó aici maidir leis an bhfógra foirceanta.

79.—Féadfar a áireamh sa tarchur céanna chun an Bhoird faoi alt
76 nó 77 díospóidí agus, de réir mar is cuí, gearáin i leith 2 ní éagsúla
nó níos mó.

80.—Ní ceadmhach díospóid a bhaineann le bailíocht fógra
foirceanta a bheidh seirbheáilte nó a airbheartófar a bheith
seirbheáilte a tharchur chun an Bhoird lena réiteach aon tráth tar
éis an tréimhse 28 lá a bheith caite ón dáta ar a mbeidh an fógra
sin faighte.

81.—(1) Is é is cuspóir don alt seo—

(a) teorainn a chur, in imthosca áirithe, le ceart fothionónta
díospóid, a bhaineann le foirceannadh na tionóntachta as
a n-eascraíonn a fhothionóntacht nó a fothionóntacht, a
tharchur chun an Bhoird, agus

(b) a cheangal ar thionónta tionóntachta den sórt sin (i
dteannta na nósanna imeachta faoi Chaibidil 4 de Chuid
5 a úsáid) fiosrúchán áirithe a dhéanamh i leith an
fhothionónta sula bhféadfaidh an tionónta é féin nó í féin
díospóid a bhaineann le foirceannadh na tionóntachta sin
a tharchur chun an Bhoird lena réiteach.

(2) Más rud é, maidir le tiarna talún, le linn dó nó di fógra
foirceanta a sheirbheáil ar thionónta i leith tionóntachta, go
gceanglóidh sé nó sí ar an tionónta aon fhothionóntacht a eascróidh
as an tionóntacht a fhoirceannadh, déanfaidh an tionónta, má tá sé
ar intinn ag an tionónta díospóid a bhaineann le foirceannadh na
tionóntachta a tharchur chun an Bhoird lena réiteach, a cheangal ar
an bhfothionónta a chur in iúl dó nó di, laistigh de 10 lá ón bhfógra
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a luaitear i bhfo-alt (3) a bheith faighte aige nó aici, cibé acu atá nó
nach bhfuil sé ar intinn ag an bhfothionónta aon díospóid, a
bhreithneoidh an fothionónta a eascróidh nó a bheidh ann dá bharr
sin sna himthosca a bhaineann le foirceannadh na tionóntachta, a
tharchur chun an Bhoird lena réiteach.

(3) Sonrófar an ceanglas sin san fhógra foirceanta a cheanglóidh
an tiarna talún ar an gceanntionónta a sheirbheáil ar an
bhfothionónta.

(4) Mura gcomhlíonfaidh fothionónta an ceanglas a luaitear i
bhfo-alt (2) laistigh den tréimhse a shonraítear san fho-alt sin, ansin
ní ceadmhach don fhothionónta aon díospóid a bhaineann le
foirceannadh na tionóntachta lena mbaineann a tharchur chun an
Bhoird lena réiteach.

(5) Más rud é, maidir leis an tionónta—

(a) nach gcomhlíonfaidh sé nó sí an dara ceanglas a luaitear i
bhfo-alt (2), ansin ní ceadmhach don tionónta aon
díospóid a bhaineann le foirceannadh na tionóntachta
lena mbaineann a tharchur chun an Bhoird lena
réiteach, nó

(b) nach gcomhlíonfaidh sé nó sí an ceanglas sin, ní
ceadmhach don tionónta díospóid den sórt sin a tharchur
chun an Bhoird lena réiteach go dtí go mbeidh 15 lá caite
ó dháta seirbheála an fhógra lena mbaineann a luaitear i
bhfo-alt (3).

82.—(1) Féadfaidh páirtí, a mbeidh aon ní tarchurtha aige nó aici
chun an Bhoird faoin gCuid seo, an ní a tharraingt siar ag aon chéim.

(2) Faoi réir fho-alt (3), cuirfidh páirtí a mhian nó a mian in iúl
chun ní den sórt sin a tharraingt siar trí fhógra i scríbhinn a
sheirbheáil ar an mBord á rá sin.

(3) Más rud é gur idirghabhálaí, breithneoir nó an Binse a bheidh
ag déileáil leis an ní, is leor don pháirtí a chur in iúl dó nó di ó bhéal
go bhfuil an ní á tharraingt siar ag an bpáirtí.

(4) Gan dochar d’fho-alt (5), ar fhógra ó bhéal nó i scríbhinn, de
réir mar is cuí, a bheith tugtha maidir leis an tarraingt siar,
breithneoidh an Bord, an t-idirghabhálaí, an breithneoir nó an Binse
gur tarraingíodh an ní lena mbaineann siar agus, dá réir sin, ní
dhéileálfaidh sé nó sí leis a thuilleadh.

(5) Ar fhógra den sórt sin a bheith tugtha dó nó di, fionnfaidh an
Bord, an t-idirghabhálaí, an breithneoir nó an Binse cibé acu a
dhéanann an páirtí eile sa díospóid lena mbaineann agóid i gcoinne
na tarraingthe siar agus, má dhéanann sé nó sí amhlaidh, féadfaidh
an Bord, an t-idirghabhálaí, an breithneoir nó an Binse a ordú go n-
íocfaidh an páirtí a mbeidh an ní á tharraingt siar aige nó aici leis an
bpáirtí eile cibé costais agus caiteachais arna dtabhú ag an bpáirtí
eile sin de réir mar a chinnfidh sé nó sí.
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83.—(1) Faoi réir fho-alt (3), maidir leis an mBord—

(a) ní dhéileálfaidh sé i dtosach le díospóid arna tarchur
chuige faoin gCuid seo, nó

(b) ní cheadóidh sé aon nós imeachta eile faoin gCuid seo a
leanúint i ndáil le díospóid arna tarchur chuige faoin
gCuid seo,

mura mbeidh táille an mhéid shonraithe arna fhorordú le rialacha
faoi alt 109 i ndáil leis an déileáil sin i dtosach nó i ndáil le leanúint
an nóis imeachta sin íoctha leis.

(2) Faoi réir fho-alt (3), ní dhéileálfaidh an Bord le díospóid i
ndáil le tionóntacht arna tarchur chuige faoin gCuid seo ag tiarna
talún na teaghaise lena mbaineann mura mbeidh an tionóntacht
cláraithe faoi Chuid 7.

(3) Féadfaidh an Bord, i gcás mainneachtana táille áirithe a íoc
nó tionóntacht áirithe a chlárú faoi Chuid 7, fógra a thabhairt don
duine nó do na daoine lena mbaineann i dtaobh na mainneachtana
agus deis réasúnach a thabhairt don duine nó do na daoine lena
mbaineann an ní a réiteach; má réitítear an ní laistigh de thréimhse
ama réasúnach, déileálfaidh an Bord, faoi réir na Coda seo, leis an
díospóid nó ceadóidh sé an nós imeachta eile a leanúint i ndáil leis,
de réir mar a bheidh.

84.—(1) Más rud é go mbeidh an Bord den tuairim, i ndáil le
díospóid arna tarchur chun an Bhoird—

(a) maidir leis an teaghais, is ábhar don díospóid, nach
teaghais lena mbaineann an tAcht seo í,

(b) ar aon chúis eile, nach dtagann an díospóid faoi réim
dhlínse an Bhoird (lena n-áirítear mar gheall ar
mhainneachtain aon choinníoll a chomhlíonadh ar a
mbeidh sé tarchurtha chun an Bhoird),

(c) go mbeadh imeachtaí in aon chúirt i leith ábhar na
díospóide faoi urchosc reachta, dá bhfágfaí go bhféadfaí
iad a thionscnamh ag dáta an tarchurtha, nó

(d) go bhfuil an ní nó na nithe lena mbaineann fánach nó
cráiteach,

ansin, seirbheálfaidh an Bord fógra ar an bpáirtí ag a mbeidh an ní
tarchurtha chuige ina sonrófar go bhfuil sé den tuairim sin agus,
mura suífidh an páirtí, de réir na bhfo-alt seo a leanas, nach bhfuil
bonn leis an tuairim, nach ndéileálfaidh sé (faoi réir fho-alt (6)) leis
an ní.

(2) Chun críocha fho-alt (1), sonrófar san fhógra dá dtagraítear
san fho-alt sin go bhféadfaidh an páirtí lena mbaineann, laistigh de
thréimhse a bheidh sonraithe san fhógra, aighneachtaí a dhéanamh
chun an Bhoird ar an gcúis go mbreithníonn an páirtí nach bhfuil
bonn le tuairim an Bhoird.

(3) Breithneoidh an Bord aon aighneachtaí arna ndéanamh ag an
bpáirtí sin chuige laistigh den tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra
lena mbaineann.
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(4) Ach amháin má chinneann an Bord go suitear le haon
aighneachtaí den sórt sin nach raibh bonn le tuairim an Bhoird dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), ní dhéileálfaidh an Bord, faoi réir fho-alt
(6), leis an díospóid arna tarchur chuige; tabharfar fógra i scríbhinn
don pháirtí eile nó do na páirtithe eile sa díospóid i dtaobh breithe
arna tabhairt ag an mBord á rá nach raibh bonn leis an tuairim sin
agus tabharfaidh an Bord don pháirtí eile nó do na páirtithe eile, ar
sin a iarraidh, cóip de na haighneachtaí sin roimhe seo (nó, i gcás
nach aighneachtaí i scríbhinn a bhí iontu, achoimre i scríbhinn orthu
arna hullmhú ag an mBord).

(5) Féadfaidh an páirtí ag a mbeidh an díospóid lena mbaineann
tarchurtha chun an Bhoird nó, de réir mar a bheidh, aon pháirtí eile
sa díospóid achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Cuarda i gcoinne
breithe ón mBord (arna tabhairt de dhroim na nósanna imeachta
faoin alt seo a bheith úsáidte) gan déileáil nó, de réir mar is cuí,
déileáil leis an díospóid.

(6) Ar achomharc den sórt sin a éisteacht, féadfaidh an Chúirt
Chuarda, de réir mar is cuí léi, an t-achomharc a cheadú agus a ordú
don Bhord déileáil nó, de réir mar is cuí, gan déileáil leis an díospóid
lena mbaineann nó an t-achomharc a dhíbhe; is é nó is í an
breitheamh den Chúirt Chuarda don chuaird ina bhfuil nó ina raibh
an tionóntacht nó an teaghais a éistfidh achomharc faoin alt seo.

(7) Chun críche fho-alt (1)(c), beidh imeachtaí faoi urchosc
reachta más rud é go mbeidh cosaint faoi Reacht na dTréimhsí, 1957
nó aon achtachán eile i dtaobh tréimhsí teorann ar fáil i ndáil leo.

85.—(1) Maidir leis an mBinse nó le breithneoir, más rud é go
bhfuil an Binse nó an breithneoir den tuairim go bhfuil feidhm ag
mír (a), (b), (c) nó (d) d’alt 84(1) maidir le díospóid a mbeidh sé nó sí
ag déileáil léi, ní dhéileálfaidh sé nó sí leis an díospóid a thuilleadh.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1), más rud é—

(a) gur chinn an Bord roimhe sin, de dhroim na nósanna
imeachta faoi alt 84 a bheith úsáidte aige i ndáil leis an
díospóid, nach raibh bonn le tuairim ar tháinig sé uirthi
(is é sin an tuairim chéanna leis an tuairim ar tháinig an
Binse nó an breithneoir uirthi ina dhiaidh sin) i ndáil leis
an díospóid, nó

(b) maidir le breith ón mBord, de dhroim na nósanna
imeachta sin a bheith úsáidte aige, i ndáil leis an díospóid
(is breith de shamhail na tuairime ar tháinig an Binse nó
an breithneoir uirthi ina dhiaidh sin), go raibh sí ina
hábhar achomhairc faoi alt 84(5) agus gur ordaigh an
Chúirt Chuarda, ar an achomharc sin, don Bhord déileáil
leis an díospóid.

86.—(1) Faoi réir fho-alt (2), go dtí go gcinnfear díospóid a bheidh
tarchurtha chun an Bhoird (ach faoi réir an chinnidh sin nuair a
dhéanfar é)—

(a) leanfaidh an cíos is iníoctha faoin tionóntacht lena
mbaineann agus an cíos is iníoctha faoi aon
fhothionóntacht a eascróidh aisti sin de bheith iníoctha,
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(b) más rud é go mbainfidh an díospóid leis an méid cíosa is
iníoctha, ní ceadmhach méadú ar bith a dhéanamh ar
mhéid an chíosa, agus

(c) ní ceadmhach foirceannadh a dhéanamh ar an tionóntacht
lena mbaineann.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1), más rud é—

(a) i gcás mhír (a) den fho-alt sin, go gcomhaontóidh na
páirtithe lena mbaineann go mbeidh íocaíocht an chíosa
á fionraí,

(b) i gcás mhír (b) den fho-alt sin, go gcomhaontóidh na
páirtithe lena mbaineann go mbeidh méid an chíosa á
mhéadú,

(c) i gcás mhír (c) den fho-alt sin (mura díospóid a shonraítear
i bhfo-alt (3) an díospóid), go ndearnadh an fógra
foirceanta lena mbaineann a sheirbheáil—

(i) sula ndearnadh an díospóid a tharchur chun an
Bhoird lena réiteach, nó

(ii) tar éis don díospóid a bheith tarchurtha amhlaidh
agus gur 28 lá nó níos giorra an tréimhse fógra a
cheanglaítear a bheith tugtha leis an bhfógra
foirceanta agus go mbeidh an tréimhse fógra sin
tugtha,

nó

(d) in aon cheann de na cásanna, nach ndéileálfar leis an
díospóid, nó go scoirfear de dhéileáil léi, faoin gCuid seo
de bhun alt 82, 83, 84 nó 85.

(3) Maidir leis an díospóid a luaitear i bhfo-alt (2)(c), is díospóid
í a bhaineann le bailíocht an fhógra foirceanta lena mbaineann nó le
ceart an tiarna talún nó an tionónta, de réir mar is cuí, é a
sheirbheáil.

87.—Más rud é go mbainfidh díospóid arna tarchur chun an
Bhoird le tionóntacht a fhoirceannadh mar gheall ar mhainneachtain
an tiarna talún nó an tionónta a oibleagáidí nó a hoibleagáidí a
bhaineann leis an tionóntacht a chomhlíonadh, ní dhéanfaidh an
Bord, idirghabhálaí, breithneoir ná an Binse aon ghníomh leigheasta,
a dhéanfaidh an páirtí eile tar éis an fógra foirceanta a bheith faighte
aige nó aici, a chur san áireamh le linn dó nó di bheith ag déileáil
leis an díospóid.

88.—(1) Féadfaidh an Bord, ar iarratas chuige, an tréimhse ama,
a theorannaítear le haon fhoráil den Chuid seo nó d’aon Chuid eile
chun díospóid a tharchur chuige lena réiteach, a fhadú.

(2) Ní fhadóidh an Bord an tréimhse ama lena mbaineann mura
suífidh an t-iarratasóir ar an bhfadú forais mhaithe chun gur chóir
an tréimhse ama a fhadú.

(3) Maidir leis an tagairt san alt seo don tréimhse ama a
theorannaítear le haon fhoráil den Chuid seo nó d’aon Chuid eile
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chun díospóid a tharchur chun an Bhoird lena réiteach, folaíonn sí
tagairt don tréimhse ama a theorannaítear le foráil den sórt sin chun
aon réamhchoinníoll a chomhlíonadh a gceanglaítear leis an bhforáil
é a chomhlíonadh sula bhféadfar díospóid áirithe a tharchur chun an
Bhoird lena réiteach.

(4) Beidh ábhar achomhairc ann chun na Cúirte Cuarda (ón
iarratasóir ar an bhfadú nó, de réir mar a bheidh, ó aon pháirtí eile
sa díospóid lena mbaineann) i gcoinne breithe ón mBord faoin alt
seo, de réir mar is cuí—

(a) chun diúltú an tréimhse ama lena mbaineann a fhadú, nó

(b) chun an tréimhse ama lena mbaineann a fhadú,

agus, ar achomharc den sórt sin a éisteacht, féadfaidh an Chúirt
Chuarda, de réir mar is cuí léi, an bhreith ón mBord a dhaingniú, a
athrú nó a chealú.

(5) Is é nó is í an breitheamh den Chúirt Chuarda don chuaird
ina bhfuil nó ina raibh an tionóntacht nó an teaghais lena mbaineann
a éistfidh achomharc faoin alt seo.

Caibidil 2

An gaol idir an Chuid seo agus sásraí áirithe eile um réiteach
díospóidí

89.—D’fhonn amhras a sheachaint, aon díospóid ab ábhar
d’imeachtaí a tionscnaíodh in aon chúirt roimh thosach feidhme na
Coda seo agus arbh imeachtaí iad ar scoireadh díobh trí chomhaontú
idir na páirtithe tar éis tosach feidhme den sórt sin ach sula ndearna
an chúirt a cinneadh críochnaitheach i dtaobh an ní, féadfaidh sí a
bheith ina hábhar do tharchur chun an Bhoird faoin gCuid seo.

90.—(1) D’ainneoin aon achtacháin eile nó aon fhorála den
chomhaontú é féin, ní oibreoidh comhaontú eadrána chun cosc a
chur le díospóid, lena mbaineann an comhaontú, a tharchur chun an
Bhoird lena réiteach mura dtoileoidh an tionónta, an tráth a
eascróidh an díospóid nó dá éis sin, leis an díospóid a tharchur
chun eadrána.

(2) San alt seo, tá le “comhaontú eadrána” an bhrí chéanna atá
leis san Acht Eadrána, 1954.

91.—(1) A mhéid a bheidh leigheas ionadúil ar fáil maidir le haon
díospóid a thiocfaidh faoi réim na Coda seo agus go ndéanfaidh
duine aon bhearta chun leas a bhaint as an leigheas sin, ní ceadmhach
don duine sin an díospóid a tharchur chun an Bhoird lena réiteach.

(2) Más rud é go ndéanfaidh duine, seachas an duine a luaitear i
bhfo-alt (1), díospóid a tharchur chun an Bhoird lena réiteach, is
díospóid—

(a) ar páirtí inti an duine eile sin, agus

(b) a bhfuil nó a raibh bearta den chineál a luaitear san fho-
alt sin déanta ag an duine eile sin ina leith,
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ansin féadfaidh an Bord, idirghabhálaí, breithneoir nó an Binse, le
linn dó nó di déileáil leis an díospóid (ag féachaint don fhaoiseamh
a fhéadfar a dheonú agus a mhéid a bhreithneoidh sé nó sí a bheith
cóir), a chur i gcuntas gurb ann don leigheas ionadúil sin.

Caibidil 3

An Bord do dhéanamh réamhbheart (lena n-áirítear an chumhacht
ní a tharchur chun an Bhinse)

92.—(1) A luaithe is indéanta tar éis díospóid a bheith tarchurtha
chuige, féadfaidh an Bord cumarsáid a dhéanamh leis na páirtithe—

(a) chun féachaint lena chinntiú go bhfuil siad ar an eolas go
hiomlán faoi chineál na saincheiste nó na saincheisteanna
is ábhar don tarchur, agus

(b) i gcásanna ina mbreithneoidh sé gur míthuiscint
bhunúsach éigean de chuid ceachtar páirtí nó an dá
pháirtí i dtaobh na gceart nó na n-oibleagáidí atá ar
thiarnaí talún agus ar thionóntaí is bun leis an díospóid,
chun an cuspóir a luaitear i bhfo-alt (2) a bhaint amach.

(2) Is éard atá sa chuspóir sin an tsaincheist nó na saincheisteanna
idir na páirtithe a réiteach trí chomhaontú eatarthu ionas nach gá
dul ar iontaoibh na nósanna imeachta eile sa Chuid seo.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar a áireamh ar
chumarsáidí ón mBord leis na páirtithe faoin alt seo, i gcás go
mbeadh sé ina chúnamh do na páirtithe, léiriú ón mBord, bunaithe
ar thoimhdeana cuí a bheidh sonraithe leis na páirtithe, ar an toradh
tipiciúil a bhíonn ar shaincheisteanna den chineál lena mbaineann a
bhíonn á gcinneadh faoin gCuid seo.

(4) Déanfaidh an Bord aon léiriú den sórt sin a chur i bhfios
chomh hiomlán céanna do pháirtí amháin de na páirtithe agus a
dhéanfaidh sé don pháirtí eile nó do na páirtithe eile agus cuirfidh
an Bord san áireamh, ina chumarsáidí i gcoitinne leis na páirtithe
faoin alt seo, ceart na bpáirtithe na nósanna imeachta go léir atá ar
fáil dóibh faoin gCuid seo a agairt.

93.—(1) Murab é an toradh a bheidh ar na bearta (más ann) arna
ndéanamh faoi alt 92 go gcomhaontóidh na páirtithe réiteach ar an
ní lena mbaineann, iarrfaidh an Bord ar gach páirtí de na páirtithe a
shonrú an dtoilíonn sé nó sí leis an díospóid a bheith ina hábhar
d’idirghabháil faoi alt 95.

(2) Más rud é go sonróidh gach páirtí de na páirtithe, mar
fhreagra ar an iarraidh sin, go dtoilíonn sé nó sí leis an díospóid a
bheith ina hábhar d’idirghabháil den sórt sin, déanfaidh an Bord
socrú go mbeidh an ní ina ábhar d’idirghabháil ag duine a cheapfaidh
sé as measc an phainéil idirghabhálaithe faoi alt 164(4).

(3) Más rud é go mainneoidh aon pháirtí de na páirtithe freagra
a thabhairt ar iarraidh faoi fho-alt (1), nó go bhfreagróidh sé nó sí
trína shonrú nach dtoilíonn sé nó sí leis an ní lena mbaineann a
bheith ina ábhar d’idirghabháil faoi alt 95, déanfaidh an Bord socrú
go mbeidh an ní ina ábhar do bhreithniú faoi alt 97 ag duine a
cheapfaidh sé as measc an phainéil breithneoirí faoi alt 164(4).
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(4) Tá an t-alt seo faoi réir alt 94.

94.—D’ainneoin alt 93, ní cheanglófar ar an mBord socrú a
dhéanamh—

(a) i dtaobh idirghabháil den chineál a luaitear san alt sin i
ndáil le díospóid má tá iarratas déanta aige chun na
Cúirte Cuarda faoi alt 189 i ndáil leis an díospóid, agus
sa chás sin féadfaidh an Bord, de réir mar is cuí leis—

(i) socrú a dhéanamh go mbeidh an díospóid ina hábhar
do bhreithniú faoi alt 97 ag duine a cheapfaidh sé as
measc an phainéil breithneoirí faoi alt 164(4), nó

(ii) an díospóid a tharchur chun an Bhinse,

nó

(b) i dtaobh idirghabháil nó breithniú den chineál a luaitear
san alt sin i ndáil le díospóid más rud é, sna himthosca
go léir, go mbreithneoidh sé gur mhó ba chuí dó an
díospóid a tharchur chun an Bhinse agus go ndéanfaidh
sé í a tharchur dá réir sin.

Caibidil 4

Idirghabháil agus breithniú

95.—(1) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le
hidirghabháil a bheidh socraithe ag an mBord faoi alt 93 i ndáil le
díospóid.

(2) Déanfaidh an duine a cheapfar faoi alt 93(2) chun an
idirghabháil a sheoladh (“an t-idirghabhálaí”) gach gné iomchuí den
díospóid lena mbaineann a fhiosrú go hiomlán, déanfaidh sé nó sí
cibé faisnéis is cuí a sholáthar do gach páirtí agus a fháil uathu, agus
déanfaidh sé nó sí cibé moltaí i gcoitinne do gach páirtí agus
déanfaidh sé nó sí cibé gníomhartha eile is cuí leis nó léi d’fhonn an
cuspóir a luaitear i bhfo-alt (3) a bhaint amach.

(3) Is éard atá sa chuspóir sin an tsaincheist nó na saincheisteanna
idir na páirtithe a bheith réitithe trí chomhaontú eatarthu ionas nach
gá dul ar iontaoibh na nósanna imeachta faoin gCuid seo a
thuilleadh.

(4) A luaithe is indéanta tar éis an idirghabháil a bheith
críochnaithe, ullmhóidh an t-idirghabhálaí tuarascáil ina mbeidh na
nithe seo a leanas—

(a) ráiteas i dtaobh na nithe, más ann, a bhaineann leis an
díospóid agus a mbeidh na páirtithe tar éis comhaontú
orthu gur fíoras iad,

(b) achoimre ar an ní nó ar na nithe, más ann, cibé acu a
rachaidh nó nach rachaidh siad, go hiomlán nó go
páirteach, chun an díospóid a réiteach, is nithe a mbeidh
na páirtithe tar éis comhaontú orthu (agus beidh an
achoimre seo i ndoiciméad a bheidh sínithe ag gach páirtí
de na páirtithe agus admhófar ann go bhfuil siad tar éis
comhaontú ar an ní nó ar na nithe sin), agus
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(c) sonraí iomchuí i ndáil le seoladh na hidirghabhála (lena
n-áirítear sonraí i ndáil le líon agus ré na seisiún a thionóil
an t-idirghabhálaí agus na daoine a d’fhreastail ar aon
seisiún den sórt sin) agus liosta d’aon doiciméid a
cuireadh faoi bhráid an idirghabhálaí (ach gan aon chuid
dá lánas a nochtadh).

(5) Déanfaidh an t-idirghabhálaí, tar éis dó nó di tuarascáil a
ullmhú faoi fho-alt (4), cóip di a thabhairt don Stiúrthóir.

(6) Ansin, tabharfaidh an Stiúrthóir don Bhord—

(a) más rud é go bhfuil doiciméad den chineál a luaitear i
bhfo-alt (4)(b) sa tuarascáil, cóip den doiciméad sin (cé
is moite d’aon chuid eile den tuarascáil), nó

(b) mura bhfuil doiciméad den sórt sin sa tuarascáil, ráiteas á
rá nach bhfuil na páirtithe tar éis comhaontú ar nithe ar
bith a réiteoidh an díospóid go hiomlán nó go páirteach
(cé is moite d’aon chuid den tuarascáil).

96.—(1) Tar éis an doiciméad nó an ráiteas dá dtagraítear in alt
95(6) a bheith faighte aige, déanfaidh an Bord cóip den doiciméad
nó den ráiteas a sheirbheáil ar gach páirtí de na páirtithe, mar aon
leis an bhfógra seo a leanas.

(2) Is fógra an fógra sin lena gceanglaítear ar an bpáirtí é a chur
in iúl don Bhord—

(a) más rud é go léirítear leis an bhfaisnéis arna seirbheáil ar
na páirtithe go bhfuil comhaontú idir na páirtithe de
chineál a réiteoidh an díospóid lena mbaineann go
hiomlán, cibé acu an ann fós don chomhaontú sin,

(b) mura léirítear leis an bhfaisnéis arna seirbheáil gur mar sin
atá an cás, cibé acu an ann do chomhaontú den sórt sin
idir na páirtithe anois.

(3) Más rud é—

(a) go gcuirfidh na páirtithe in iúl don Bhord gurb ann do
chomhaontú den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2), nó

(b) i gcás mhír (a) d’fho-alt (2), go mainneoidh páirtí amháin
nó níos mó de na páirtithe a léiriú cibé acu an ann fós
don chomhaontú dá dtagraítear sa mhír sin,

déanfaidh an Bord, faoi réir fho-ailt (4) agus (5), na nósanna
imeachta faoi alt 121 (a bhaineann le horduithe cinnidh a dhéanamh)
a leanúint i ndáil leis an gcomhaontú.

(4) Ní leanfar na nósanna imeachta sin—

(a) aon tráth is luaithe ná 21 lá, ná

(b) aon tráth is déanaí ná 28 lá,

ón dáta ar a ndéanfar an fógra a luaitear i bhfo-alt (2) a sheirbheáil
ar gach páirtí de na páirtithe (nó murab ionann an dáta ar a ndéanfar
an fógra a sheirbheáil ar gach páirtí acu cibé acu dáta is déanaí de
na dátaí seirbheála).
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(5) Ní leanfaidh an Bord na nósanna imeachta sin ach oiread, más
rud é go mbeidh páirtí amháin nó níos mó de na páirtithe, le linn an
chur i bhfios dó nó di faoi na fo-ailt roimhe seo, tar éis a shonrú gurb
ann do chomhaontú den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2), ach go
sonróidh sé nó sí, ina dhiaidh sin, (ach tráth nach déanaí ná 21 lá ón
bhfógra a luaitear i bhfo-alt (2) a sheirbheáil air nó uirthi) leis an
mBord nach ann do chomhaontú den sórt sin a thuilleadh.

(6) Déanfaidh an Bord, ar iarraidh ó cheachtar de na páirtithe nó
ón dá pháirtí, an díospóid a tharchur chun an Bhinse lena cinneadh
más rud é—

(a) mar thoradh ar na bearta arna ndéanamh faoi fho-alt (1),
go bhfionnfaidh an Bord nach ann do chomhaontú den
chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2), nó

(b) go ndéanfar ráiteas den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt
(5) leis.

97.—(1) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas agus ag ailt 98
agus 99 maidir le breithniú a bheidh socraithe ag an mBord faoi alt
93(3) nó 94(a) i ndáil le díospóid.

(2) Déanfaidh an duine a cheapfar faoi alt 93(3) nó 94(a) chun an
breithniú a sheoladh (“an breithneoir”) gach gné iomchuí den
díospóid lena mbaineann a fhiosrú go hiomlán agus déanfaidh sé nó
sí cibé faisnéis is cuí a sholáthar do gach páirtí agus a fháil uathu.

(3) Chun na críche sin, féadfaidh an breithneoir a cheangal ar
cheachtar páirtí cibé doiciméid nó faisnéis eile is cuí leis nó léi a
thabhairt dó nó di laistigh de thréimhse shonraithe.

(4) Cinnfidh an breithneoir an díospóid—

(a) trí theacht ar bhreith é féin nó í féin i dtaobh an ní, nó

(b) faoi réir alt 98, trína dhearbhú do na páirtithe go bhfuil
glactha aige nó aici, mar a chinneadh nó mar a cinneadh
i dtaobh na díospóide, le breith ar tháinig na páirtithe
uirthi iad féin (le cúnamh an bhreithneora faoi fho-alt
(5)) chun an ní a réiteach,

agus measfar go bhfolaíonn an tagairt i mír (a) don bhreithneoir do
theacht ar bhreith i dtaobh an ní tagairt don chinneadh arna
dhéanamh aige nó aici gan déileáil leis an díospóid de réir alt 85.

(5) I gcás go mbreithneoidh an breithneoir go mbeadh sochar
praiticiúil ag baint leis, féadfaidh an breithneoir cúnamh a sholáthar
do na páirtithe chun go dtiocfaidh na páirtithe iad féin ar bhreith
chun an ní lena mbaineann a réiteach; féadfar a áireamh ar chúnamh
den sórt sin go sonróidh an breithneoir do na páirtithe aon tátal
sealadach a mbeidh sé nó sí tar éis teacht air i ndáil le haon cheann
de na saincheisteanna lena mbaineann.

(6) Aon ráiteas ina mbeidh tátal den sórt sin—

(a) ní dhéanfar é i ndáil le haon saincheist fíorais atá faoi
dhíospóid idir na páirtithe, mura n-iarrfaidh na páirtithe
go ndéanfar ráiteas den sórt sin,
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(b) ní dhéanfar é sula mbeidh gach doiciméad a bheidh curtha
faoi bhráid an bhreithneora ag na páirtithe agus aon
aighneachtaí tosaigh ó bhéal a bheidh déanta acu
breithnithe ag an mbreithneoir, agus

(c) beidh ráiteas ag gabháil leis, ó bhéal nó i scríbhinn, á rá
gur tátal de chineál sealadach an tátal agus ní scaoilfear
an breithneoir óna dhualgas nó óna dualgas i dtaobh an
díospóid a chinneadh go neamhchlaonta agus de réir na
gceanglas a ghabhann le cothroime nós imeachta i ngeall
ar dhéanamh an ráitis sin.

(7) Féadfaidh an breithneoir, dá rogha féin, cead a thabhairt do
dhuine eile láithriú thar ceann páirtí ag aon éisteacht os comhair
an bhreithneora.

98.—(1) Ní ceadmhach breith a dtiocfaidh na páirtithe iad féin
uirthi chun an ní lena mbaineann a réiteach a bheith ina hábhar do
dhearbhú faoi alt 97(4)(b) mura rud é—

(a) go mbeidh tréimhse 21 lá caite ón dáta ar a gcuirfidh na
páirtithe in iúl don bhreithneoir den chéad uair go bhfuil
siad tar éis teacht ar bhreith den sórt sin, agus

(b) nach mbeidh páirtí ar bith de na páirtithe tar éis a chur in
iúl don bhreithneoir le linn na tréimhse sin nach nglacann
sé nó sí leis an mbreith sin a thuilleadh.

(2) Más rud é, le linn na tréimhse a luaitear i bhfo-alt (1), go
gcuirfidh aon pháirtí de na páirtithe in iúl don bhreithneoir nach
nglacann sé nó sí leis an mbreith a luaitear san fho-alt sin a
thuilleadh, rachaidh an breithneoir ar aghaidh, faoi réir aon
éisteachtaí breise a sheoladh i dtaobh an ní de réir mar is cuí leis nó
léi, chun teacht ar bhreith é féin nó í féin i dtaobh an ní.

(3) Déanfaidh an breithneoir éifeacht an ailt seo a léiriú do na
páirtithe nuair a chuirfidh siad in iúl dó nó di den chéad uair go
bhfuil siad tar éis teacht ar bhreith chun an ní lena mbaineann a
réiteach.

(4) Áireofar ar an léiriú sin ón mbreithneoir léiriú chomh maith
á rá nach féidir achomharc a dhéanamh chun an Bhinse i gcoinne na
breithe ar thángthas uirthi agus go dtiocfaidh sí chun bheith ina
ceangal ar na páirtithe ar ordú cinnidh faoi alt 121 a dhéanamh i
ndáil léi.

99.—(1) A luaithe is indéanta tar éis cinneadh a bheith déanta ag
breithneoir faoi alt 97 i ndáil le díospóid, ullmhóidh an breithneoir
tuarascáil ina mbeidh na nithe seo a leanas—

(a) ráiteas i dtaobh na nithe, más ann, a bhaineann leis an
díospóid agus a mbeidh na páirtithe tar éis comhaontú
orthu gur fíoras iad,

(b) achoimre ar na nithe, (cibé acu a rachaidh nó nach
rachaidh siad, go hiomlán nó go páirteach, chun an
díospóid a réiteach) a mbeidh na páirtithe tar éis
comhaontú orthu,

(c) téarmaí an chinnidh arna dhéanamh ag an mbreithneoir,
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(d) i gcás cinnidh faoi alt 97(4)(a), achoimre ar na cúiseanna
leis an gcinneadh, agus

(e) sonraí iomchuí i ndáil le seoladh an bhreithnithe (lena n-
áirítear sonraí i ndáil le líon agus ré na
n-éisteachtaí a thionóil an breithneoir, na daoine a
d’fhreastail ar aon éisteacht den sórt sin agus aon
doiciméid a cuireadh faoi bhráid an bhreithneora).

(2) Déanfaidh an breithneoir, tar éis dó nó di tuarascáil a ullmhú
faoi fho-alt (1), cóip di a thabhairt don Bhord.

(3) Tar éis tuarascáil faoi fho-alt (2) a bheith faighte aige,
déanfaidh an Bord cóip den tuarascáil agus an ráiteas seo a leanas a
sheirbheáil ar gach páirtí de na páirtithe.

(4) Is ráiteas an ráiteas sin á rá go leanfaidh an Bord na nósanna
imeachta faoi alt 121 (a bhaineann le horduithe cinnidh a dhéanamh)
i ndáil le cinneadh an bhreithneora mura rud é, i gcás cinnidh faoi
alt 97(4)(a), go ndéanfar achomharc faoi réim agus de réir alt 100 i
gcoinne an chinnidh agus nach ndéanfar an t-achomharc sin a
thréigean dá éis sin.

100.—(1) Féadfaidh páirtí amháin nó níos mó de na páirtithe
achomharc a dhéanamh chun an Bhinse i gcoinne cinnidh ó
bhreithneoir faoi alt 97(4)(a).

(2) Déanfar achomharc den sórt sin laistigh de 21 lá ón dáta ar a
seirbheálfaidh an Bord an tuarascáil agus an ráiteas dá dtagraítear
in alt 99(3) ar an bpáirtí.

101.—(1) Déanfaidh an t-idirghabhálaí nó an breithneoir, maidir
le ní a ndéileálfaidh sé nó sí leis faoin gCaibidil seo—

(a) aon choinbhleacht leasa ionchasach a mbeidh sé nó sí ar
an eolas fúithi, nó ar chóir dó nó di le réasún a bheith ar
an eolas fúithi, a dhearbhú do na páirtithe ón tús agus é
nó í ag déileáil leis an ní,

(b) gníomhú gach tráth de réir na gcaighdeán is airde de chuid
an chomhlachta ghairmiúil, más ann, ar comhalta de é
nó í,

(c) rúndacht na n-imeachtaí lena mbaineann a chothabháil
agus ní dhéanfaidh sé nó sí aon tuarascáil arna hullmhú
aige nó aici faoi alt 95(4) nó 99 a nochtadh, ar shlí seachas
de réir na n-alt sin.

(2) I gcás go ndéanfar dearbhú dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) leis
na páirtithe, ansin, mura gcomhaontóidh na páirtithe go leanfaidh
an t-idirghabhálaí nó an breithneoir de bheith ag déileáil leis an ní,
ceapfaidh an Bord duine eile as measc an phainéil idirghabhálaithe
nó breithneoirí faoi alt 164(4) chun déileáil leis an ní.

(3) Déanfar tagairtí sa Chuid seo don duine a cheapfar faoi alt
93(2) nó (3) nó faoi alt 94(a) chun an idirghabháil nó an breithniú
lena mbaineann a sheoladh a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn
tagairtí don duine a cheapfar chun na críche sin de bhun fho-alt (2).
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(4) Faoi réir aon rialacha faoi alt 109, is de rogha an idirghabhálaí
nó an bhreithneora lena mbaineann a bheidh an modh ar a seolfar
idirghabháil nó breithniú ach beidh sé de dhualgas ar an duine sin a
chinntiú go seolfar an idirghabháil nó an breithniú gan aon
fhoirmiúlacht mhíchuí.

Caibidil 5

Binse Tionóntachta

102.—(1) Ó am go ham de réir mar is gá sa chás cuirfidh an Bord
faoi deara, chun críocha na Coda seo, aon bhinse amháin nó níos mó
a chomhdhéanamh, ar a dtabharfar, nó a dtabharfar ar gach ceann
acu, “Binse Tionóntachta”.

(2) Aon tagairt in alt 103 nó in aon fhoráil eile den Acht seo don
“Binse” is tagairt í do cibé ceann de na binsí arna gcomhdhéanamh
faoin alt seo a mbeidh an fhoráil lena mbaineann le feidhmiú
maidir leis.

103.—(1) 3 is líon do chomhaltaí an Bhinse.

(2) Duine is comhalta, de thuras na huaire, den Choiste um
Réiteach Díospóidí a bheidh i ngach duine de chomhaltaí an Bhinse.

(3) Is é an Bord a cheapfaidh comhaltaí an Bhinse.

(4) Beidh duine de chomhaltaí an Bhinse ina chathaoirleach nó
ina cathaoirleach ar an mBinse; cinnfidh an Bord, faoi réir fho-alt
(5), cé acu de na comhaltaí a bheidh ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach.

(5) Más comhalta den Bhinse comhalta den Bhord, is é nó is í a
bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an mBinse nó, más
comhaltaí den Bhinse 2 chomhalta nó níos mó den Bhord, beidh cibé
duine acu a chinnfidh an Bord ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach.

(6) Beidh an Binse neamhspleách i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna.

(7) Is leor chun aon chríche breith ó thromlach de na comhaltaí
den Bhinse.

Caibidil 6

An Binse do réiteach díospóidí

104.—(1) Is san alt seo agus sna hailt eile den Chaibidil seo atá
na príomhfhorálacha a bhaineann leis na nósanna imeachta a bheidh
le glacadh ag an mBinse i ndáil le díospóid a bheidh le cinneadh aige,
cibé acu a bheidh an díospóid sin—

(a) tarchurtha ag an mBord chuige faoi alt 94 (lena ndéantar
foráil maidir le ní a tharchur go díreach gan idirghabháil
nó breithniú a dhéanamh i ndáil leis),
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(b) tarchurtha ag an mBord chuige faoi alt 96(6) (lena
ndéantar foráil maidir le ní a tharchur i gcás nárbh é
toradh na hidirghabhála gur réitíodh an ní), nó

(c) ina hábhar achomhairc faoi alt 100 i gcoinne cinnidh ó
bhreithneoir i dtaobh an ní.

(2) Tionólfaidh an Binse éisteacht amháin nó níos mó d’fhonn an
díospóid a chinneadh.

(3) Tabharfaidh an Binse fógra (arb é a ré an ré a shonraítear i
bhfo-alt (5)) i dtaobh éisteacht a thionól do na páirtithe sa díospóid.

(4) Déanfar an fhaisnéis seo a leanas a áireamh i bhfógra den
sórt sin—

(a) dáta, am agus láthair na héisteachta agus an cuspóir a
bheidh léi,

(b) sracléiriú ar ábhar na nithe a mbeifear chun déileáil leo
san éisteacht,

(c) sracléiriú ar na nósanna imeachta a bheidh le glacadh ag
an éisteacht,

(d) tagairt d’fhorálacha an Achta seo agus d’aon rialacha arna
ndéanamh faoi atá iomchuí maidir le tionól na
héisteachta,

(e) ráiteas go rachaidh an Binse ar aghaidh leis an éisteacht,
mura rud é go dtiocfaidh forais shubstaintiúla chun cinn
a fhágfaidh go dtabharfadh sé a mhalairt de bhreith, ar
an dáta agus ag an am lena mbaineann, d’ainneoin nach
bhfreastalaíonn páirtí ar an éisteacht,

(f) ráiteas go gcinnfidh an Binse an díospóid d’ainneoin nach
nglacann páirtí páirt sna himeachtaí os comhair an
Bhinse, agus

(g) aon fhaisnéis eile is cuí leis an mBinse.

(5) Is éard a bheidh i ré an fhógra faoi fho-alt (3)—

(a) 21 lá ar a laghad dar tosach an dáta ar a mbeidh an fógra
tugtha, nó

(b) cibé tréimhse is giorra a shonróidh an Bord más rud é—

(i) go n-iarrfaidh páirtí amháin nó níos mó de na
páirtithe ar an mBord tréimhse den sórt sin a shonrú
agus go dtoileoidh an páirtí nó na páirtithe eile le
sonrú den sórt sin, nó

(ii) go mbaineann an díospóid le hiompar líomhnaithe an
tiarna talún nó an tionónta trína bhféadfaí bheith i
ngarchontúirt bháis nó mhórdhíobhála nó ar iompar
é atá ina gharchontúirt do chreatlach na teaghaise
lena mbaineann nó do chreatlach na maoine ina
bhfuil an teaghais sin.

(6) Beidh gach páirtí de na páirtithe i dteideal deis a bheith aige
nó aici, agus tabharfar deis dó nó di, éisteacht a fháil ag an éisteacht,
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agus ionadaíocht a bheith aige nó aici, agus fianaise agus finnéithe a
thabhairt i láthair os comhair an Bhinse.

(7) I gcás achomhairc faoi alt 100, féadfaidh an Binse aird a
thabhairt ar thuarascáil an bhreithneora.

105.—(1) Féadfaidh an Binse a cheangal go dtabharfaidh finné a
bheidh os a chomhair an fhianaise faoi mhionn.

(2) Maidir le gach finné de chuid páirtí a bheidh os comhair an
Bhinse (lena n-áirítear an páirtí mar fhinné), féadfaidh gach páirtí
eile é nó í a chroscheistiú nó féadfar é nó í a chroscheistiú thar a
cheann nó thar a ceann.

(3) Chun críocha a fheidhmeanna faoin gCuid seo, féadfaidh an
Binse—

(a) finnéithe a thoghairm chun freastal os a chomhair,

(b) daoine a chur faoi mhionn, agus

(c) a cheangal ar aon duine aon doiciméad a bheidh faoina
chumhacht nó faoina cumhacht nó faoina urláimh nó
faoina hurláimh a thabhairt ar aird don Bhinse.

(4) Beidh finné a bheidh os comhair an Bhinse i dteideal na
ndíolúintí agus na bpribhléidí céanna a mbeadh sé nó sí ina dteideal
dá mba fhinné os comhair na hArd-Chúirte é nó í.

(5) Aon duine—

(a) a mhainneoidh freastal os comhair an Bhinse, tar éis é nó
í a thoghairm go cuí mar fhinné os a chomhair agus tar
éis an tsuim, más ann, a ordaíodh faoi fho-alt (6)(a) a íoc
i leith na gcaiteachas i ndáil lena fhreastal nó lena
freastal, a thairgeadh dó nó di,

(b) agus é nó í ag freastal mar fhinné, a dhiúltóidh mionn a
ghlacadh a gceanglóidh an Binse le dlí é a ghlacadh, nó
aon doiciméad a bheidh faoina chumhacht nó faoina
cumhacht nó faoina urláimh nó faoina hurláimh a
thabhairt ar aird, ar doiciméad é a gceanglóidh an Binse
le dlí air nó uirthi é a thabhairt ar aird, nó aon cheist a
fhreagairt a gceanglóidh an Binse le dlí air nó uirthi í a
fhreagairt, nó

(c) a dhéanfaidh aon ní eile a bheadh, dá mba chúirt ag a
mbeadh cumhacht chun cimiú a dhéanamh i leith
díspeagadh cúirte an Binse, ina dhíspeagadh ar an gcúirt
sin,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(6) Féadfaidh an Binse, as airgead a bheidh faoina réir ag an
mBord, a ordú go ndéanfar na caiteachais réasúnacha, go hiomlán
nó cuid díobh—

(a) a thabhóidh duine a thoghairtear chun freastal os a
chomhair de bharr bheith ag freastal amhlaidh, nó
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(b) a bheidh tabhaithe ag duine a toghaireadh chun freastal os
a chomhair de bharr bheith ag freastal amhlaidh,

de réir mar is cuí leis, a íoc leis nó léi sula bhfreastalóidh sé nó sí
amhlaidh nó, de réir mar a bheidh, a aisíoc leis nó léi.

106.—(1) Seolfar imeachtaí a bheidh os comhair an Bhinse go
poiblí; ní dochar é seo d’ordú a fhéadfar a dhéanamh faoi fho-alt (2).

(2) In imthosca áirithe cáis, má bhreithneoidh an Bord gur cuí
déanamh amhlaidh, féadfaidh sé ordú a dhéanamh á ordú nach
ndéanfar céannacht na bpáirtithe go léir nó céannacht páirtí amháin
nó níos mó de na páirtithe i ndíospóid, ar a bhfuil dlínse ag an
mBinse, a nochtadh.

(3) Aon duine a sháróidh ordú faoi fho-alt (2), beidh sé nó sí
ciontach i gcion.

107.—Féadfaidh an Binse éisteacht ní aige a chur ar atráth go dtí
dáta a shonróidh sé.

108.—(1) Mura mbeidh sé tar éis cinneadh den chineál a
shonraítear i bhfo-alt (2) a dhéanamh níos túisce, déanfaidh an Binse
a chinneadh i ndáil leis an díospóid, ar a éisteacht i ndáil leis an
díospóid a bheith críochnaithe, agus tabharfaidh sé fógra i dtaobh an
chinnidh sin don Bhord.

(2) Maidir leis an gcinneadh a luaitear ar an gcéad ásc i bhfo-alt
(1), is breith ón mBinse é nach ndéileálfaidh sé leis an díospóid de
réir alt 85; tabharfaidh an Binse fógra i dtaobh cinnidh den sórt sin
don Bhord.

Caibidil 7

Nithe forlíontacha a bhaineann le nós imeachta

109.—(1) Faoi réir na Coda seo, is de réir cibé nós imeachta a
chinnfidh an Bord le rialacha arna ndéanamh aige le toiliú an Aire a
bheidh an nós imeachta a leanfar faoin gCuid seo i ndáil le díospóid.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le rialacha
faoin alt seo—

(a) na foirmeacha a shonrú a bheidh le húsáid chun díospóid
a tharchur chun an Bhoird faoin gCuid seo,

(b) a cheangal go dtabharfar fógraí sonraithe i leith díospóid
a tharchur chun an Bhoird faoin gCuid seo,

(c) a shonrú go n-íocfar táille de mhéid sonraithe leis an
mBord i leith an Bhoird do dhéileáil le díospóid i dtosach
nó i leith aon nós imeachta eile faoin gCuid seo a leanúint
i ndáil léi,

(d) an tréimhse a shonrú ar laistigh nach foláir—
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(i) idirghabhálaí nó breithneoir a cheapadh faoi alt 93(2)
nó (3) nó alt 94(a) chun déileáil le díospóid arna
tarchur chun an Bhoird nó chun í a chinneadh,

(ii) d’idirghabhálaí nó breithneoir a thuarascáil nó a
tuarascáil faoi alt 95 nó 99 a sholáthar don Bhord,

(iii) don Bhord na doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
d’alt 96 a sheirbheáil ar gach ceann de na páirtithe
agus na nithe dá dtagraítear san alt sin a fhionnadh,

(iv) don Bhord na doiciméid dá dtagraítear in alt 99(3) a
sheirbheáil ar gach ceann de na páirtithe,

(v) díospóid a tharchur faoi alt 94, 96(6) nó 100 chun an
Bhinse,

(vi) don Bhord, ón dáta a gheobhaidh sé cinneadh ó
bhreithneoir faoi alt 97(4)(a) (a bheidh i dtuarascáil
arna tabhairt don Bhord faoi alt 99), ordú um
chinneadh a dhéanamh ar scór an chinnidh sin,

(vii) don Bhinse, ón dáta a tharchuirfear díospóid chuige,
nó cinneadh i ndáil le díospóid a mbeidh achomharc
déanta chuige ina leith, éisteacht a shocrú i ndáil leis
an díospóid,

(viii) don Bhinse, ón dáta a chuirfidh sé éisteacht nó
éisteachtaí i ndáil le díospóid i gcrích, a chinneadh i
ndáil leis an díospóid a dhéanamh,

(ix) don Bhord, ón dáta a gheobhaidh sé cinneadh ón
mBinse faoi alt 108, ordú um chinneadh a dhéanamh
ar scór an chinnidh sin, agus

(x) don Bhord iarratas a dhéanamh faoi alt 124 chun ordú
um chinneadh a fhorfheidhmiú ar fhógra a fháil nach
bhfuil an t-ordú sin á chomhlíonadh.

(3) De cheal an tréimhse a shonrú, le rialacha faoin alt seo, nach
foláir ní dá dtagraítear i bhforáil den Acht seo a shonraítear i bhfo-
alt (2)(d) a dhéanamh laistigh di, déanfar an fhoráil a fhorléiriú mar
fhoráil lena gceanglaítear an ní a dhéanamh a luaithe is indéanta tar
éis an ní díreach roimhe a dhéanamh.

110.—Ní dhéanfar teideal chun aon tailte nó maoin a thabhairt
faoi cheist in aon imeachtaí os comhair idirghabhálaí, breithneoir nó
an Bhinse faoin gCuid seo.

111.—(1) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh idirghabhálaí, breithneoir
nó comhalta den Bhinse nó den Bhord atá ag déileáil le díospóid
faoin gCuid seo, chun críocha a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
faoin gCuid seo, dul isteach in aon teaghais lena mbaineann an
díospóid agus iniúchadh a dhéanamh uirthi.

(2) Féadfar na cumhachtaí faoi fho-alt (1) a fheidhmiú i ndáil le
teaghais lena mbaineann díospóid d’ainneoin go bhfuil an teaghais á
háitiú ag duine nach nglacann páirt ar bith sna himeachtaí lena
mbaineann nó a ghlacann páirt iontu i dtosach ach a tharraingíonn
siar uathu ina dhiaidh sin.

75

Cd.6 A.109

Gan teideal chun
tailte nó maoine a
thabhairt faoi
cheist.

Cumhacht chun dul
isteach i dteaghais
agus í a iniúchadh.



Cd.6 A.111

Oibleagáidí maidir
le rúndacht.

76

[Uimh. 27.] [2004.]An tAcht um Thionóntachtaı́ Cónaithe,
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(3) Ní dhéanfar na cumhachtaí faoi fho-alt (1) a fheidhmiú, gan
toiliú ón duine sin, i ndáil le teaghais arna háitiú ag duine dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) mura rud é, 24 uaire an chloig ar a laghad
roimh an dáta a mbeartaíonn an duine lena mbaineann na
cumhachtaí sin a fheidhmiú, go seirbheálfaidh sé nó sí fógra i dtaobh
an méid sin a bheith beartaithe aige nó aici ar an duine céadluaite.

(4) Féadfaidh aon duine a luaitear i bhfo-alt (1) duine a údarú i
scríbhinn a bhfuil sé nó sí deimhin de go bhfuil saineolas aige nó aici
ar aon réimse is iomchuí maidir leis an díospóid lena mbaineann
(mar shampla, innealtóireacht, luacháil nó suirbhéireacht) chun na
cumhachtaí faoin bhfo-alt sin i ndáil leis an teaghais lena mbaineann
a fheidhmiú; déanfaidh duine a údaraítear amhlaidh, má iarrtar air
nó uirthi, a údarú nó a húdarú faoin alt seo a thabhairt ar aird d’aon
duine lena mbaineann sula bhfeidhmeofar na cumhachtaí faoi fho-
alt (1).

(5) Aon duine a chuireann bac nó treampán ar dhuine a luaitear
i bhfo-alt (1), nó ar dhuine a bheidh údaraithe faoi fho-alt (4), le linn
dó nó di a chumhachtaí nó a cumhachtaí faoin alt seo a fheidhmiú,
beidh sé nó sí ciontach i gcion.

112.—(1) Ní dhéanfaidh idirghabhálaí nó breithneoir aon ráiteas
nó faisnéis de chineál rúnda arna dhéanamh leis an idirghabhálaí nó
leis an mbreithneoir nó arna soláthar dó nó di i dtaca le comhlíonadh
a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin gCuid seo a nochtadh d’aon
duine mura rud é go gcomhlíontar coinníoll amháin nó níos mó de
na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (2).

(2) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) go dtoilíonn an duine a dhéanann an ráiteas nó a
sholáthraíonn an fhaisnéis lena nochtadh,

(b) go bhfuil forais réasúnacha ag an idirghabhálaí nó ag an
mbreithneoir chun a chreidiúint gur gá an nochtadh chun
baol díobhála d’aon duine nó baol damáiste d’aon
mhaoin a chosc nó a laghdú,

(c) gur nochtadh chun críocha imeachtaí mar gheall ar chion
faoi alt 113 an nochtadh,

(d) nach bhféadfadh an t-idirghabhálaí nó an breithneoir
déileáil leis an díospóid lena mbaineann ná an díospóid
lena mbaineann a chinneadh gan an ráiteas nó an
fhaisnéis a nochtadh.

(3) Is ráiteas nó faisnéis de chineál rúnda chun críocha fho-alt (1)
ráiteas nó faisnéis, más rud é—

(a) go ndúirt an duine a rinne an ráiteas leis an idirghabhálaí
nó leis an mbreithneoir nó a sholáthar an fhaisnéis don
idirghabhálaí nó don bhreithneoir gur de chineál rúnda é
nó í, nó

(b) gur réasúnach ó na himthosca ina ndearnadh an ráiteas
leis nó léi nó inar soláthraíodh an fhaisnéis dó nó di nó
ón ábhar, don idirghabhálaí nó don bhreithneoir a mheas
gur ráiteas nó faisnéis den chineál sin é nó í.

(4) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), beidh sé nó sí ciontach i gcion.
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113.—Beidh duine ciontach i gcion, más rud é—

(a) go ndéanann sé nó sí ráiteas le breithneoir, leis an mBinse
nó leis an mBord nó má sholáthraíonn sé nó sí faisnéis
do bhreithneoir, don Bhinse nó don Bhord i dtaca leis an
mbreithneoir, leis an mBinse nó leis an mBord do
comhlíonadh a fheidhmeanna faoin gCuid seo i ndáil le
díospóid,

(b) go mbeidh an ráiteas nó an fhaisnéis bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha, agus

(c) gurb eol don duine an ráiteas nó an fhaisnéis sin a bheith
bréagach nó míthreorach amhlaidh.

114.—(1) Maidir le haon tuarascáil nó doiciméad eile a
ullmhaíonn, nó aon chumarsáid a dhéanann, an Bord, an Binse,
idirghabhálaí nó breithneoir chun críocha imeachtaí faoin gCuid seo
nó i dtaca leis an gcéanna agus a ndéileálfaidh sé nó sí léi nó leis,
beidh pribhléid iomlán aige nó aici, chun críocha dhlí an chlúmhillte.

(2) Maidir le haon tuarascáil nó doiciméad eile a ullmhaíonn, nó
aon chumarsáid a dhéanann, an Bord, an Binse, idirghabhálaí nó
breithneoir nach dtagann faoi réim fho-alt (1) ach a ullmhaítear nó
a dhéantar chun go gcomhlíonfaidh sé nó sí a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna, nó i dtaca leis an gcéanna, faoin gCuid seo nó faoi aon
Chuid eile den Acht seo, beidh pribhléid shrianta aige nó aici, chun
críocha dhlí an chlúmhillte.

Caibidil 8

Sásamh a fhéadfar a dheonú faoin gCuid seo

115.—(1) Maidir le cumhacht arna tabhairt leis an gCuid seo do
bhreithneoir nó don Bhinse cinneadh a dhéanamh i ndáil le díospóid,
folaíonn sí cumhacht chun cibé dearbhuithe a dhéanamh nó chun
cibé treoracha a thabhairt is cuí leis an mbreithneoir nó leis an
mBinse chun faoiseamh a thabhairt do pháirtí amháin, nó do níos
mó ná páirtí amháin, de réir mar is cuí, de na páirtithe.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) agus na bhforálacha
ina dhiaidh seo den Chaibidil seo, féadfar ceann amháin nó níos mó
de na dearbhuithe nó na treoracha seo a leanas, de réir mar is cuí, a
dhéanamh nó a thabhairt i leith díospóide—

(a) treoir go ndéanfar méid sonraithe cíosa nó muirir eile a íoc
ar dháta sonraithe nó amhail ar agus ó dháta sonraithe nó
faoi dháta sonraithe,

(b) dearbhú maidir le cibé acu an gcomhlíonann nó nach
gcomhlíonann méid cíosa arna shocrú faoi thionóntacht
teaghaise alt 19(1) (agus más rud é go ndearbhaítear nach
gcomhlíonann an méid sin é amhlaidh, beidh léiriú ón
mbreithneoir nó ón mBinse i dteannta an dearbhaithe
maidir le cibé méid, ina thuairim nó ina tuairim, a
chomhlíonfadh alt 19(1)),
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(c) treoir i dtaobh méid éarlaise a thabhairt ar ais nó a íoc, go
hiomlán nó go páirteach,

(d) treoir go ndéanfar méid sonraithe damáistí nó costas nó
iad araon a íoc,

(e) treoir go ndéanfar teaghais a fhágáil faoi dháta sonraithe,

(f) dearbhú i dtaobh fógra maidir le foirceannadh
tionóntachta a bheith bailí nó gan a bheith bailí,

(g) dearbhú maidir leis an gceart teaghais a áitiú in athuair,
nó leanúint de bheith ag áitiú teaghaise (agus féadfaidh
foráil a bheith i ndearbhú den sórt sin á rá go dtabharfar
neamhaird, chun críche amháin nó níos mó, ar aon
tréimhse bhearnaithe a tharla le linn na seilbhe),

(h) dearbhú go bhfuil téarma léasa nó comhaontaithe
tionóntachta ar neamhní mar gheall ar alt 184,

(i) in imthosca speisialta díospóide arna héisteacht faoin
gCuid seo, treoir go n-íocfaidh ceann amháin nó níos mó
de na páirtithe na costais nó na caiteachais go léir, nó
cuid díobh, a thabhóidh an breithneoir nó an Binse le
linn dó nó di déileáil leis an díospóid.

(3) Maidir leis an méid (nó, de réir mar is cuí, comhiomlán na
méideanna) seachas costais nó caiteachais de gach uile chineál, a
fhéadfaidh breithneoir nó Binse a ordú go n-íocfar é le páirtí i leith
an ní (nó, de réir mar is cuí, i leith na nithe uile) is ábhar do
dhíospóid arna tarchur chun an Bhoird lena réiteach, ní rachaidh
sé—

(a) mura bhfuil sa mhéid nó sna méideanna ach damáistí
amháin — thar €20,000,

(b) mura bhfuil sa mhéid nó sna méideanna ach méid nó
méideanna ar mhodh riaráistí cíosa nó muirir eile — thar
€20,000 nó méid is comhionann le dhá oiread cíosa
bliantúla na teaghaise lena mbaineann, cibé acu is airde
(ach sin faoi réir mhéid uasta de €60,000 faoin mír seo),

(c) más rud é gur damáistí agus méid nó méideanna dá
dtagraítear i mír (b) araon atá sa mhéid nó sna
méideanna—

(i) a mhéid is damáistí atá sa mhéid nó sna méideanna—
thar €20,000,

(ii) a mhéid is méid nó méideanna eile atá sa mhéid nó
sna méideanna — thar €20,000 nó méid is
comhionann le dhá oiread cíosa bliantúla na
teaghaise lena mbaineann, cibé acu is airde (ach sin
faoi réir mhéid uasta de €60,000 faoin bhfomhír seo).

116.—Más rud é—

(a) go bhfuil treoir ar áireamh i gcinneadh ó bhreithneoir nó
ón mBinse go ndéanfar teaghais, is ábhar do
thionóntacht, a fhágáil faoi dháta sonraithe,
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(b) gur tionóntacht as ar cruthaíodh fo-thionóntacht an
tionóntacht, agus

(c) gur cheangal an tiarna talún, nuair a sheirbheáil sé nó sí
fógra foirceanta ar an tionónta i leith na tionóntachta sin,
ar an tionónta an fhothionóntacht sin a fhoirceannadh,

ansin féadfar treoir a áireamh sa chinneadh lena gceanglaítear ar an
bhfothionónta an teaghais a fhágáil faoi dháta sonraithe.

117.—(1) I dteannta na gcumhachtaí a thugtar leis an gCuid seo i
leith díospóidí a chinneadh, féadfaidh breithneoir nó an Binse, le
linn dó nó di déileáil le díospóid, cibé treoracha is cuí leis nó léi a
thabhairt chun faoiseamh de chineál eatramhach a thabhairt do
pháirtí amháin, nó do níos mó ná páirtí amháin, de réir mar is cuí,
de na páirtithe.

(2) Cuirfear in iúl i dtreoir den sórt sin, maidir leis an
bhfaoiseamh a thugtar léi, nach gá gurb é sin an faoiseamh dá
bhforálfar leis an gcinneadh críochnaitheach a bheidh le déanamh ar
an ní.

(3) A luaithe a thabharfar treoir den sórt sin, déanfaidh an
breithneoir nó an Binse í a chur i scríbhinn agus déanfaidh sé nó sí
í a chur ar aghaidh láithreach chun an Bhoird.

(4) Ní dochar an t-alt seo d’alt 189 agus ní fhéadfar an chumhacht
faoi fho-alt (1) a fheidhmiú ar shlí atá ar neamhréir le haon
fhaoiseamh eatramhach nó idirbhreitheach arna dheonú ag an gCúirt
Chuarda faoin alt sin nó a mhaolódh an céanna.

118.—(1) Más rud é, maidir le treoir a bheidh ar áireamh i
gcinneadh go gceadófar do pháirtí (“an duine céadluaite”) seilbh a
athghabháil ar theaghais, is ábhar do thionóntacht, gur chúis
chruálachta nó éagóra do dhuine (“an dara duine a luaitear”) nach
páirtí sa díospóid agus atá i seilbh na teaghaise sin an treoir a bheith
ar áireamh sa chinneadh, ansin féadfaidh na nithe seo a leanas a
bheith ar áireamh sa chinneadh seachas treoir den sórt sin a
áireamh ann—

(a) dearbhú gur baineadh seilbh na teaghaise den duine
céadluaite go héagórach, agus

(b) treoir go n-íocfaidh an tiarna talún méid sonraithe
damáistí leis an duine sin i leith baint na seilbhe sin.

(2) Le linn a chinneadh an cúis le cruatan nó éagóir ar an dara
duine a luaitear treoir den chineál a luaitear i dtosach i bhfo-alt (1)
a áireamh i gcinneadh, beidh na nithe seo a leanas ar áireamh sna
nithe a dtabharfar aird orthu—

(a) an fad ama a raibh an dara duine a luaitear i seilbh na
teaghaise lena mbaineann,

(b) aon pháirt a d’fhéadfadh a bheith ag an dara duine a
luaitear le linn seilbh na teaghaise a bhaint den duine
céadluaite, agus

(c) aon eolas a d’fhéadfadh a bheith ag an dara duine a
luaitear, sular ghlac sé nó sí seilbh ar an teaghais, maidir
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le díospóid a bheith ann i dtaca le ceart seilbhe an duine
chéadluaite ar an teaghais.

(3) Tabharfar deis don dara duine a luaitear aighneachtaí a
dhéanamh i dtaobh ar chóir treoir den chineál a luaitear i dtosach i
bhfo-alt (1) a áireamh i gcinneadh; más gá, chun na críche sin,
cuirfear na himeachtaí ar atráth agus cuirfear an ní in iúl don dara
duine a luaitear.

119.—(1) Is é a bheidh in aon mhéid riaráistí a ndéanfar coinníoll
de, le cinneadh, go n-íocfar é, méid comhlán an chíosa agus na
muirear eile (más ann) lena mbaineann a mheasann an breithneoir
nó an Binse a bheith i riaráiste arna laghdú—

(a) de mhéid aon fhiacha iomchuí a bheith dlite, i dtuairim an
bhreithneora nó an Bhinse, ag an tiarna talún don
tionónta de réir alt 48 den Landlord and Tenant Law
Amendment Act Ireland, 1860,

(b) de mhéid aon fhritháirimh i leith caiteachais ar
dheisiúcháin a mbeadh an tionónta i dteideal é a
dhéanamh faoi alt 87 den Acht um Thiarnaí Talún agus
Tionóntaí (Leasú), 1980,

(c) de mhéid aon chúitimh a bheidh dlite ag an tiarna talún
don tionónta in imthosca ina bhfuil feidhm ag alt 61 den
Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú), 1980,

(d) d’aon mhéid eile a mheasann an breithneoir nó an Binse
is gá a dhéanamh in imthosca an cháis,

agus arna mhéadú d’aon mhéid a mheasann an breithneoir agus an
Binse, in imthosca uile an ní, is cuí—

(i) i leith costas arna dtabhú ag an tiarna talún go réasúnach
le linn na riaráistí cíosa a shaothrú,

(ii) i leith damáistí,

(iii) i leith méid i dtaca le costas aon deisiúchán arbh éigean a
dhéanamh mar gheall ar mhainneachtain an tionónta alt
16(f) a chomhlíonadh.

(2) Maidir le cinneadh ó bhreithneoir nó ón mBinse i leith méid
dá dtagraítear i bhfo-alt (1), más rud é nárbh fholáir aon cheann de
mhíreanna (a) go (d) nó de mhíreanna (i) go (iii) den fho-alt sin a
fheidhmiú le linn an méid a ríomh, cuirfear in iúl an tslí ar ríomhadh
an méid mar gheall ar an mír nó ar na míreanna lena mbaineann
a fheidhmiú.

120.—(1) Más rud é go mbaineann an díospóid a bhfuil
idirghabhálaí, breithneoir nó an Binse ag déileáil léi le méid an
chíosa ba chóir a shocrú faoi thionóntacht aon tráth áirithe nó an
tráth ba chóir athbhreithniú ar an gcíos sin a bheith ann, ní
ceadmhach—

(a) don idirghabhálaí, le linn dó nó di aon cheann de na bearta
dá dtagraítear in alt 95 a dhéanamh, ná
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(b) don bhreithneoir nó don Bhinse, le linn dó nó di an
díospóid a chinneadh,

imthosca, cibé acu imthosca airgeadais nó imthosca eile, an tiarna
talún ná an tionónta a chur faoi bhreithniú.

(2) Déanfar an tagairt i bhfo-alt (1) don chíos faoi thionóntacht a
shocrú a fhorléiriú de réir alt 19(2).

Caibidil 9

Orduithe um chinneadh agus forfheidhmiú i gcoitinne

121.—(1) Maidir le gach ceann de na nithe seo a leanas—

(a) comhaontú a luaitear i dtuarascáil ó idirghabhálaí faoi alt
95(4),

(b) cinneadh a luaitear i dtuarascáil ó bhreithneoir faoi alt 99,

(c) cinneadh ón mBinse a chuirfear in iúl don Bhord faoi alt
108,

(d) treoir ó bhreithneoir nó ón mBinse arna tabhairt faoi alt
82(5) nó 117,

beidh sé nó sí ina ábhar nó ina hábhar do thaifead i scríbhinn (dá
ngairtear “ordú um chinneadh” san Acht seo) arna ullmhú ag an
mBord agus arna eisiúint aige chuig na páirtithe lena mbaineann.

(2) Beidh in ordú um chinneadh téarmaí an chomhaontaithe, an
chinnidh nó na treorach lena mbaineann; féadfar na téarmaí sin a
lua san ordú ar mhodh eile seachas an modh ina luaitear iad sa
chomhaontú, sa chinneadh nó sa treoir más cuí leis an mBord
déanamh amhlaidh chun na críche a luaitear i bhfo-alt (3).

(3) Is í an chríoch sin aon éiginnteacht a sheachaint a mheasann
an Bord atá i dtéarmaí an chomhaontaithe, an chinnidh nó na
treorach nó chun na téarmaí sin a shoiléiriú i gcoitinne, ar mhodh a
mheasann sé a bheidh chun tairbhe do na páirtithe nó lena n-éascófar
comhlíonadh an chomhaontaithe, an chinnidh nó na treorach.

(4) Le linn breithniú a dhéanamh i dtaobh an cuí an chumhacht
faoi fho-alt (2) a fheidhmiú i leith téarmaí comhaontaithe nó cinnidh
áirithe dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (1), beidh aird ag
an mBord—

(a) i gcás comhaontaithe den sórt sin, ar an doiciméad iomchuí
arna sholáthar dó faoi alt 95(6),

(b) i gcás cinnidh den sórt sin, ar an tuarascáil iomchuí ón
mbreithneoir arna soláthar dó faoi alt 99(2).

(5) I gcás amhras a bheith ann i dtaobh an bhfuil sé cuí an
chumhacht sin a fheidhmiú, féadfaidh an Bord dul i gcomhairle
freisin, de réir mar is cuí, leis an idirghabhálaí, leis an mbreithneoir
nó leis an mBinse agus leis na páirtithe féin.

(6) Déanfar séala an Bhoird a ghreamú d’ordú um chinneadh.
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(7) I gcás comhaontaithe lena mbaineann mír (a) d’fho-alt (1), tá
fo-alt (1) faoi réir fho-ailt (4) agus (5) d’alt 96.

(8) Maidir leis an tagairt i bhfo-alt (1)(b) do chinneadh a luaitear
i dtuarascáil ó bhreithneoir faoi alt 99, ní fholaíonn sí tagairt do
chinneadh den sórt sin a mbeidh achomharc déanta ina choinne faoi
alt 100, agus faoina réir, mura rud é go mbeidh an t-achomharc sin
tréigthe dá éis sin.

122.—(1) Más rud é, ar chinneadh ón mBinse a bhreithniú, go
bhfuil an Bord den tuairim nach bhfuil an cinneadh i gcomhréir le
cinntí roimhe sin ón mBinse i ndáil le díospóidí den tsamhail chéanna
leis an díospóid lena mbaineann ansin féadfaidh an Bord na
cumhachtaí faoi fho-alt (2) a fheidhmiú.

(2) Is iad na cumhachtaí sin—

(a) fógra a thabhairt do chomhaltaí an Bhinse a rinne an
cinneadh lena mbaineann faoin tuairim sin agus a
iarraidh ar gach duine díobh aon bharúlacha a bheidh
aige nó aici i ndáil leis an ní a chur faoi bhráid an Bhoird,

(b) tar éis aird a bheith tugtha ar na barúlacha, más ann, a
chuir na comhaltaí sin faoina bhráid, fógra a thabhairt do
na páirtithe sa díospóid lena mbaineann faoin tuairim sin
agus a iarraidh ar gach duine díobh a chur in iúl cibé acu
an dtoilíonn nó nach dtoilíonn sé nó sí go ndéanfaidh an
Binse cinneadh úr de bhun mhír (c) i ndáil leis an
díospóid nó an mian leis nó léi uiríll a dhéanamh chun an
Bhoird i ndáil leis an ní,

(c) má thoilíonn na páirtithe go ndéanfar cinneadh úr den sórt
sin nó más cuí leis an mBord, tar éis dó aird a thabhairt
ar na huiríll, más ann, arna ndéanamh chuige ag páirtí
amháin nó níos mó díobh de bhun an iarrata faoi mhír
(b), a ordú don Bhinse déanamh amhlaidh, ordú a
thabhairt don Bhinse cinneadh úr a dhéanamh i ndáil leis
an díospóid.

(3) Déanfaidh an Binse an ní a athéisteacht sula ndéanfaidh sé
aon chinneadh úr den sórt sin agus beidh feidhm ag forálacha
Chaibidlí 5 go 7 dá réir.

(4) Chun críocha fho-alt (1), is díospóid atá cosúil le díospóid eile
díospóid más iad na saincheisteanna céanna atá i gceist i ngach ceann
acu agus más mar a chéile, ar gach slí ábhartha, na fíorais mar a
thugtar iad in aon taifead arna choinneáil ag an mBinse i ndáil lena
imeachtaí nó in aon taifead eile a bheidh ar fáil don Bhord.

123.—(1) Maidir le hordú um chinneadh ina gcorpraítear téarmaí
comhaontaithe dá dtagraítear i dtuarascáil faoi alt 95(4) nó cinneadh
ó bhreithneoir faoi alt 97, beidh siad ina gceangal ar na páirtithe lena
mbaineann ar an ordú a eisiúint chucu.

(2) Tiocfaidh ordú um chinneadh ina gcorpraítear téarmaí cinnidh
ón mBinse, ar an tréimhse iomchuí do dhul in éag, chun bheith ina
cheangal ar na páirtithe lena mbaineann mura rud é, roimh an dul
in éag sin, go ndéantar achomharc i ndáil leis an gcinneadh faoi fho-
alt (3).
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(3) Féadfaidh aon duine de na páirtithe lena mbaineann
achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte, laistigh den tréimhse
iomchuí, i gcoinne cinnidh ón mBinse (arna chorprú in ordú um
chinneadh) ar phonc dlí.

(4) Is cinneadh críochnaitheach dochloíte cinneadh na hArd-
Chúirte ar achomharc den sórt sin i ndáil leis an bponc dlí lena
mbaineann.

(5) Féadfaidh an Ard-Chúirt, de dhroim an chinnidh a dhéanfaidh
sí amhlaidh, a ordú don Bhord an t-ordú um chinneadh lena
mbaineann a chealú nó a athrú ar cibé slí a shonróidh an Chúirt agus
cealóidh nó athróidh an Bord an t-ordú dá réir; más rud é go
mbaineann an cealú nó an t-athrú a ordaítear a dhéanamh le
cinneadh ón mBinse gan déileáil leis an díospóid de réir alt 85,
déanfaidh an Bord, ina theannta sin, an díospóid iomlán nó cuid di,
de réir mar is cuí, a tharchur chun an Bhinse chun go gcinnfidh an
Binse í agus beidh feidhm ag forálacha na Coda seo, fara aon
mhodhnuithe is gá, maidir leis an gcinneadh sin.

(6) Déanfar tagairtí in alt 124 d’ordú um chinneadh, i gcás go
gcorpraítear téarmaí cinnidh ón mBinse san ordú sin, a fhorléiriú
mar thagairtí—

(a) d’ordú den sórt sin nach mbeidh achomharc faoin alt seo
déanta i gcoinne an chinnidh a chorpraítear ann laistigh
den tréimhse iomchuí nó, más rud é gur tionscnaíodh
achomharc den sórt sin, gur tréigeadh é, nó

(b) más rud é go ndearnadh achomharc den sórt sin (agus
nach gá don Bhord an t-ordú faoi fho-alt (5) a chealú de
bharr toradh an achomhairc), de réir mar a bheidh—

(i) d’ordú den sórt sin sna téarmaí ina ndearnadh é i
dtosach, nó

(ii) d’ordú den sórt sin sna téarmaí ina seasann sé tar éis
don Bhord é a athrú faoi fho-alt (5).

(7) Féadfaidh an Bord—

(a) ordú um chinneadh arna eisiúint aige (lena n-áirítear ordú
den sórt sin mar a sheasann sé tar éis don Bhord é a athrú
faoi fho-alt (5)),

(b) fógra maidir le hordú den sórt sin a chealú faoi fho-alt (5)
nó alt 125,

a fhoilsiú ar cibé modh is cuí leis.

(8) San alt seo, ciallaíonn “tréimhse iomchuí” an tréimhse 21 lá
dar tosach an dáta a eisítear an t-ordú um chinneadh lena mbaineann
chuig na páirtithe.

124.—(1) Más rud é gur deimhin leis an mBord nó le páirtí a
luaitear in ordú um chinneadh gur mhainnigh páirtí eile téarma
amháin nó níos mó den ordú sin a chomhlíonadh, féadfaidh an Bord
nó an páirtí céadluaite iarratas a dhéanamh faoin alt seo chun na
Cúirte Cuarda ar ordú faoi fho-alt (2).
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(2) Ar iarratas den sórt sin a fháil agus faoi réir alt 125, déanfaidh
an Chúirt Chuarda ordú á ordú don pháirtí lena mbaineann (an
“freagróir”) an téarma nó na téarmaí lena mbaineann a
chomhlíonadh más deimhin léi gur mhainnigh an freagróir an téarma
nó na téarmaí sin a chomhlíonadh, mura rud é—

(a) go measfaidh sí go bhfuil cúiseanna substaintiúla ann (i
ndáil le ní amháin nó níos mó de na nithe a luaitear i
bhfo-alt (3)) gan ordú a dhéanamh faoin bhfo-alt seo, nó

(b) go dtaispeánfaidh an freagróir chun sástacht na cúirte go
bhfuil feidhm ag ceann de na nithe a shonraítear i bhfo-
alt (3) i ndáil leis an ordú um chinneadh.

(3) Is iad na nithe a luaitear i bhfo-alt (2)—

(a) nár comhlíonadh ceanglas cothroime nós imeachta sna
himeachtaí iomchuí faoin gCuid seo,

(b) nár cuireadh cúinse ábhartha i gcuntas sna himeachtaí sin
nó gur cuireadh cúinse nach raibh ábhartha i gcuntas sna
himeachtaí sin,

(c) rinneadh cinneadh a bhí earráideach go follasach i ndáil le
saincheist dlí sna himeachtaí sin,

(d) go raibh an cinneadh a rinne an breithneoir nó an Binse,
de réir mar a bheidh, ar an bhfianaise a bhí os comhair
an bhreithneora nó an Bhinse, earráideach go follasach.

(4) Más rud é, ar iarratas faoin alt seo a éisteacht, gur léir ó
fhianaise chreidiúnach go bhfuil cúis ann chun a chreidiúint nach
mbeidh an freagróir in ann costais an iarratasóra a íoc maidir leis an
méid sin den éisteacht a bhaineann le cinneadh i dtaobh ar shuigh
an freagróir aon cheann de na nithe a shonraítear i bhfo-alt (3) (sa
chás nach bhfuil aon cheann acu suite) féadfaidh an chúirt a cheangal
go dtabharfar urrús leordhóthanach i leith na gcostas sin.

(5) Más rud é go gceanglaítear le hordú um chinneadh is ábhar
d’iarratas faoin alt seo, go bhfágfar teaghais agus—

(a) gurb é atá mar bhonn leis an gceangal sin gur foirceannadh
an tionóntacht lena mbaineann go bailí trí ordú
foirceanta a sheirbheáil, agus

(b) gur seirbheáladh an fógra mar gheall ar mhainneachtain
an tionónta méid cíosa a bhí dlite a íoc,

féadfaidh an chúirt, sula ndéanfaidh sí aon argóintí a éisteacht nó
aon fhianaise a ghlacadh i ndáil le cibé acu ar suíodh nó nár suíodh
aon cheann de na nithe a shonraítear i bhfo-alt (3), a cheangal ar an
bhfreagróir an méid sin cíosa mar aon le cibé méid a shonróidh sí
maidir leis an bhfreagróir do leanúint d’áitiú na teaghaise tar éis an
fógra sin a sheirbheáil, a thaisceadh sa chúirt nó a íoc leis an
iarratasóir, de réir mar is cuí léi.

(6) Más rud é nach é an Bord an t-iarratasóir faoin alt seo,
tabharfaidh an freagróir fógra don Bhord go mbeartaíonn sé nó sí
cur i gcoinne an iarratais agus beidh an Bord i dteideal láithriú agus
éisteacht a fháil ag éisteacht an iarratais.
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2004.

(7) Féadfaidh an chúirt cibé orduithe coimhdeacha nó eile is
dóigh léi is cóir a dhéanamh ar iarratas faoin alt seo a éisteacht.

(8) Féadfaidh an Bord cibé faisnéis a gheofar ón gclár a thabhairt
do chláraitheoir na cúirte, arb é a thuairim gur dóigh di a bheith ina
cabhair le linn ordú ón gcúirt faoi fho-alt (2) a fhorghníomhú (lena
n-áirítear, má thugann an chúirt treoir lena n-údaraítear don Bhord
an uimhir sin a thabhairt don chláraitheoir, uimhir phearsanta
seirbhíse poiblí de chuid aon cheann de na páirtithe lena
mbaineann).

(9) Maidir le hiarratas faoin alt seo chun na Cúirte Cuarda
déanfar é chun an bhreithimh den Chúirt Chuarda don chuaird ina
bhfuil nó ina raibh an tionóntacht nó an teaghais lena mbaineann
suite.

125.—(1) Aon duine a shuífidh—

(a) chun sástacht an Bhoird, nó

(b) más ábhar d’iarratas faoi alt 124 an t-ordú um chinneadh,
chun sástacht na Cúirte Cuarda, ar an iarratas sin a
éisteacht,

go bhfuil, i ndáil le hordú um chinneadh ina gcorpraítear téarmaí
cinnidh ón mBinse nó ó bhreithneoir, cúiseanna maithe substaintiúla
ann gur mhainnigh sé nó sí láithriú ag an éisteacht iomchuí a sheol
an Binse nó an breithneoir, féadfaidh an Bord nó an Chúirt Chuarda,
faoi réir fho-alt (3), na cumhachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a
fheidhmiú.

(2) Is iad na cumhachtaí a luaitear i bhfo-alt (1) an chumhacht
chun an t-ordú um chinneadh a chealú agus chun a ordú go
ndéanfaidh an breithneoir nó an Binse, de réir mar is cuí, cinneadh
úr (agus, sula ndéanfar aon chinneadh úr den sórt sin, déanfaidh an
breithneoir nó an Binse an ní a athéisteacht agus beidh feidhm ag
forálacha Chaibidlí 4 go 7 dá réir).

(3) Féadfaidh an Bord nó an Chúirt Chuarda, de réir mar a
bheidh, a ordú nach mbeidh éifeacht leis an gcealú mura ndéanfaidh
an duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) coinníollacha sonraithe a
chomhlíonadh, laistigh de thréimhse shonraithe (is coinníollacha atá
ar aon dul leis na téarmaí a fhéadfaidh an Ard-Chúirt a fhorchur faoi
Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986) maidir le
breith a fuarthas in imthosca nár láithrigh duine de na páirtithe ag
an triail lena mbaineann a chur ar leataobh).

(4) Gan dochar d’fho-alt (3), más rud é go bhféachtar chun cur i
gcoinne iarratais faoi alt 124 ar an bhforas gur chóir an t-ordú um
chinneadh a chealú faoin alt seo, beidh feidhm ag fo-ailt (4) agus (5)
d’alt 124 amhail is dá bhfolódh tagairtí do chinneadh i dtaobh an
ndearnadh aon cheann de na nithe a shonraítear i bhfo-alt (3) den
alt sin a shuíomh, nó fianaise i ndáil leis an gcéanna, tagairtí do
chinneadh na saincheiste i dtaobh an ndearnadh na forais ar a
bhfeidhmíonn an chúirt a cumhachtaí faoin alt seo a shuíomh, nó
fianaise i ndáil leis an gcéanna.

(5) Tabharfaidh an Bord, sula gcinnfidh sé an bhfeidhmeoidh sé
na cumhachtaí faoin alt seo, deis chun éisteacht a fháil don pháirtí
nó do na páirtithe eile lena mbaineann.
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(6) Maidir leis an tagairt i bhfo-alt (3) do Rialacha na
nUaschúirteanna, is tagairt í do na Rialacha sin arna leasú de thuras
na huaire; má dhéantar na Rialacha sin a chuilghairm, ansin léifear
an tagairt dóibh san fho-alt sin mar thagairt do cibé rialacha a bheidh
ar comhréir leis na rialacha sin agus a bheidh i bhfeidhm de thuras
na huaire.

126.—(1) Aon duine a mhainneoidh déanamh de réir téarma
amháin nó níos mó d’ordú um chinneadh, beidh sé nó sí ciontach
i gcion.

(2) Tá éifeacht le fo-alt (1) d’ainneoin na modhanna a
sholáthraítear faoi alt 124 maidir le forfheidhmiú ordaithe um
chinneadh.

(3) Maidir le haon duine a chiontófar i gcion faoin alt seo, ní
chuirfear pianbhreith príosúnachta air nó uirthi i leith an chiona sin
más rud é go dtaispeánann sé nó sí gur de bharr a acmhainn nó a
hacmhainn airgid a bheith teoranta a mhainnigh sé nó sí déanamh
de réir an téarma nó na dtéarmaí.

CUID 7

Tionóntachtaí a Chlárú

Caibidil 1

An clár tionóntachtaí cónaithe príobháideacha

127.—(1) Déanfaidh an Bord, a luaithe is indéanta tar éis an lae
bunaithe, clár a bhunú agus a chothabháil ar a dtabharfar an “clár
tionóntachtaí cónaithe príobháideacha” agus dá ngairtear an “clár”
san Acht seo.

(2) Beidh arna clárú sa chlár gach tionóntacht teaghaise sa Stát is
ábhar d’iarratas ar chlárú arna dhéanamh faoi réim agus de réir na
Coda seo.

(3) Is mar a chinnfidh an Bord ó am go ham a bheidh foirm an
chláir, na cineálacha faisnéise atá le bheith ann, formáid aon ghné
den fhaisnéis sin agus aon nithe eile is iomchuí maidir le cothabháil
an chláir.

(4) Ach amháin faoi réim agus de réir an Achta seo agus faoi
réir fho-alt (5), ní dhéanfar aon fhaisnéis atá sa chlár a nochtadh
d’aon duine.

(5) Níl feidhm ag fo-alt (4) maidir le nochtadh faisnéise atá sa
chlár agus a rinne—

(a) comhalta den Bhord,

(b) comhalta de choiste den Bhord,

(c) comhalta d’fhoireann an Bhoird,

(d) idirghabhálaí nó breithneoir, nó
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(e) duine a soláthraítear a sheirbhísí nó a seirbhísí don Bhord
faoi alt 167,

i gcomhlíonadh aon cheann dá fheidhmeanna nó dá feidhmeanna
faoin Acht seo, is nochtadh ar gá é a dhéanamh chun go
gcomhlíonfaidh sé nó sí aon fheidhm den sórt sin.

128.—(1) Déanfaidh an Bord, a luaithe is indéanta tar éis an clár
a bhunú, doiciméad a ullmhú (dá ngairtear an “clár foilsithe” san
Acht seo).

(2) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), is é a bheidh sa chlár foilsithe
sliocht as an bhfaisnéis atá sa chlár.

(3) Is é an méid a bheidh sa sliocht sin méid a chinnfidh an Bord
ina leith gur dóigh dó an clár foilsithe a fhágáil ina chlár úsáideach
do dhaoine den phobal.

(4) Ní bheidh sa chlár foilsithe aon fhaisnéis, maidir le teaghais
áirithe, lena nochtar nó a bhféadfadh le réasún go dtiocfadh di go
nochtfaí—

(a) cé hé nó cé hiad tiarna talún nó tionónta nó tionóntaí na
teaghaise,

(b) cén méid cíosa is iníoctha faoi thionóntacht de chuid na
teaghaise.

(5) Is mar a chinnfidh an Bord ó am go ham a bheidh foirm an
chláir fhoilsithe, formáid aon ghné den fhaisnéis a bheidh ann agus
aon nithe eile is iomchuí maidir lena chothabháil.

129.—(1) Déanfar an clár foilsithe a choimeád in oifig a bheidh
ainmnithe de thuras na huaire ag an mBord chun na críche sin.

(2) Déanfar an clár foilsithe a chur ar fáil lena iniúchadh, gach
tráth réasúnach, san oifig sin agus ar cibé modh eile, más ann, a
chinnfidh an Bord.

(3) Féadfar táille de cibé méid a chinnfidh an Bord a bheith
réasúnach a mhuirearú i leith iniúchadh a dhéanamh ar an gclár
foilsithe.

130.—Féadfar an clár agus an clár foilsithe araon a ullmhú agus a
chothabháil ar shlí seachas i bhfoirm inléite más rud é, agus sa chás
sin amháin, gur foirm í an fhoirm sin a éascaíonn an clár áirithe sin
a chur i bhfoirm inléite agus aon iontráil atá ann a chóipeáil nó a
atáirgeadh i bhfoirm inléite.

131.—(1) Gan dochar d’alt 128, féadfaidh an Bord mionsonraí a
fhoilsiú a gheofar ón gclár, maidir leis an earnáil cíosa
phríobháideach, is mionsonraí de chineál comhiomlánaithe.

(2) San alt seo—

ciallaíonn “mionsonraí de chineál comhiomlánaithe” mionsonraí de
chineál nach bhféadfadh le réasún go dtiocfadh díobh go dtarlódh
nochtadh den sórt a luaitear in alt 128(4);
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tá le “earnáil cíosa phríobháideach” an bhrí chéanna atá leis in alt
151.

132.—(1) Ar iarratas a fháil ó thiarna talún teaghaise nó ó
thionónta teaghaise, déanfaidh an Bord, ar an tiarna talún nó an
tionónta do sholáthar don Bhord cibé faisnéis a theastóidh ón mBord
chun céannacht an iarratasóra lena mbaineann a dhaingniú, cóip den
iontráil sa chlár i leith na teaghaise sin a sholáthar dó nó di.

(2) Ar iarratas ó dhuine nach tiarna talún ná tionónta teaghaise
áirithe, déanfaidh an Bord cóip den iontráil sa chlár foilsithe i leith
na teaghaise sin (ach ní an iontráil sa chlár) a sholáthar dó nó di.

(3) Féadfar táille de cibé méid a chinnfidh an Bord a bheith
réasúnach a mhuirearú i leith cóip d’iontráil a sholáthar faoi fho-alt
(1) nó (2).

(4) Maidir le cóip d’iontráil sa chlár nó sa chlár foilsithe a
airbheartaíonn a bheith deimhnithe mar chóip dhílis den iontráil sin
ag oifigeach don Bhord, glacfar léi, gan cruthúnas ar údarás an duine
sin chun an chóip a dheimhniú amhlaidh ná ar aon síniú de chuid an
duine a luaitear ar an gcóip ná cruthúnas gurb oifigeach nó gurbh
oifigeach don Bhord é nó í, i bhfianaise in aon imeachtaí agus
toimhdeofar gur cóip den sórt sin í mura suífear a mhalairt.

(5) Aon fhianaise go raibh aon ní áirithe arna chlárú sa chlár ar
dháta áirithe i leith teaghaise, féadfar í a thabhairt trí chóip faoi fho-
alt (4) den iontráil i leith na teaghaise sin a thabhairt ar aird, ar cóip
í ar a bhfuil an dáta sin le hais an deimhnithe, nó mar chuid den
deimhniú, a luaitear san fho-alt sin.

133.—(1) Féadfaidh ceachtar páirtí i dtionóntacht teaghaise a
iarraidh ar an mBord a dhaingniú dó nó di cad iad na sonraí a
shonraítear in iarratas arna dhéanamh faoi alt 134 chun an
tionóntacht a chlárú.

(2) Déanfaidh an Bord de réir iarrata den sórt sin más deimhin
leis, ar an duine atá ag déanamh na hiarrata do sholáthar don Bhord
cibé faisnéis a theastóidh ón mBord, gur páirtí sa tionóntacht an
duine.

Caibidil 2

An nós imeachta le haghaidh clárú

134.—(1) Déanfaidh tiarna talún teaghaise iarratas chun an
Bhoird chun tionóntacht na teaghaise a chlárú faoin gCuid seo.

(2) Déanfar iarratas faoin alt seo—

(a) i gcás tionóntachta a thosaíonn ar dháta is dáta 3 mhí nó
níos mó ó thosach feidhme na Coda seo — laistigh de 1
mhí ó thosach na tionóntachta,

(b) i gcás tionóntachta a bheidh tosaithe ar dháta roimh nó tar
éis thosach feidhme na Coda seo (seachas tionóntacht
lena mbaineann mír (a) ach lena n-áirítear tionóntacht a
thosaigh roimh an Acht seo a rith)—
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(i) i gcás gur tráth roimh an Acht seo a rith a thosaigh sí
— laistigh de 3 mhí ó thosach feidhme na Coda seo,

(ii) in aon chás eile — laistigh de cibé tréimhse díobh seo
a leanas is déanaí a rachaidh in éag—

(I) an tréimhse 3 mhí ó thosach feidhme na Coda
seo, nó

(II) an tréimhse 1 mhí ó thosach na tionóntachta.

(3) Is san fhoirm fhorordaithe a bheidh iarratas faoin alt seo agus,
faoi réir fho-alt (4), beidh an táille a shonraítear in alt 137 ag
gabháil leis.

(4) An ceanglas sin roimhe seo maidir le táille a bheith ag gabháil
leis an iarratas, níl feidhm aige i ndáil le hiarratas (“an t-iarratas
iomchuí”) ó dhuine (“an t-iarratasóir”) i leith teaghaise áirithe (an
“teaghais iomchuí”) más laistigh den tréimhse a shonraítear i bhfo-
alt (2)(a) nó (b) a dhéantar an t-iarratas agus má bhíonn ceann
amháin de na coinníollacha seo a leanas comhlíonta.

(5) Is iad na coinníollacha sin gurb amhlaidh, sa tréimhse 12 mhí
roimh an iarratas iomchuí—

(a) go mbeidh 2 iarratas, a mbeidh an táille a shonraítear in
alt 137 ag gabháil le gach ceann acu, déanta faoin alt seo
ag an iarratasóir i leith na teaghaise iomchuí (agus iad
araon déanta laistigh den tréimhse a shonraítear i bhfo-
alt (2)(a) nó (b)),

(b) go mbeidh an táille aonair dá dtagraítear i bhfo-alt (2) d’alt
137 íoctha ag an iarratasóir i leith iarratas leithleach a
thagann faoi réim fho-alt (3) den alt sin agus go raibh an
teaghais iomchuí ar áireamh sna teaghaisí lenar bhain na
hiarratais leithleacha sin,

(c) go mbeidh iarratas déanta ag an iarratasóir, faoi
Rialacháin na dTithe (Tithe ar Cíos a Chlárú), 1996, agus
an táille a shonraítear sna Rialacháin sin ag gabháil leis,
chun tionóntacht a chlárú i leith na teaghaise iomchuí.

(6) Ní ceadmhach go mbainfeadh iarratas faoin alt seo le níos mó
ná tionóntacht amháin de chuid teaghaise; dá réir sin, ceanglaítear
iarratais ar leith a dhéanamh faoin alt seo le haghaidh tionóntachtaí
ar leith.

135.—(1) D’fhonn amhras a sheachaint—

(a) ní foláir iarratas úr a dhéanamh faoi alt 134 i leith gach
tionóntachta nua a bhunaítear i leith teaghaise,

(b) má leanann tionóntacht ar marthain mar thionóntacht faoi
Chuid 4, ní thiocfaidh as sin go mbeidh aon cheanglas
ann faoi alt 134 iarratas a dhéanamh chun an tionóntacht
faoi Chuid 4 a chlárú, agus

(c) má thagann tionóntacht bhreise faoi Chuid 4 chun bheith
ann i leith teaghaise, tiocfaidh as sin, áfach, go mbeidh
ceanglas ann faoi alt 134 iarratas a dhéanamh chun an
tionóntacht bhreise sin Chuid 4 a chlárú.
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(2) Maidir leis an bhfoirm a úsáidfear chun iarratas a dhéanamh
faoi alt 134—

(a) déanfaidh tiarna talún na teaghaise lena mbaineann nó a
ghníomhaire údaraithe nó a gníomhaire údaraithe í a
shíniú agus beidh uirthi an dáta ar a sínítear amhlaidh
í, agus

(b) déanfaidh tionónta na teaghaise lena mbaineann nó gach
tionónta de chuid na teaghaise lena mbaineann, de réir
mar a bheidh, í a shíniú agus beidh uirthi an dáta nó na
dátaí ar a síníonn an tionónta nó na tionóntaí í.

(3) Déanfaidh an Bord uimhir uathúil a shannadh do gach iarratas
a dhéanfar faoi alt 134 chun tionóntacht a chlárú agus úsáidfidh an
Bord an uimhir sin mar an uimhir thagartha don tionóntacht nuair a
chlárófar í.

(4) Déanfar admháil, i cibé foirm is cuí leis an mBord, a thabhairt
d’iarratasóir faoi alt 134 go bhfuair an Bord a iarratas nó a hiarratas
agus an táille a luaitear i bhfo-alt (3) den alt sin.

(5) Nuair a gheobhaidh an Bord iarratas faoi alt 134 atá
neamhiomlán nó gan an táille a luaitear i bhfo-alt (3) den alt sin ag
gabháil leis, tabharfaidh an Bord fógra don iarratasóir maidir leis an
ábhar lena mbaineann a bheith fágtha ar lár agus tabharfaidh sé deis
réasúnach dó nó di an ní a réiteach.

136.—Beidh in iarratas faoi alt 134 na sonraí seo a leanas—

(a) seoladh na teaghaise,

(b) ainm, seoladh le haghaidh comhfhreagrais agus uimhir
phearsanta seirbhíse poiblí (más ann) an tiarna talún
agus, i gcás gurb é nó í a ghníomhaire údaraithe nó a
gníomhaire údaraithe a dhéanfaidh an t-iarratas, ainm,
seoladh le haghaidh comhfhreagrais agus uimhir
phearsanta seirbhíse poiblí (más ann) an ghníomhaire,

(c) más cuideachta an tiarna talún, uimhir chláraithe agus
oifig chláraithe na cuideachta sin,

(d) más rud é (i gcás gurb é nó í gníomhaire údaraithe an
tiarna talún a dhéanfaidh an t-iarratas) gur cuideachta an
gníomhaire údaraithe, uimhir chláraithe agus oifig
chláraithe na cuideachta sin,

(e) líon áititheoirí na teaghaise,

(f) ainm agus, mura rud é nach féidir í a fháil amach le fiosrú
réasúnach, uimhir phearsanta seirbhíse poiblí thionónta
na teaghaise, nó (de réir mar a bheidh) gach tionónta de
chuid na teaghaise,

(g) ainm an údaráis tithíochta ar ina limistéar feidhme atá an
teaghais suite,

(h) más teaghais amháin de líon teaghaisí arb éard iad
mórláthair árasán an teaghais, ainm chuideachta
bainistíochta (más ann) leithleann agus uimhir chláraithe
agus oifig chláraithe na cuideachta sin,
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(i) tuairisc ar an teaghais, ina léireofar—

(i) an t-achar urláir measta,

(ii) an líon spásanna leapa,

(iii) ráiteas i dtaobh cén ceann de na hearnálacha seo a
leanas lena mbaineann sí, eadhon, teach iomlán nó
cuid de theach, teaghasán, leithleann, árasán, nó
teaghaisín aonseomra agus, i gcás go dtagann sí faoi
réim na hearnála is teach nó teaghasán, léiriú i
dtaobh cibé acu is teach nó teaghasán scoite nó
leathscoite nó is teach nó teaghasán de shraith tithe
nó teaghasán é, agus

(iv) an líon seomraí leapa,

(j) an dáta a thosaigh tionóntacht na teaghaise,

(k) méid an chíosa is iníoctha faoin tionóntacht sin, a mhinice
a cheanglaítear é a íoc agus aon chánacha nó muirir eile
a cheanglaítear ar an tionónta a íoc,

(l) más tionóntacht go ceann téarma shocraithe an
tionóntacht, tréimhse an téarma sin,

(m) más foligean an tionóntacht, léiriú ina thaobh sin,

(n) an uimhir a shannfar faoi alt 135(3) i leith tionóntachta
roimhe sin a cláraíodh faoin gCuid seo i leith na teaghaise
(ach sin sa chás amháin gurbh ionann na sonraí a
soláthraíodh faoi mhír (f) i leith na tionóntachta sin agus
na sonraí atá á soláthar, faoin mír sin, i leith na
tionóntachta reatha), agus

(o) cibé nithe eile a fhorordófar.

137.—(1) Is í an táille a bheidh ag gabháil le hiarratas faoi alt 134,
faoi réir fho-ailt (2) agus (6)—

(a) más le linn na tréimhse 12 mhí dar tosach dáta thosach
feidhme alt 134 a dhéantar an t-iarratas, táille den mhéid
is €70, nó

(b) más le linn aon tréimhse 12 mhí dá éis sin a dhéantar an
t-iarratas—

(i) mura rud é go bhfuil feidhm ag fomhír (ii), táille den
mhéid sin, nó

(ii) cibé táille de mhéid is mó nó is lú ná sin a bheidh
arna dearbhú de thuras na huaire faoi alt 138(1) chun
críocha na míre seo.

(2) Maidir leis an gceanglas faoi alt 134(3) táille a shonraítear san
alt seo a bheith ag gabháil le hiarratas faoi alt 134, measfar é a bheith
comhlíonta, maidir leis na hiarratais a luaitear i bhfo-alt (3), má
roghnaíonn an t-iarratasóir a luaitear san fho-alt sin táille aonair den
mhéid a shonraítear i bhfo-alt (4) a íoc leis an mBord i leith na
n-iarratas sin.
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(3) Maidir leis na hiarratais dá dtagraítear i bhfo-alt (2), is
iarratais iad arna ndéanamh ag an duine céanna an tráth céanna i
leith tionóntachtaí teaghaisí atá ar áireamh sa mhaoin chéanna.

(4) Is é méid na táille aonair dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

(a) más le linn na tréimhse 12 mhí dar tosach dáta thosach
feidhme alt 134 a dhéantar na hiarratais lena mbaineann,
€300, nó

(b) más le linn aon tréimhse 12 mhí dá éis sin a dhéantar na
hiarratais lena mbaineann—

(i) mura rud é go bhfuil feidhm ag fomhír (ii), €300, nó

(ii) cibé táille de mhéid is mó nó is lú ná sin a bheidh
arna dearbhú de thuras na huaire faoi alt 138(1) chun
críocha na míre seo.

(5) Ní bheidh an rogha ar fáil ag an duine a luaitear i bhfo-alt (3)
an táille aonair dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a íoc mura laistigh den
tréimhse a shonraítear in alt 134(2)(a) nó (b) a dhéanfar na hiarratais
lena mbaineann.

(6) Maidir le hiarratas faoi alt 134, mura laistigh den tréimhse a
shonraítear i bhfo-alt (2)(a) nó (b) den alt sin a dhéantar é, ansin, is
í an táille a bheidh ag gabháil leis an iarratas sin táille de mhéid is
dhá oiread an mhéid dá dtagraítear i mír (a) nó (b)(i) nó, de réir
mar a bheidh, mír (b)(ii) d’fho-alt (1).

138.—(1) Más deimhin leis an mBord, ag féachaint d’athruithe ar
luach airgid i gcoitinne sa Stát a bheidh tar éis tarlú—

(a) le linn aon tréimhse dar críoch an dáta is dáta 12 mhí tar
éis thosach feidhme alt 134 nó roimh an dáta sin, nó

(b) le linn aon tréimhse tar éis an dáta sin,

gur cuí don Bhord táille a dhearbhú de mhéid is mó nó is lú—

(i) i gcás alt 137(1)(b)—

(I) ná €70, nó

(II) ná an méid is déanaí a dearbhaíodh roimhe sin
(i bhfeidhmiú na cumhachta faoin alt seo) chun
críocha na forála sin,

nó

(ii) i gcás alt 137(4)(b)—

(I) ná €300, nó

(II) ná an méid is déanaí a dearbhaíodh roimhe sin
(i bhfeidhmiú na cumhachta faoin alt seo) chun
críocha na forála sin,

féadfaidh sé, faoi réir fho-alt (2), táille de mhéid den sórt sin, ar méid
is mó nó is lú é, a dhearbhú i scríbhinn chun críocha fho-alt (1)(b)
nó (4)(b) d’alt 137.
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(2) Is é an méid (arna shloinneadh mar chéatadán) ar mó nó ar lú
táille arna dearbhú faoin alt seo ná méid na táille iomchuí a luaitear i
bhfo-alt (1) cibé méid a bheidh, i dtuairim an Bhoird, i bhfogas do
bheith comhionann leis an méadú céatadánach nó an laghdú
céatadánach ar luach airgid i gcoitinne sa Stát a bheidh tar éis tarlú—

(a) mura rud é go bhfuil feidhm ag mír (b), le linn na tréimhse
dar tosach dáta thosach feidhme alt 134 agus dar críoch
an tráth a dhéantar an dearbhú, nó

(b) más rud é go ndearnadh an chumhacht faoin alt seo a
fheidhmiú roimhe seo chun críche fho-alt (1)(b) nó (4)(b)
d’alt 137, de réir mar a bheidh, le linn na tréimhse dar
thosach an dáta is déanaí a feidhmíodh an chumhacht sin
agus dar críoch an tráth a dhéantar an dearbhú.

Caibidil 3

An clár a thabhairt cothrom le dáta agus an ceanglas clárú a
fhorfheidhmiú

139.—(1) Laistigh de 1 mhí ón tráth a thiocfaidh athrú in éifeacht
ar an gcíos is iníoctha faoi thionóntacht arna clárú sa chlár,
tabharfaidh an tiarna talún faoin tionóntacht don Bhord an fhaisnéis
a luaitear i bhfo-alt (2) san fhoirm fhorordaithe.

(2) Is é atá san fhaisnéis sin—

(a) méid an chíosa sin mar atá sé arna athrú agus an dáta ónar
tháinig an t-athrú sin in éifeacht, agus

(b) a mhéid a bheidh athrú déanta in aon phonc ábhartha ar
aon cheann de na nithe eile ar taifeadadh sonraí fúthu sa
chlár i leith na tionóntachta, ón tráth, de réir mar is cuí—

(i) a cláraíodh an tionóntacht sa chlár, nó

(ii) is déanaí a tugadh faisnéis roimhe sin fúthu don
Bhord faoi fho-alt (1),

sonraí i leith na nithe eile sin mar atá siad ar an dáta a
thabharfar an fhaisnéis seo faoi fho-alt (1).

(3) Ní bheidh táille ar bith iníoctha i leith an fhaisnéis a luaitear
san alt seo a thabhairt don Bhord.

(4) Déanfaidh an Bord, a luaithe is féidir tar éis an fhaisnéis a
luaitear san alt seo a fháil, na sonraí iomchuí atá sa chlár a leasú i
leith na tionóntachta lena mbaineann.

140.—(1) Má thagann an Bord ar an eolas go bhfuil aon sonra a
taifeadadh sa chlár mícheart, leasóidh sé an clár chun an ní a cheartú.

(2) D’fhonn fo-alt (1) a chomhlíonadh agus, go háirithe, d’fhonn
a chinneadh cad is gá a lua sa chlár mar cheartú ar an ní, féadfaidh
an Bord cibé fiosrúcháin is cuí leis a dhéanamh (cibé acu ón tiarna
talún nó ón tionónta faoin tionóntacht lena mbaineann nó ó aon
duine eile).
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141.—(1) Más rud é, i dtuairim thiarna talún na teaghaise, gur
scoir teaghais ar cláraíodh tionóntacht ina leith sa chlár de bheith
ina teaghais lena mbaineann an tAcht seo, tabharfaidh an tiarna
talún fógra i scríbhinn don Bhord maidir leis an tuairim sin agus na
forais atá léi.

(2) Déanfar an fógra sin a thabhairt laistigh de 1 mhí ón dáta a
tharla an scor lena mbaineann i dtuairim an tiarna talún.

(3) Tar éis don Bhord na forais a luaitear i bhfógra arna thabhairt
dó faoi fho-alt (1) a bhreithniú, déanfaidh sé—

(a) más deimhin leis nach teaghais a bhfuil feidhm ag an Acht
seo maidir léi an teaghais lena mbaineann a thuilleadh,
an iontráil sa chlár i leith na teaghaise a scriosadh agus
fógra a thabhairt don tiarna talún faoin scriosadh sin, nó

(b) más rud é nach deimhin leis nach teaghais a bhfuil feidhm
ag an Acht seo maidir léi an teaghais a thuilleadh, fógra
a thabhairt don tiarna talún á rá nach deimhin leis sin.

(4) D’fhonn amhras a sheachaint, ní ceadmhach aon aisíocaíocht
ar iomlán na táille nó ar cuid den táille a mhuirearófar faoi alt 134 i
leith an teaghais lena mbaineann a chlárú faoin gCuid seo a
dhéanamh leis an tiarna talún i gcás lena mbaineann fo-alt (3)(a).

(5) D’ainneoin an iontráil maidir le tionóntacht teaghaise sa chlár
a scriosadh faoi fho-alt (3)(a), féadfaidh an Bord, más cuí leis
déanamh amhlaidh chun críche a fheidhmeanna faoi alt 151, taifead
a choimeád ar gach ceann nó ar aon cheann de na sonraí i leith na
tionóntachta sin a bhí san iontráil.

142.—In aon imeachtaí faoi Chuid 6, toimhdeofar, go dtí go suífear
a mhalairt, maidir leis an dáta a bheidh luaite sa chlár mar an dáta
ar a thosaigh an tionóntacht is ábhar do na himeachtaí, gurb é sin an
dáta a thosaigh an tionóntacht sin.

143.—Aon duine a dhéanfaidh, i gcomhlíonadh airbheartaithe alt
134 nó 139, faisnéis a thabhairt don Bhord atá bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha agus a fhios aige nó aici í a bheith
bréagach nó míthreorach amhlaidh, nó a bheidh meargánta i dtaobh
í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh, beidh sé nó sí ciontach
i gcion.

144.—(1) Más dealraitheach don Bhord, maidir le tionóntacht
áirithe ba chóir a chlárú sa chlár, nárbh ábhar d’iarratas ar chlárú
faoi alt 134 í, seirbheálfaidh sé an fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
ar an duine ar dóigh leis gurb é nó í an tiarna talún faoin
tionóntacht sin.

(2) Is fógra é an fógra sin—

(a) ina luafar tuairim an Bhoird gur gá an tionóntacht a
luaitear san fhógra a chlárú sa chlár agus, dá réir sin, nach
foláir do sheolaí an fhógra iarratas a dhéanamh chun an
tionóntacht a chlárú faoi alt 134, agus

(b) ina n-iarrfar ar sheolaí an fhógra na cúiseanna a thabhairt
don Bhord, laistigh de thréimhse a shonrófar san fhógra,
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go measann an seolaí (más amhlaidh a mheasann sé nó
sí) nach bhfuil bonn leis an tuairim.

(3) Más rud é, maidir le seolaí an fhógra dá dtagraítear i bhfo-
alt (2)—

(a) nach ndéanfaidh sé nó sí, de réir an fhógra, na cúiseanna
a iarrtar a thabhairt don Bhord, nó

(b) go ndéanfaidh sé nó sí, de réir an fhógra, cúiseanna a
thabhairt don Bhord nach bhfágann go n-athraíonn an
Bord an tuairim atá luaite san fhógra sin,

déanfaidh an Bord (mura rud é go mbeidh iarratas déanta faoin tráth
sin faoi alt 134 chun an tionóntacht a chlárú) fógra breise a
sheirbheáil ar an seolaí ina luafar go gceanglaítear air nó uirthi
iarratas a dhéanamh chun an Bhoird faoi alt 134 chun an tionóntacht
a chlárú sa chlár agus, má mhainníonn sé nó sí déanamh amhlaidh
laistigh de 14 lá ón dáta a gheobhaidh sé nó sí an fógra, beidh sé nó
sí ciontach i gcion.

(4) Aon duine a mhainneoidh déanamh de réir fógra faoi fho-alt
(3) laistigh den tréimhse 14 lá ón dáta a gheobhaidh sé nó sí an fógra,
beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(5) Chun go gcomhlíonfaidh duine an ceanglas i bhfógra faoi fho-
alt (2) nó (3) tionóntacht a chlárú faoi alt 134, beidh feidhm ag an
alt sin amhail is dá ndéanfaí fo-alt (2) a fhágáil ar lár as (ach sin chun
na críche sin amháin agus ní chun difear a dhéanamh d’fheidhm alt
137(6) (táille is dhá oiread an ghnáthmhéid a bheidh le híoc ar
iarratas déanach a dhéanamh)).

(6) Ní ceadmhach imeachtaí mar gheall ar chion faoi fho-alt (4) a
thionscnamh más rud é go mbeidh tréimhse is faide ná bliain caite
idir dáta seirbheála an fhógra faoi fho-alt (2) agus an fhógra faoi fho-
alt (3) i ndáil leis an ní lena mbaineann.

(7) Measfar, maidir leis an tagairt i bhfo-alt (1) do thionóntacht
áirithe ba chóir a chlárú, go bhfolaíonn sí tagairt do thionóntacht a
bheidh ann, i dtuairim an Bhoird, i leith teaghaise agus, dá réir sin,
ba chóir a chlárú; i gcás gurb í sin tuairim an Bhoird maidir le
teaghais, ansin, san fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2) agus a
bhainfidh leis an teaghais sin, luafar an méid sin go sainráite mar
chuid den tuairim a luafaidh an Bord san fhógra.

145.—(1) Féadfaidh duine a bheidh údaraithe i scríbhinn ag an
mBord chun críocha an ailt seo i leith na teaghaise áirithe, gach tráth
réasúnach, dul isteach i dteaghais agus iniúchadh a dhéanamh uirthi
d’fhonn a chinneadh cé chomh cruinn atá aon sonra a shonraítear in
iarratas arna dhéanamh faoi alt 134 i leith tionóntachta de chuid na
teaghaise sin.

(2) Ní dhéanfar duine a údarú faoi fho-alt (1) mura rud é go
mbeidh forais réasúnacha ag an mBord chun a chreidiúint go bhfuil
sonra a shonraítear san iarratas a luaitear san fho-alt sin bréagach
nó míthreorach i bponc ábhartha.

(3) Aon duine a choiscfidh nó a bhacfaidh duine atá údaraithe
faoi fho-alt (1) le linn an duine sin d’fheidhmiú a chumhachtaí nó a
cumhachtaí faoin bhfo-alt sin, beidh sé nó sí ciontach i gcion.
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(4) Más dealraitheach don Bhord, maidir le tionóntacht áirithe ba
chóir a chlárú sa chlár, nárbh ábhar d’iarratas ar chlárú faoi alt 134
í, féadfaidh sé, trí fhógra a sheirbheáil ar an tionónta faoin
tionóntacht, a cheangal ar an tionónta ainm agus seoladh an tiarna
talún faoin tionóntacht a sholáthar don Bhord, laistigh de thréimhse
a shonrófar san fhógra nó, murab eol don tionónta na sonraí sin, aon
fhaisnéis a bheidh i seilbh an tionónta agus a bhféadfadh go
dtiocfadh di go bhfaigheadh an Bord amach cé hé nó cé hí an tiarna
talún agus cén seoladh atá aige nó aici.

(5) Aon duine a mhainneoidh fógra faoi fho-alt (4) a
chomhlíonadh nó a sholáthróidh faisnéis don Bhord i gcomhlíonadh
airbheartaithe an fhógra atá bréagach nó míthreorach i bponc
ábhartha agus a fhios aige nó aici í a bheith bréagach nó míthreorach
amhlaidh, nó a bheidh meargánta i dtaobh í a bheith bréagach nó
míthreorach amhlaidh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

Caibidil 4

Malartú sonraí — tionóntachtaí cónaithe príobháideacha

146.—(1) Soláthróidh údarás áitiúil don Bhord, ag cibé eatraimh
a shonróidh an Bord, cibé faisnéis a bheidh ina sheilbh agus a
thagann faoi réim aon aicme faisnéise a bheidh sonraithe ag an
mBord chun críche an fho-ailt seo, is aicme faisnéise ar gá le réasún
í a sholáthar don Bhord chun go gcomhlíonfaidh an Bord a
fheidhmeanna.

(2) Soláthróidh an tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh don
Bhord, ag cibé eatraimh a shonróidh an Bord, cibé faisnéis a bheidh
ina sheilbh nó ina seilbh agus a thagann faoi réim aon aicme faisnéise
a bheidh sonraithe ag an mBord chun críche an fho-ailt seo, is aicme
faisnéise ar gá le réasún í a sholáthar don Bhord chun go
gcomhlíonfaidh an Bord a fheidhmeanna.

(3) Soláthróidh an Bord d’údarás áitiúil, ag cibé eatraimh a
shonróidh an t-údarás áitiúil, cibé faisnéis a bheidh i seilbh an Bhoird
agus a thagann faoi réim aon aicme faisnéise a bheidh sonraithe ag
an údarás áitiúil chun críche an fho-ailt seo, is aicme faisnéise ar gá
le réasún í a sholáthar don údarás chun go gcomhlíonfaidh an
t-údarás na feidhmeanna dá chuid a bhaineann le tithe, teaghaisí nó
déanmhais eile (i gcoitinne nó a bhaineann leis na tithe, na teaghaisí
nó na déanmhais eile sin a sholáthair sé).

(4) Soláthróidh an Bord don Aire Gnóthaí Sóisialacha agus
Teaghlaigh, ag cibé eatraimh a shonróidh an tAire sin den Rialtas,
cibé faisnéis a bheidh i seilbh an Bhoird agus a bhfuil gá léi le réasún
chun go gcomhlíonfaidh an tAire sin a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoi Chaibidil 11 de Chuid III den Acht Leasa
Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993.

147.—(1) Soláthróidh údarás áitiúil don Aire Gnóthaí Sóisialacha
agus Teaghlaigh, ag cibé eatraimh a shonróidh an tAire sin den
Rialtas, cibé faisnéis a bheidh ina sheilbh agus a thagann faoi réim
aon aicme faisnéise a bheidh sonraithe ag an Aire sin chun críche an
fho-ailt seo, is aicme faisnéise ar gá le réasún í a sholáthar don Aire
sin chun go gcomhlíonfaidh an tAire sin a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoi Chaibidil 11 de Chuid III den Acht Leasa
Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993.
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(2) Soláthróidh an tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
d’údarás áitiúil, ag cibé eatraimh a shonróidh an t-údarás áitiúil, cibé
faisnéis a bheidh ina sheilbh nó ina seilbh agus a thagann faoi réim
aon aicme faisnéise a bheidh sonraithe ag an údarás áitiúil chun
críche an fho-ailt seo, is aicme faisnéise ar gá le réasún í a sholáthar
don údarás chun go gcomhlíonfaidh an t-údarás na feidhmeanna dá
chuid a bhaineann le tithe, teaghaisí nó déanmhais eile (i gcoitinne
nó a bhaineann leis na tithe, na teaghaisí nó na déanmhais eile sin a
sholáthair sé).

148.—(1) San alt seo, ciallaíonn “uimhir aitheantais”—

(a) i gcás pearsan aonair, uimhir phearsanta seirbhíse poiblí
na pearsan aonair, agus

(b) i gcás cuideachta, uimhir chláraithe na cuideachta.

(2) Ar iarraidh a fháil—

(a) ó thiarna talún teaghaise—

(i) ar é nó í do thabhairt a uimhreach aitheantais nó a
huimhreach aitheantais, nó

(ii) ar é nó í do thabhairt a ainm nó a hainm agus uimhir
aitheantais a ghníomhaire údaraithe nó a
gníomhaire údaraithe,

nó

(b) ó na Coimisinéirí Ioncaim—

(i) ar iad do thabhairt uimhir aitheantais tiarna talún
teaghaise, nó

(ii) ar iad do thabhairt ainm tiarna talún teaghaise agus
uimhir aitheantais a ghníomhaire údaraithe nó a
gníomhaire údaraithe,

tabharfaidh an Bord do na Coimisinéirí Ioncaim, cibé
tráth nó tráthanna a bheidh sonraithe le réasún san
iarraidh—

(I) daingniú i dtaobh an bhfuil tionóntacht cláraithe
ag an tiarna talún i leith teaghaise, agus

(II) i gcás tionóntachta amháin nó níos mó a bheith
cláraithe amhlaidh, cibé cinn de na sonraí a
bheidh cláraithe ina leith agus a theastóidh ó na
Coimisinéirí Ioncaim.
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CUID 8

An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha

Caibidil 1

An Bord a bhunú agus príomhfheidhmeanna an Bhoird

149.—Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina
lá bunaithe chun críocha na Coda seo.

150.—(1) An lá bunaithe, beidh bord arna bhunú ar a dtabharfar
an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha nó, sa Bhéarla,
the Private Residential Tenancies Board (dá ngairtear “an Bord” san
Acht seo) chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo a
chomhlíonadh.

(2) Beidh an Bord ina chomhlacht corpraithe agus comharbas
suthain agus séala oifigiúil aige agus beidh cumhacht agartha aige
agus beidh sé inagartha faoina ainm corpraithe agus beidh cumhacht
aige, le toiliú an Aire, talamh nó leas i dtalamh a fháil, a shealbhú
agus a dhiúscairt agus aon mhaoin eile a fháil, a shealbhú agus a
dhiúscairt.

(3) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, beidh an Bord
neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

(4) Beidh ag an mBord na cumhachtaí sin go léir is gá nó is
fóirsteanach chun a fheidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh
nó atá teagmhasach lena gcomhlíonadh.

151.—(1) Is iad príomhfheidhmeanna an Bhoird—

(a) díospóidí a réiteach idir tionóntaí agus tiarnaí talún de réir
fhorálacha Chuid 6,

(b) sonraí i leith tionóntachtaí a chlárú de réir fhorálacha
Chuid 7,

(c) comhairle a sholáthar don Aire maidir le beartas i ndáil
leis an earnáil cíosa phríobháideach,

(d) treoirlínte a fhorbairt agus a fhoilsiú maidir le
dea-chleachtas ag na daoine sin a bhfuil baint acu leis an
earnáil cíosa phríobháideach,

(e) faisnéis a bhaineann leis an earnáil cíosa phríobháideach,
lena n-áirítear faisnéis maidir leis na leibhéil chíosa a
bhíonn i réim, a bhailiú agus a sholáthar,

(f) i gcás gur cuí leis an mBord, taighde a sheoladh ar an
earnáil cíosa phríobháideach agus faireachán a dhéanamh
ar oibriú gnéithe éagsúla na hearnála cíosa príobháidí nó
socrú a dhéanamh go ndéanfar taighde agus faireachán
den sórt sin,

(g) athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú an Achta seo (agus,
go háirithe, Cuid 3) agus ar aon achtacháin ghaolmhara
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agus moltaí a thabhairt don Aire maidir leis an Acht seo
nó na hachtacháin sin a leasú,

(h) aon fheidhmeanna breise a shanntar don Bhord faoi fho-
alt (3) a chomhlíonadh.

(2) Soláthróidh an Bord cibé faisnéis don Aire maidir le cibé nithe
a bhaineann lena fheidhmeanna agus leis an earnáil cíosa
phríobháideach a iarrfaidh an tAire ó am go ham.

(3) Féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi déanamh amhlaidh nó
má iarrann Aire eile den Rialtas amhlaidh air nó uirthi, tar éis dul
i gcomhairle—

(a) leis an mBord,

(b) leis an Aire eile sin den Rialtas, agus

(c) leis an Aire Airgeadais,

le hordú—

(i) cibé feidhmeanna breise, a mbeidh baint acu le
feidhmeanna an Bhoird de thuras na huaire nó le
gníomhaíochtaí a mbeidh údaraithe don Bhord de thuras
na huaire iad a ghabháil de láimh is cuí leis nó léi, a
thabhairt don Bhord,

(ii) cibé foráil a mheasfaidh sé nó sí is gá nó is fóirsteanach
maidir le nithe atá coimhdeach i ndáil le feidhmeanna
faoin bhfo-alt seo a thabhairt don Bhord nó a eascraíonn
as an gcéanna nó i ndáil leis an mBord do chomhlíonadh
feidhmeanna arna dtabhairt amhlaidh nó a eascraíonn as
an gcéanna.

(4) San alt seo, ciallaíonn “earnáil cíosa phríobháideach” an
earnáil gníomhaíochta tráchtála sa Stát arb é atá inti teaghaisí a
ligean.

152.—(1) Féadfaidh fasach do léas eiseamláireach teaghaise a
bheith ar áireamh i dtreoirlínte arna bhfoilsiú faoi alt 151(1)(d).

(2) Maidir le fasach den sórt sin—

(a) beidh ar áireamh ann na forálacha go léir is gá chun go
ndéanfar de léas na teaghaise lena mbaineann ionstraim
atá ar comhréir leis an Acht seo agus le haon achtacháin
iomchuí eile,

(b) is i dteanga shoiléir, a mhéid is indéanta, a bheidh na focail
ann, agus

(c) a mhéid is gá, ag féachaint do cheanglais mhír (a), beidh
ar áireamh ann na forálacha is fearr a chinnteoidh
caidreamh comhchuí idir na páirtithe sa léas maidir lena
n-iompar i leith a chéile ina gcáil mar pháirtithe den
sórt sin.
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Caibidil 2

Comhdhéanamh an Bhoird

153.—(1) Is é líon comhaltaí an Bhoird cibé líon, nach lú ná 9
agus nach mó ná 15, is cuí leis an Aire ó am go ham.

(2) Is é nó is í an tAire a cheapfaidh comhaltaí an Bhoird a luaithe
is féidir tar éis an lae bunaithe agus is daoine iad a bhfuil taithí acu,
i dtuairim an Aire, ar réimse saineolais a bhaineann le feidhmeanna
an Bhoird.

(3) Ach amháin mar a fhoráiltear le fo-alt (2), ceapfaidh an tAire
comhaltaí an Bhoird ó am go ham de réir riachtanas na hócáide.

(4) Cinnteoidh an tAire, a mhéid is indéanta, go mbeidh cóimheá
chothromasach ann idir an líon comhaltaí den Bhord ar mná iad agus
an líon díobh ar fir iad.

(5) Déanfaidh an tAire, le linn comhalta a cheapadh, tréimhse
comhaltais an chomhalta sin a shocrú ar tréimhse í nach faide ná 5
bliana agus, faoi réir an ailt seo, beidh an comhaltas ar cibé téarmaí
a chinnfidh an tAire.

(6) Féadfar cibé luach saothair a íoc le comhaltaí an Bhoird (lena
n-áirítear an cathaoirleach) a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire
Airgeadais.

154.—(1) Féadfaidh comhalta den Bhord éirí as a chomhaltas nó
a comhaltas aon tráth trí litir a bheidh dírithe chun an Aire agus
beidh éifeacht leis an éirí as ón dáta a shonrófar sa litir nó ar an dáta
a gheobhaidh an tAire an litir, cibé acu is déanaí.

(2) Féadfaidh an tAire comhalta den Bhord a chur as comhaltas
den Bhord aon tráth, más rud é, i dtuairim an Aire, go bhfuil an
comhalta tagtha chun bheith éagumasach, mar gheall ar easláinte, ar
a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh, nó gur mhí-
iompair sé nó sí é féin nó í féin mar a bheidh sonraithe, nó más
dealraitheach don Aire gur gá é nó í a chur as comhaltas le go
gcomhlíonfaidh an Bord a fheidhmeanna go héifeachtach.

(3) Scoirfidh duine de bheith, agus beidh sé nó sí dícháilithe chun
bheith, ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord—

(a) i gcás go mbreithneofar ina fhéimheach nó ina féimheach
é nó í,

(b) i gcás go ndéanfaidh sé nó sí imshocraíocht nó
comhshocraíocht le creidiúnaithe,

(c) i gcás go ngearrfaidh cúirt dlínse inniúla téarma
príosúnachta air nó uirthi, nó

(d) i gcás go ndícháileofar nó go srianfar é nó í ó bheith ina
stiúrthóir ar chuideachta ar bith.

(4) Más rud é go bhfaighidh comhalta den Bhord bás, go
n-éireoidh sé nó sí as, go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith dícháilithe
nó go gcuirfear as comhaltas é nó í, féadfaidh an tAire duine a
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cheapadh chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord
chun an corrfholúntas a tharlóidh amhlaidh a líonadh.

(5) Beidh comhalta den Bhord, a rachaidh a théarma nó a téarma
comhaltais ar an mBord in éag, inathcheaptha mar chomhalta den
Bhord.

155.—(1) Ceapfaidh an tAire duine, as measc chomhaltaí an
Bhoird, mar chathaoirleach ar an mBord.

(2) Má scoireann cathaoirleach an Bhoird de bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den Bhord scoirfidh sé nó sí air sin de
bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an mBord freisin.

(3) Féadfaidh cathaoirleach an Bhoird, aon tráth, éirí as a oifig
nó as a hoifig mar chathaoirleach ar an mBord, le linn dó nó di
leanúint de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord, agus
beidh éifeacht leis an éirí as, mura dtarraingeofar siar é roimhe sin,
nuair a thosóidh an cruinniú den Bhord a thionólfar tar éis don Aire
an t-éirí as a chur in iúl don Bhord.

(4) Beidh cathaoirleach an Bhoird i seilbh oifige go dtí deireadh
a thréimhse nó a tréimhse comhaltais ar an mBord, mura túisce a
fhaigheann sé nó sí bás nó a scoireann sé nó sí thairis sin de bheith
ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach de bhua fho-alt (2) agus, má
dhéantar é nó í a athcheapadh mar chomhalta den Bhord, beidh sé
nó sí inathcheaptha mar chathaoirleach ar an mBord.

Caibidil 3

Cruinnithe agus coistí

156.—(1) Tionólfaidh an Bord cibé cruinnithe agus cibé líon
cruinnithe is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Socróidh an tAire dáta, am agus ionad an chéad chruinnithe
den Bhord agus socróidh an Bord dáta, am agus ionad na gcruinnithe
dá éis sin.

(3) 5 is córam do chruinniú den Bhord.

(4) Ag cruinniú den Bhord, rachaidh cathaoirleach an Bhoird, má
tá sé nó sí i láthair, i gceannas ar an gcruinniú, nó má tá oifig an
chathaoirligh folamh, roghnóidh na comhaltaí den Bhord a bheidh i
láthair duine dá líon chun dul i gceannas ar an gcruinniú.

(5) Ag cruinniú den Bhord, beidh vóta ag gach duine atá i láthair,
lena n-áirítear an cathaoirleach agus, maidir le haon cheist ar gá
vótáil ina leith chun dearcadh an Bhoird ar ní a shuíomh, déanfar í
a chinneadh le tromlach vótaí na gcomhaltaí atá i láthair agus a
vótálann ar an gceist agus, i gcás comhionannas vótaí, beidh dara
vóta agus vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe.

(6) Féadfaidh an Bord gníomhú d’ainneoin folúntas nó folúntais
i measc a chomhaltaí (ach ní dochar d’fho-alt (3) an fo-alt seo).

(7) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, féadfaidh an Bord a
nósanna imeachta féin agus a ghnó féin a rialú.
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157.—(1) Féadfaidh an Bord coistí a bhunú, arb iad a bheidh
orthu, go hiomlán nó go páirteach, daoine is comhaltaí den Bhord—

(a) chun cabhair agus comhairle a thabhairt don Bhord maidir
le nithe a bhaineann le haon cheann dá fheidhmeanna nó
maidir le cibé nithe a chinnfidh an Bord ó am go ham, nó

(b) chun cibé feidhmeanna d’fheidhmeanna an Bhoird a
tharmligfidh sé ó am go ham a chomhlíonadh.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), déanfaidh an Bord
coiste a bhunú ar a dtabharfar agus dá ngairtear san Acht seo an
“Coiste um Réiteach Díospóidí”.

(3) Déanfaidh an Bord, le linn comhalta de choiste a cheapadh—

(a) aird a thabhairt ar an réimse cáilíochtaí agus taithí is gá
chun feidhmeanna an choiste a chomhall go cuí agus go
héifeachtach,

(b) aird a thabhairt ar a inmhianaithe atá sé go mbeidh cibé
cóimheá is cuí, agus a chinnfear ó am go ham, idir an líon
daoine de gach gnéas ar an gcoiste,

(c) tréimhse comhaltais an chomhalta a shocrú (is tréimhse, i
gcás comhalta den Choiste um Réiteach Díospóidí, nach
giorra ná tréimhse 3 bliana),

(d) téarmaí a chomhaltais nó a comhaltais a shocrú.

(4) Féadfaidh an Bord cibé táillí a chinnfidh an Bord, faoi réir
thoiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, a íoc le comhaltaí coiste.

158.—(1) San alt seo, ciallaíonn “coiste” coiste arna bhunú faoi
alt 157.

(2) Féadfaidh an Bord comhalta de choiste a chur as oifig aon
tráth ar chúiseanna sonraithe.

(3) Beidh gníomhartha coiste agus an comhlíonadh a dhéanann
coiste ar fheidhmeanna arna dtarmligean chuige faoi alt 157 faoi réir
a ndaingnithe ag an mBord, mura gcinnfidh an Bord a mhalairt.

(4) Féadfaidh an Bord, faoi réir an Achta seo, téarmaí tagartha
coiste a chinneadh agus nósanna imeachta agus gnó coiste, lena n-
áirítear líonadh corrfholúntas, a rialáil, le buanorduithe nó ar shlí
eile, ach, faoi réir aon rialála den sórt sin, féadfaidh coiste a nósanna
imeachta féin a rialáil.

(5) Déanfaidh coiste cathaoirleach a cheapadh ó am go ham, as
measc a chomhaltaí.

(6) Féadfaidh an Bord coiste a dhíscaoileadh aon tráth.

(7) Chun críocha chomhlíonadh fheidhmeanna an Bhoird,
déanfaidh coiste cibé faisnéis a éileoidh an Bord ó am go ham, i ndáil
lena ghníomhaíochtaí agus lena oibriú, a sholáthar don Bhord.

(8) Níl feidhm ag fo-ailt (4) go (6) maidir leis an gCoiste um
Réiteach Díospóidí.
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159.—(1) Tarmligfidh an Bord chuig an gCoiste um Réiteach
Díospóidí cibé feidhmeanna d’fheidhmeanna an Bhoird faoi Chuid
6 (seachas na feidhmeanna sin faoi ailt 109, 121 agus 124) a chinnfidh
an Bord; ní ceadmhach feidhmeanna faoin gCuid sin a tharmligean
chuig aon choiste eile arna bhunú faoi alt 157.

(2) Is iad a bheidh ar an gCoiste um Réiteach Díospóidí 40
comhalta ar a mhéid, nach mór 4 díobh ar a laghad a bheith ina
gcomhaltaí den Bhord (lena n-áirítear an comhalta den Bhord a
cheaptar mar chathaoirleach ar an gCoiste um Réiteach Díospóidí).

(3) Ní bheidh comhalta den Bhord incheaptha mar chomhalta den
Choiste um Réiteach Díospóidí mura tréimhse 3 bliana nó níos faide
an tréimhse dá théarma oifige nó dá téarma oifige a bheidh gan
caitheamh ar dháta a cheaptha nó a ceaptha mar chomhalta den
Choiste.

(4) Ceapfaidh an Bord comhaltaí den Choiste um Réiteach
Dísopóidí tar éis dul i gcomhairle leis an Aire.

(5) Déanfaidh an Bord, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire,
comhalta den Choiste um Réiteach Díospóidí a cheapadh mar
chathaoirleach ar an gCoiste; ní mór gur duine é nó í an comhalta
sin atá ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord freisin.

(6) Glacfaidh an Coiste um Réiteach Díospóidí, faoi réir thoiliú
an Bhoird agus an Aire, rialacha agus nósanna imeachta le haghaidh
stiúradh a chuid cruinnithe agus chomhlíonadh a fheidhmeanna i
gcoitinne.

(7) Gníomhóidh comhalta d’fhoireann an Bhoird mar rúnaí don
Choiste um Réiteach Díospóidí.

Caibidil 4

Bainistiú an Bhoird

160.—(1) Beidh príomhoifigeach ar an mBord ar a dtabharfar
agus dá ngairtear san Acht seo an “Stiúrthóir”.

(2) Ceapfaidh an Bord an Stiúrthóir de réir nósanna imeachta
arna gcinneadh ag an mBord le toiliú an Aire.

(3) Déanfaidh an Bord duine a cheapadh den chéad uair le bheith
ina Stiúrthóir laistigh de 3 bliana ón lá bunaithe.

(4) Féadfaidh an Bord, aon tráth, an Stiúrthóir a chur as oifig ar
chúiseanna sonraithe le toiliú an Aire.

(5) Déanfaidh an Stiúrthóir riarachán agus gnó an Bhoird a
sheoladh, a bhainistiú agus a rialú i gcoitinne agus comhlíonfaidh sé
nó sí cibé feidhmeanna eile a chinnfidh an Bord.

(6) Beidh an Stiúrthóir i seilbh oifige ar feadh cibé tréimhse agus
ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena n-áirítear téarmaí agus
coinníollacha a bhaineann le luach saothair), agus faoina réir, a
chinnfidh an tAire ó am go ham, tar éis dul i gcomhairle leis an
mBord agus le toiliú an Aire Airgeadais.
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161.—(1) Comhlíonfaidh an Stiúrthóir a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoi réir cibé beartas a chinnfidh an Bord ó am go ham,
agus beidh sé nó sí freagrach don Bhord as an mBord a bhainistiú go
héifeachtúil éifeachtach agus as a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a
chomhlíonadh go cuí.

(2) Féadfaidh an Stiúrthóir aon cheann dá fheidhmeanna nó dá
feidhmeanna a tharmligean chuig comhalta d’fhoireann an Bhoird
(seachas feidhmeanna a tarmligeadh chuig an Stiúrthóir faoi réir an
choinníll nach bhfuil siad le fo-tharmligean), agus beidh an comhalta
den fhoireann cuntasach don Stiúrthóir as comhlíonadh na
bhfeidhmeanna a tarmligeadh amhlaidh.

(3) D’ainneoin fho-alt (2), leanfaidh an Stiúrthóir de bheith
cuntasach gach tráth don Bhord as comhlíonadh feidhmeanna arna
dtarmligean aige nó aici.

(4) Féadfaidh an Stiúrthóir tograí a chur faoi bhráid an Bhoird
maidir le haon ní a bhaineann le gníomhaíochtaí an Bhoird.

(5) Ní bheidh an Stiúrthóir ina chomhalta nó ina comhalta den
Bhord nó d’aon choiste den Bhord, ach féadfaidh sé nó sí, de réir
nósanna imeachta a bhunóidh an Bord nó coiste, de réir mar a
bheidh, freastal ar chruinnithe den Bhord nó den choiste, nó díobh
araon, agus beidh sé nó sí i dteideal labhairt ag na cruinnithe sin
agus comhairle a thabhairt lena linn.

Caibidil 5

Foireann an Bhoird agus nithe aoisliúntais

162.—(1) I dteannta an Stiúrthóra, féadfaidh an Bord, ó am go
ham, cibé daoine agus cibé líon daoine a chinnfidh sé, le toiliú an
Aire agus an Aire Airgeadais, a cheapadh chun bheith ina
gcomhaltaí d’fhoireann an Bhoird.

(2) Déanfaidh an Bord na gráid d’fhoireann an Bhoird, an líon
foirne i ngach grád agus an leibhéal cuí luach saothair do gach grád
a chinneadh le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

(3) Féadfaidh an Bord, faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis, aon
cheann d’fheidhmeanna an Bhoird i ndáil le foireann a fhostú agus
le cinneadh nósanna imeachta roghnóireachta a tharmligean chuig
an Stiúrthóir.

(4) Maidir le foireann an Bhoird—

(a) íocfar airgead leo as airgead a bheidh ar fáil don Bhord,

(b) déanfaidh siad cibé feidhmeanna a chinnfidh an Stiúrthóir
ó am go ham a chomhlíonadh, agus

(c) beidh siad i seilbh oifige nó fostaíochta ar feadh cibé
tréimhse agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha, agus
faoina réir, a chinnfidh an Stiúrthóir ó am go ham, le
toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

(5) Maidir le gach comhalta d’fhoireann an Aire a ainmneofar le
hordú arna dhéanamh ag an Aire chun críocha an ailt seo, déanfar é
nó í a aistriú, ar é nó í a ainmniú amhlaidh, chuig foireann an Bhoird
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agus tiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
d’fhoireann an Bhoird.

(6) Féadfaidh an tAire ordú a dhéanamh chun críocha fho-alt (5)
aon tráth ach ní dhéanfaidh sé nó sí amhlaidh gan na nithe seo a
leanas a bheith déanta i dtosach—

(a) fógra a thabhairt i scríbhinn d’aon cheardchumann nó
comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann á rá go
bhfuil beartaithe ag an Aire déanamh amhlaidh, agus

(b) aon uiríll a bheidh déanta ag na ceardchumainn nó ag na
comhlachais foirne sin i ndáil leis an ní a bhreithniú
laistigh de cibé tréimhse ama a bheidh sonraithe san
fhógra.

(7) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna
chaibidil le haon cheardchumainn nó comhlachais foirne aitheanta
lena mbaineann, maidir le duine dá dtagraítear i bhfo-alt (5), ní lú,
fad a bheidh sé nó sí i seirbhís an Bhoird, an scála pá a gheobhaidh
sé nó sí ná ní lú tairbhe dó nó di na téarmaí agus na coinníollacha
seirbhíse a mbeidh sé nó sí faoina réir ná an scála pá a raibh teideal
aige nó aici chuige agus na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse a
raibh sé nó sí faoina réir díreach sular aistríodh é nó í isteach sa
tseirbhís sin.

163.—(1) A luaithe is indéanta tar éis an lae bunaithe, déanfaidh
an Bord scéim nó scéimeanna chun sochair aoisliúntais a dheonú do
cibé comhaltaí d’fhoireann an Bhoird is cuí leis, nó ina leith, a ullmhú
agus a chur faoi bhráid an Aire.

(2) Socrófar i ngach scéim den sórt sin an tráth scoir agus na
coinníollacha scoir do na daoine go léir a mbeidh sochair aoisliúntais
iníoctha leo nó ina leith faoin scéim, agus féadfar tráthanna éagsúla
agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(3) Féadfar gach scéim den sórt sin a leasú nó a chúlghairm le
scéim ina dhiaidh sin a ullmhófar, a chuirfear faoi bhráid an Aire
agus a cheadófar faoin alt seo.

(4) Déanfaidh an Bord aon scéim a chuirfidh sí faoi bhráid an
Aire faoin alt seo, má cheadaíonn an tAire í, le toiliú an Aire
Airgeadais, a chur i gcrích de réir a téarmaí.

(5) Maidir le sochair aoisliúntais a dheonófar faoi scéimeanna
faoin alt seo do dhaoine a bhí, díreach sular ainmníodh iad le hordú
faoi alt 162, ina gcomhaltaí d’fhoireann an Aire, agus maidir leis na
téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis na sochair sin, ní lú
fabhar iad do na daoine sin ná na sochair aoisliúntais agus na téarmaí
agus na coinníollacha a raibh teideal acu chucu díreach roimh an
ainmniú sin.

(6) Ní dheonóidh an Bord aon sochar aoisliúntais, ná ní
dhéanfaidh an Bord aon socruithe eile chun sochar den sórt sin a
chur ar fáil, do chomhalta d’fhoireann an Bhoird nó ina leith seachas
de réir scéime faoin alt seo nó, má cheadaíonn an tAire, le toiliú an
Aire Airgeadais, sochar den sórt sin a dheonú, de réir an
cheadaithe sin.

(7) Má eascraíonn aon díospóid maidir le héileamh aon duine ar
aon sochar aoisliúntais is iníoctha de bhun scéime nó scéimeanna
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faoin alt seo, nó maidir le méid aon sochair den sórt sin, cuirfear an
díospóid sin faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh an tAire chuig an
Aire Airgeadais í agus is breith chríochnaitheach a bheidh i mbreith
an Aire Airgeadais.

(8) Déanfar scéim faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta agus má dhéanann
ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar
éis an scéim a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na
scéime, beidh an scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do
bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

Caibidil 6

Daoine áirithe a cheapadh nó a fhruiliú

164.—(1) Féadfaidh an Bord, ó am go ham, cibé daoine agus cibé
líon daoine a cheapadh ar a dtabharfar agus dá ngairtear
“idirghabhálaithe” san Acht seo chun na feidhmeanna a shannfaidh
an Bord dóibh de réir Chuid 6 a chomhall.

(2) Féadfaidh an Bord, ó am go ham, cibé daoine agus cibé líon
daoine a cheapadh ar a dtabharfar agus dá ngairtear “breithneoirí”
san Acht seo chun na feidhmeanna a shannfaidh an Bord dóibh de
réir Chuid 6 a chomhall.

(3) Féadfaidh an Bord duine a cheapadh mar idirghabhálaí agus
mar bhreithneoir araon.

(4) Déanfaidh an Bord 2 phainéal a fhoirmiú, a mbeidh
ainmneacha na ndaoine a bheidh arna gceapadh mar
idirghabhálaithe ar cheann amháin díobh agus a mbeidh ainmneacha
na ndaoine a bheidh arna gceapadh mar bhreithneoirí ar an gceann
eile díobh.

(5) Déanfar idirghabhálaithe agus breithneoirí araon a cheapadh
ar feadh cibé tréimhse (nach lú ná 3 bliana) a chinnfidh an Bord agus
íocfar leo cibé táillí agus caiteachais a chinnfidh an Bord ó am go
ham, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais; is iad na téarmaí
agus na coinníollacha eile ar a mbeidh gach duine díobh ceaptha cibé
téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an Bord ó am go ham.

(6) Áireofar sna téarmaí agus sna coinníollacha eile sin, i ndáil le
breithneoirí, cibé téarmaí agus coinníollacha ar dóigh dóibh, i
dtuairim an Bhoird, neamhspleáchas agus neamhchlaontacht na
mbreithneoirí a áirithiú.

(7) Féadfaidh idirghabhálaí nó breithneoir aon tráth éirí as a
cheapachán nó a ceapachán mar idirghabhálaí nó mar bhreithneoir.

(8) Ní bheidh feidhm ag Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse,
1956 (nó aon achtachán a chuirtear in ionad an Achta sin go hiomlán
nó go páirteach) ná ag Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go
1996 maidir le hidirghabhálaí nó le breithneoir.

165.—(1) Féadfaidh an Bord, de réir an ailt seo, breithneoir a
bhaint den phainéal a fhoirmeofar faoi alt 164(4) (“an painéal”).

(2) Más dealraitheach don Bhord go raibh breithneoir ciontach i
mí-iompar ina cháil nó ina cáil mar bhreithneoir, féadfaidh sé iarratas
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a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche ar ordú faoi fho-alt (3) á údarú
an breithneoir a bhaint den phainéal.

(3) Ar iarratas faoin alt seo a éisteacht agus tar éis breithniú a
dhéanamh ar an bhfianaise a thabharfaidh an Bord ar aird sa ní agus
ar aon fhianaise arna tabhairt ar aird ag an mbreithneoir nó thar
ceann an bhreithneora, déanfaidh an Chúirt Dúiche, má chinneann
sí go raibh an breithneoir ciontach i mí-iompar ina cháil nó ina cáil
mar bhreithneoir, ordú á údarú don Bhord an breithneoir a bhaint
den phainéal.

(4) Ar ordú den sórt sin a dhéanamh (nó, má dhéantar achomharc
i gcoinne an ordaithe chun na Cúirte Cuarda agus má dhaingníonn
an Chúirt Chuarda an t-ordú, ar an ordú a dhaingniú amhlaidh),
déanfaidh an Bord an breithneoir a bhaint den phainéal.

(5) Ach amháin i gcás go mbeidh tréimhse a cheapacháin nó a
ceapacháin éagtha nó i gcás mainneachtain (nach ionann í agus
mí-iompar) aige nó aici na téarmaí agus na coinníollacha ar ar
ceapadh é nó í a chomhlíonadh, ní dhéanfar breithneoir a bhaint den
phainéal seachas de réir an ailt seo nó lena thoiliú nó lena toiliú.

(6) San alt seo, ciallaíonn “mí-iompar” aon iompar ar dóigh dó
míchlú a tharraingt ar na nósanna imeachta le haghaidh cinntí ag
breithneoirí faoi Chuid 6 agus folaíonn sé—

(a) aon léiriú ag breithneoir ar chlaonadh i bhfabhar leasanna
páirtí a bheidh os a chomhair nó os a comhair,

(b) mór-mhíchúirtéiseacht ag breithneoir do pháirtí amháin
nó níos mó de na páirtithe a bheidh os a chomhair nó os
a comhair, agus

(c) mainneachtain thoiliúil ag breithneoir freastal ar a
dhualgais nó a dualgais mar bhreithneoir.

166.—(1) Faoi réir cibé coinníollacha (más ann) a bheidh arna
sonrú ag an Aire de thuras na huaire chun críocha an ailt seo,
féadfaidh an Bord ó am go ham cibé sainchomhairleoirí nó
comhairleoirí a fhruiliú a mheasfaidh sé is gá chun a fheidhmeanna
a chomhlíonadh agus déanfaidh an Bord aon táillí a bheidh dlite do
shainchomhairleoir nó do chomhairleoir a bheidh fruilithe de bhun
an ailt seo a íoc as airgead a bheidh faoina réir aige.

(2) Aon duine ar mian leis nó léi go bhfruileoidh an Bord é nó í
mar shainchomhairleoir nó mar chomhairleoir de bhun an ailt seo,
féadfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn a thabhairt don Bhord ina thaobh
sin agus áireofar in aon fhógra chun na críche sin sonraí faoi
cháilíochtaí agus faoi thaithí an duine.

(3) Coimeádfaidh an Bord liosta de na daoine a thabharfaidh
fógra don Bhord de bhun fho-alt (2).

(4) Le linn don Bhord sainchomhairleoir nó comhairleoir a
fhruiliú faoin alt seo, beidh aird aige ar an liosta arna choimeád faoi
fho-alt (3), ach ní fhorléireofar aon ní san fho-alt seo mar ní a
choisceann ar an mBord duine nach mbeidh a ainm nó a hainm ar
an liosta sin a fhruiliú mar shainchomhairleoir nó mar chomhairleoir.
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(5) Áireoidh an Bord ina thuarascáil bhliantúil faoi alt 180 ráiteas
faoi ainmneacha na ndaoine (más ann) a fruilíodh de bhun an ailt
seo i rith na bliana lena mbainfidh an tuarascáil.

167.—(1) D’fhonn a chumasú don Bhord a fheidhmeanna a
chomhlíonadh amhail ar an agus ón lá bunaithe, féadfaidh an tAire,
ar feadh cibé tréimhse is cuí leis nó léi, aon seirbhísí, lena n-áirítear
seirbhísí foirne, a theastóidh ón mBord, a sholáthar don Bhord agus
féadfaidh an Bord leas a bhaint as cibé seirbhísí den sórt sin dá
ndéantar socruithe faoin alt seo.

(2) Féadfar a áireamh sa soláthar seirbhísí foirne faoi fho-alt (1)
soláthar seirbhísí duine chun feidhmeanna an Stiúrthóra faoin gCuid
seo agus faoi Chuid 6 a chomhlíonadh.

(3) Fad a dhéantar seirbhísí duine a sholáthar chun na críche a
luaitear i bhfo-alt (2)—

(a) beidh na feidhmeanna a luaitear san fho-alt sin
inchomhlíonta ag an duine sin, agus

(b) beidh feidhm ag ailt 160(6) agus 161 maidir leis an duine
sin.

Caibidil 7

Forálacha forlíontacha maidir le riaradh agus bainistiú an Bhoird

168.—(1) I gcás gur deimhin leis an mBord go ndearna duine lena
mbaineann an t-alt seo na feidhmeanna is cuí don duine sin i ndáil
le feidhmeanna an Bhoird a chomhall de mheon macánta, déanfaidh
sé an duine sin a shlánú in aghaidh gach caingne nó éilimh, cibé slí
a n-eascróidh, i leith chomhall na bhfeidhmeanna sin ag an duine sin.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis na daoine seo a leanas—

(a) comhalta den Bhord,

(b) comhalta de choiste den Bhord,

(c) comhalta d’fhoireann an Bhoird,

(d) idirghabhálaí nó breithneoir,

(e) comhairleoir nó sainchomhairleoir don Bhord arna
fhruiliú nó arna fruiliú faoi alt 166, agus

(f) duine a soláthrófar a sheirbhísí nó a seirbhísí don Bhord
faoi alt 167.

169.—(1) Más rud é, maidir le comhalta den Bhord nó den
Choiste um Réiteach Díospóidí nó comhalta d’fhoireann an
Bhoird—

(a) go nglacfaidh sé nó sí le hainmniúchán mar chomhalta de
Sheanad Éireann,

(b) go dtoghfar é nó í chun ceachtar Teach den Oireachtas nó
chun Parlaimint na hEorpa,
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(c) go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun na Parlaiminte
sin, nó

(d) go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’údarás áitiúil,

air sin—

(i) i gcás comhalta den Bhord nó den Choiste um Réiteach
Díospóidí, scoirfidh sé nó sí de bheith ina chomhalta nó
ina comhalta den Bhord nó den Choiste sin,

(ii) i gcás comhalta d’fhoireann an Bhoird, beidh sé nó sí ar
iasacht ó fhostaíocht ag an mBord ar feadh na tréimhse
a shonraítear i bhfo-alt (2).

(2) Aon duine a bheidh ar iasacht faoi fho-alt (1)(ii), ní íocfaidh
an Bord leis nó léi, ná ní bheidh sé nó sí i dteideal go bhfaighidh sé
nó sí ón mBord, aon luach saothair i leith na tréimhse dar tosach an
tráth a ainmneofar nó a thoghfar é nó í amhlaidh nó a thiocfaidh sé
nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den údarás áitiúil
nó an dáta a mheasfar amhlaidh é nó í a bheith tofa, de réir mar a
bheidh, agus dar críoch an dáta a scoirfidh sé nó sí de bheith ina
chomhalta nó ina comhalta de cheachtar Teach acu sin nó den
Pharlaimint sin nó den údarás áitiúil sin.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), forléireofar an fo-
alt sin mar fho-alt a thoirmisceann, i measc nithe eile, tréimhse a
luaitear san fho-alt sin a áireamh mar sheirbhís leis an mBord chun
críocha aon sochar aoisliúntais.

(4) Aon duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal faoi Bhuan-
Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin nó is ionadaí i
bParlaimint na hEorpa nó is comhalta d’údarás áitiúil, beidh sé nó
sí, fad a bheidh sé nó sí i dteideal amhlaidh nó ina ionadaí nó ina
hionadaí den sórt sin nó ina chomhalta nó ina comhalta den sórt sin,
dícháilithe chun teacht chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Bhord nó den Choiste um Réiteach Díospóidí nó ina chomhalta
nó ina comhalta d’fhoireann an Bhoird.

170.—(1) I gcás go mbeidh ag comhalta den Bhord, comhalta de
choiste den Bhord, comhalta d’fhoireann an Bhoird nó
sainchomhairleoir nó comhairleoir a bheidh fruilithe faoi alt 166, leas
airgid nó leas tairbhiúil eile in aon ní, nó leas airgid nó leas tairbhiúil
eile atá ábhartha maidir le haon ní, a bheidh le breithniú ag an
mBord nó ag coiste, comhlíonfaidh sé nó sí na ceanglais seo a leanas:

(a) nochtfaidh sé nó sí don Bhord go bhfuil an leas sin aige
nó aici agus nochtfaidh sé nó sí cineál an leasa sula
ndéanfar aon bhreithniú ar an ní;

(b) ní imreoidh sé nó sí tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó sí le
tionchar a imirt, ar bhreith i ndáil leis an ní;

(c) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt in aon bhreithniú ar an ní;

(d) más comhalta é nó í den Bhord nó de choiste, nó den
Bhord agus de choiste araon, nó más comhalta é nó í
d’fhoireann an Bhoird, tarraingeoidh sé nó sí siar ó aon
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chruinniú lena mbaineann fad a bheidh an ní á phlé nó á
bhreithniú agus ní vótálfaidh sé nó sí ná ní ghníomhóidh
sé nó sí thairis sin mar chomhalta den Bhord sin nó den
choiste sin nó mar chomhalta den fhoireann sin i ndáil
leis an ní.

(2) Chun críocha an ailt seo, ach gan dochar do ghinearáltacht
fho-alt (1), measfar leas tairbhiúil i ní, nó leas tairbhiúil atá ábhartha
maidir le ní, dá dtagraítear san fho-alt sin, a bheith ag duine, más
rud é—

(a) gur comhalta de chuideachta nó d’aon chomhlacht eile ag
a bhfuil leas tairbhiúil i ní den sórt sin, nó leas tairbhiúil
atá ábhartha maidir le ní den sórt sin, an duine nó aon
duine dá theaghlach nó dá teaghlach nó aon
ainmnitheach dá chuid nó dá cuid nó de chuid a
theaghlaigh nó a teaghlaigh,

(b) go bhfuil an duine nó aon duine dá theaghlach nó dá
teaghlach i gcomhpháirtíocht le duine, nó i bhfostaíocht
duine, ag a bhfuil leas tairbhiúil i ní den sórt sin nó leas
tairbhiúil atá ábhartha maidir le ní den sórt sin,

(c) gur páirtí an duine nó aon duine dá theaghlach nó dá
teaghlach in aon socrú nó comhaontú (cibé acu atá sé nó
nach bhfuil sé infhorfheidhmithe) maidir le maoin lena
mbaineann ní den sórt sin, nó

(d) go bhfuil leas tairbhiúil i ní den sórt sin, nó leas tairbhiúil
atá ábhartha maidir le ní den sórt sin, ag aon duine dá
theaghlach nó dá teaghlach.

(3) Ní mheasfar leas tairbhiúil in aon ní, nó leas tairbhiúil atá
ábhartha maidir le haon ní, a bheith ag duine de bhíthin amháin leas
a bheith aige nó aici nó ag aon chuideachta nó ag aon chomhlacht
eile nó duine eile a luaitear i bhfo-alt (2) ar leas é atá chomh cianda
nó chomh neamhthábhachtach sin nach féidir a mheas le réasún gur
dóigh go n-imreoidh sé tionchar ar dhuine le linn dó nó di breithniú,
plé nó vótáil a dhéanamh ar aon cheist maidir leis an ní, nó le linn
dó nó di aon fheidhm i ndáil leis an ní sin a chomhlíonadh.

171.—(1) Más rud é go n-eascróidh ceist ag cruinniú nó imeacht
den Bhord nó de choiste den Bhord i dtaobh arbh ionann nó nárbh
ionann iompar áirithe ag duine, dá ndéanfadh sé nó sí dá réir, agus
mainneachtain aige nó aici ceanglais alt 170 a chomhlíonadh, ansin,
más cruinniú nó imeacht de choiste an cruinniú nó an t-imeacht,
cuirfear ar atráth é go dtí go mbeidh an cheist tarchurtha chuig an
mBord agus cinneadh déanta aige ina leith, agus más cruinniú den
Bhord an cruinniú, cinnfidh an Bord an cheist, agus is breith
chríochnaitheach a bheidh i mbreith an Bhoird i ngach cás, agus
déanfar sonraí faoin gcinneadh a thaifeadadh i miontuairiscí an
chruinnithe den Bhord.

(2) I gcás go ndéanfar nochtadh faoi alt 170, déanfar an nochtadh
a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann agus,
fad a bheidh an ní lena mbaineann an nochtadh á bhreithniú nó á
phlé ag an gcruinniú, ní dhéanfar an duine a dhéanfaidh an nochtadh,
i gcás gur comhalta den Bhord é nó í, a áireamh sa chóram don
chruinniú mura gcinnfidh an Bord a mhalairt.

(3) Aon duine a sháróidh alt 170, beidh sé nó sí ciontach i gcion.
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(4) In aon imeachtaí mar gheall ar chion faoi fho-alt (3), is cosaint
é don chosantóir a chruthú nach raibh a fhios aige nó aici, agus nach
raibh aon chúis aige nó aici lena chreidiúint, tráth an chiona
líomhnaithe, go raibh ní a raibh leas tairbhiúil aige nó aici ann nó i
ndáil leis le breithniú aige nó aici, ag an mBord nó ag coiste den
Bhord nó gur leas a raibh feidhm ag ceanglas de chuid alt 170 i ndáil
leis an leas tairbhiúil lena mbaineann an cion líomhnaithe.

(5) Aon chomhalta den Bhord, nó de choiste den Bhord, i gcás
go gciontaítear é nó í i gcion faoi fho-alt (3), scoirfidh sé nó sí, ar é
nó í a chiontú amhlaidh, de bheith, agus beidh sé nó sí dícháilithe
chun bheith, ina chomhalta nó ina comhalta den sórt sin.

172.—(1) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt le dlí agus faoi
réir fho-alt (3), ní nochtfaidh duine, ach amháin le toiliú an Bhoird,
faisnéis rúnda a gheobhaidh sé nó sí le linn dó nó di feidhmeanna a
chomhlíonadh (nó de thoradh feidhmeanna a bheith comhlíonta aige
nó aici) mar dhuine díobh seo a leanas—

(a) comhalta den Bhord,

(b) comhalta d’fhoireann an Bhoird,

(c) comhalta de choiste den Bhord,

(d) comhairleoir nó sainchomhairleoir don Bhord arna
fhruiliú nó arna fruiliú faoi alt 166.

(2) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(3) Ní thoirmiscfidh aon ní i bhfo-alt (1) faisnéis a nochtadh trí
thuarascáil a thabharfar don Bhord nó a thabharfaidh an Bord, nó a
thabharfar thar ceann an Bhoird, don Aire.

(4) San alt seo, folaíonn “faisnéis rúnda”—

(a) faisnéis a mbeidh sé sainráite ag an mBord nó ag coiste
den Bhord, de réir mar a bheidh, ina leith go bhfuil sí
rúnda maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis
d’aicme nó de thuairisc áirithe,

(b) tograí de chineál tráchtála nó tairiscintí a chuirfidh
conraitheoirí, sainchomhairleoirí nó aon duine eile faoi
bhráid an Bhoird,

(c) faisnéis a bhfuil sé toirmiscthe de bhua alt 128(4) í a
nochtadh.

(5) Aon chomhalta den Bhord, nó de choiste den Bhord, i gcás
go gciontaítear é nó í i gcion faoi fho-alt (2), scoirfidh sé nó sí, ar é
nó í a chiontú amhlaidh, de bheith, agus beidh sé nó sí dícháilithe
chun bheith, ina chomhalta nó ina comhalta den sórt sin.

173.—(1) Soláthróidh an Bord séala dó féin a luaithe is féidir tar
éis a bhunaithe.

(2) Fíordheimhneofar séala an Bhoird—
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(a) le síniú chathaoirleach an Bhoird nó síniú comhalta eile
den Bhord a bheidh údaraithe ag an mBord gníomhú
chuige sin, agus

(b) le síniú an Stiúrthóra nó síniú comhalta d’fhoireann an
Bhoird a bheidh údaraithe ag an mBord gníomhú
chuige sin.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Bhoird agus glacfar
i bhfianaise gach doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne
an Bord agus a bheith séalaithe le séala an Bhoird (a airbheartóidh
a bheith fíordheimhnithe de réir fho-alt (2)) agus measfar gurb é an
ionstraim sin é gan chruthúnas mura suífear a mhalairt.

Caibidil 8

Forálacha airgeadais agus cuntasachta

174.—Féadfaidh an tAire, i ngach bliain airgeadais, tar éis dul i
gcomhairle leis an mBord i ndáil lena chlár oibre beartaithe agus
lena chaiteachas réamh-mheasta don bhliain sin, deontas a thabhairt
don Bhord ina mbeidh cibé méid a cheadóidh an tAire Airgeadais
as airgead a sholáthróidh an tOireachtas chun críocha caiteachais ag
an mBord i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

175.—(1) Féadfaidh an Bord, ó am go ham, d’fhonn soláthar a
dhéanamh do chaiteachas reatha nó do chaiteachas caipitiúil, airgead
a fháil ar iasacht (cibé acu ar urrús shócmhainní an Bhoird nó ar
shlí eile).

(2) Tá feidhmiú na cumhachta sin faoi réir thoiliú an Aire agus
an Aire Airgeadais agus cibé coinníollacha a shonróidh siad.

176.—(1) Féadfaidh an Bord cibé táillí a chinnfidh an Bord ó am
go ham a mhuirearú, a ghlacadh agus a ghnóthú, faoi réir thoiliú an
Aire, i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna ag an mBord, soláthar
seirbhísí aige (seachas seirbhís arb é atá inti faisnéis nó comhairle a
sholáthar don Aire) agus seoladh gníomhaíochtaí aige.

(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le haon táille a ndéantar foráil
le haon fhoráil eile den Acht seo chun í a mhuirearú nó a íoc.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh an Bord
táillí a mhuirearú maidir le gach ceann nó aon cheann de na nithe
seo a leanas:

(a) rochtain ar thaifid ar orduithe cinnidh arna ndéanamh faoi
alt 121,

(b) cóip shéalaithe dheimhnithe d’ordú cinnidh arna
dhéanamh faoi alt 121 a sholáthar,

(c) cóipeanna d’fhoilseacháin arna dtáirgeadh ag an mBord,

(d) mionsonraí de chineál comhiomlánaithe a sholáthar faoi
alt 131.

(4) Féadfaidh an Bord aon mhéid a bheidh dlite agus ag dul dó
faoin bhforáil seo nó faoi aon fhoráil eile den Acht seo a ghnóthú
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mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ón duine a
mbeidh sé iníoctha aige nó aici.

(5) Déanfar táillí a gheobhaidh an Bord faoin Acht seo a íoc
isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste ar cibé slí
a ordóidh an tAire.

(6) Ní bheidh feidhm ag an Public Offices Fees Act, 1879 maidir
le haon táillí is iníoctha faoin Acht seo.

177.—(1) Déanfaidh an Stiúrthóir meastacháin ar ioncam agus
caiteachas an Bhoird a chur faoi bhráid an Aire i cibé foirm, i leith
cibé tréimhsí agus ag cibé tráthanna a éileoidh an tAire agus
déanfaidh sé nó sí aon fhaisnéis a éileoidh an tAire i ndáil leis na
meastacháin sin, lena n-áirítear tograí agus pleananna todhchaí a
bhaineann leis an mBord do chomhall a fheidhmeanna thar
thréimhse blianta, a thabhairt don Aire de réir mar a éileofar.

(2) Rachaidh an Stiúrthóir i gcomhairle leis an mBord le linn na
feidhmeanna a chomhlíonadh faoi fho-alt (1) agus ní fhéadfaidh sé
nó sí aon mheastacháin, faisnéis, tograí nó nithe eile faoin bhfo-alt
sin a chur faoi bhráid an Aire ach amháin tar éis toiliú an Bhoird a
fháil chun déanamh amhlaidh.

(3) Déanfaidh an Stiúrthóir, faoi stiúradh an Bhoird, a chur faoi
deara go gcoimeádfar, ar bhonn leanúnach agus i bhfoirm inléite nó
i bhfoirm mheaisín-inléite nó sa dá fhoirm, na leabhair chuntais agus
na taifid chuntais go léir is cuí ar ioncam agus ar chaiteachas uile an
Bhoird, agus ar fhoinsí an ioncaim sin agus ar ábhar an chaiteachais
sin, agus ar mhaoin, sócmhainní agus dliteanais an Bhoird;
coimeádfaidh an Stiúrthóir freisin na cuntais speisialta sin go léir a
n-ordóidh an tAire nó an Bord, le toiliú an Aire, ina leith, ó am go
ham, gur ceart iad a choimeád agus tabharfaidh sé nó sí cuntas don
Bhord ina leith.

(4) Is é a bheidh i mbliain airgeadais an Bhoird an tréimhse 12
mhí dar críoch an 31 Nollaig in aon bhliain agus measfar, chun
críocha alt 174, an ailt seo agus alt 178, gur bliain airgeadais an
tréimhse dar tosach an lá bunaithe agus dar críoch an 31 Nollaig dá
éis sin.

178.—(1) Aon uair a iarrfaidh an tAire orthu amhlaidh, ceadóidh
an Bord, an Stiúrthóir agus aon chomhalta iomchuí d’fhoireann an
Bhoird d’aon duine a bheidh ceaptha ag an Aire leabhair chuntais
nó taifid chuntais eile an Bhoird a scrúdú i leith aon bhliana
airgeadais nó tréimhse eile agus éascóidh siad aon scrúdú den sórt
sin, agus íocfaidh an Bord cibé táille ina leith sin a shocróidh an
tAire.

(2) I bhfo-alt (1), ciallaíonn “comhalta iomchuí d’fhoireann an
Bhoird” comhalta d’fhoireann an Bhoird a ndearnadh feidhmeanna
a bhaineann leis na leabhair chuntais nó na taifid chuntais eile dá
dtagraítear san fho-alt sin a shannadh go cuí dó nó di.

(3) Déanfaidh an Stiúrthóir cuntais an Bhoird do gach bliain
airgeadais a ullmhú i cibé foirm agus modh a shonróidh an tAire agus
ceadóidh an Bord iad a luaithe is indéanta, ach tráth nach déanaí ná
trí mhí tar éis dheireadh na bliana airgeadais lena mbaineann siad,
lena gcur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste a luaithe
is indéanta lena n-iniúchadh.
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(4) Déanfar cóip de cibé cuntais dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a
ordóidh an tAire agus tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste orthu a thíolacadh do chomhaltaí an Bhoird agus don Aire a
luaithe is indéanta tar éis an t-iniúchadh orthu a chur i gcrích agus
cuirfidh an tAire faoi deara cóip de na doiciméid sin a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas.

179.—(1) Aon uair a éileoidh Coiste de Dháil Éireann ar an
Stiúrthóir amhlaidh, ar Coiste é a bheidh bunaithe faoi Bhuan-
Orduithe Dháil Éireann chun scrúdú a dhéanamh ar na cuntais
leithreasa agus ar thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste agus tuarascáil a thabhairt do Dháil Éireann ar an gcéanna,
tabharfaidh sé nó sí fianaise don Choiste sin—

(a) ar rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a bheidh
taifeadta, nó a cheanglaítear a thaifeadadh, in aon
chuntas a thagann faoi réir iniúchadh ag an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste agus a bhfuil ceangal ar
an Stiúrthóir nó ar an mBord le reacht nó faoi reacht é
a ullmhú,

(b) ar bharainneacht agus éifeachtúlacht an Bhoird ó thaobh
a chuid acmhainní a úsáid,

(c) ar na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a
úsáideann an Bord chun éifeachtacht a oibríochtaí a
mheasúnú, agus

(d) ar aon ní a fhearann ar an mBord agus dá dtagraítear i
dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste (Leasú), 1993 nó in aon tuarascáil eile ón Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (a mhéid a bhainfidh sé le
ní a shonraítear i mír (a), (b) nó (c)) a leagtar faoi bhráid
Dháil Éireann.

(2) Ar iarraidh i scríbhinn ó aon Choiste Oireachtais eile,
freastalóidh an Stiúrthóir os a chomhair agus tabharfaidh sé nó sí
fianaise dó ar aon ní a bhaineann le feidhmeanna an Bhoird.

(3) I bhfo-alt (2), ciallaíonn “Coiste Oireachtais eile” coiste arna
cheapadh ag ceachtar Teach den Oireachtas nó ag dhá Theach an
Oireachtais i gcomhar (seachas an coiste dá dtagraítear i bhfo-alt (1))
nó fochoiste de chuid coiste den sórt sin.

180.—(1) Déanfaidh an Bord, tráth nach déanaí ná an 30
Meitheamh i ngach bliain tar éis na bliana ina mbeidh an lá bunaithe,
tuarascáil a thabhairt don Aire (dá ngairtear an “tuarascáil
bhliantúil” san alt seo) i cibé foirm a cheadóidh an tAire, i dtaobh
chomhlíonadh a fheidhmeanna agus a ghníomhaíochtaí i rith na
bliana roimhe sin agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de gach
tuarascáil bhliantúil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) Beidh i ngach tuarascáil bhliantúil faisnéis i cibé foirm, agus
maidir le cibé nithe, a ordóidh an tAire.

(3) Féadfaidh an Bord, ó am go ham, cibé tuarascálacha eile is
cuí leis a thabhairt don Aire maidir lena fheidhmeanna agus, aon
uair a iarrfaidh an tAire air amhlaidh, soláthróidh sé don Aire cibé
faisnéis, i dteannta na faisnéise a sholáthrófar ina thuarascáil
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bhliantúil, maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna a éileoidh an tAire
ó am go ham.

(4) Féadfaidh an Bord cibé tuarascálacha eile a mheasfaidh sé ó
am go ham a bheith iomchuí agus cuí a fhoilsiú i dtaobh nithe a
bhaineann lena ghníomhaíochtaí agus lena fheidhmeanna.

181.—(1) Féadfaidh an Bord, ar iarraidh uaidh, tuarascálacha a
fháil ar aon ní a bhaineann, i dtuairim an Bhoird, leis an earnáil cíosa
phríobháideach, ón Aire cuí den Rialtas nó ón údarás áitiúil cuí atá
freagrach as an réimse lena mbaineann an ní.

(2) Féadfaidh an Bord tuarascáil a thabharfar don Bhord faoin alt
seo a chur ar fáil don Aire.

(3) San alt seo, tá le “earnáil cíosa phríobháideach” an bhrí
chéanna atá leis in alt 151.

CUID 9

Ilghnéitheach

182.—(1) Ar agus ó thosach feidhme Chuid 6, ní fhéadfar
imeachtaí a thionscnamh in aon chúirt maidir le díospóid a d’fhéadfaí
a tharchur chuig an mBord lena réiteach faoin gCuid sin mura bhfuil
ceann amháin nó níos mó de na faoisimh seo a leanas á éileamh nó
á n-éileamh sna himeachtaí—

(a) damáistí de mhéid is mó ná €20,000,

(b) gnóthú riaráistí cíosa nó muirear eile, nó iad araon, atá
dlite faoi thionóntacht, de mhéid, nó de mhéid
comhiomlán, is mó ná €60,000 nó cibé méid is lú ná sin
ab infheidhme sna himthosca lena mbaineann de bhua alt
115(3)(b) nó (c)(ii).

(2) San alt seo, tá le “díospóid” an bhrí chéanna atá leis i gCuid 6.

183.—(1) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, cibé treoirlínte i ndáil
le comhlíonadh a fheidhmeanna faoin Acht seo a eisiúint chuig an
mBord (seachas feidhmeanna faoi Chuid 6) is cuí leis nó léi agus
beidh aird ag an mBord ar na treoirlínte sin le linn na feidhmeanna
sin a chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh an tAire treoirlínte arna n-eisiúint faoin alt seo a
leasú nó a chúlghairm.

184.—(1) Aon fhoráil de léas nó de chomhaontú tionóntachta i
ndáil le teaghais lena bhforchuirtear oibleagáid ar pháirtí (an “chéad
pháirtí”) aon ní a dhéanamh nó staonadh ó aon ní a dhéanamh, beidh
sí ar neamhní más rud é, ó na himthosca go léir (lena n-áirítear aon
cheann de na nithe a shonraítear i bhfo-alt (3)), gur tátal réasúnach
é gurb é an t-aon chuspóir amháin, nó an príomhchuspóir, atá leis
an bhforáil a bheith ann an cuspóir a luaitear i bhfo-alt (2).

(2) Is é an cuspóir sin a cheadú don páirtí eile (an “dara páirtí”)
fógra foirceanta a sheirbheáil i leith na tionóntachta lena mbaineann
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(mar gheall ar mhainneachtain an fhoráil a chomhlíonadh) ar aon
chúis a oireann do leas an pháirtí sin an tráth áirithe sin seachas toisc
gur tharla an mhainneachtain.

(3) Is iad na nithe a luaitear i bhfo-alt (1)—

(a) ní féidir a mheas le réasún gur foráil í an fhoráil lena
mbaineann lena dtugtar, ina gnáthoibriú, leas praiticiúil
don dara páirtí nó maidir lena leas sa teaghais,

(b) is dócha nach mbeidh sé indéanta don chéad pháirtí an
fhoráil lena mbaineann a chomhlíonadh,

(c) tá an fhoráil lena mbaineann leagtha amach i dtéarmaí de
chineál a fhágann gur imthosca treallacha iad na
himthosca inar gá an fhoráil a chomhlíonadh agus nach
gá é a chomhlíonadh.

(4) Aon tionóntacht nó fothionóntacht teaghaise (an “tionóntacht
chéad-luaite”) a airbheartaítear a bheith bunaithe, beidh sí ar
neamhní más rud é, ó na himthosca go léir, gur tátal réasúnach é gur
idirbheart é nach de chineál bona fide é arna dhéanamh ar
neamhthuilleamaí ach go ndearnadh é d’aon toisc nó go príomha
chun foirceannadh (trí chlaonpháirteachas idir cuid de na páirtithe
san idirbheart sin nó eatarthu go léir) aon fhothionóntachta arna
bunú as an tionóntacht chéadluaite a éascú.

(5) Más rud é go bhfuil an tionóntacht chéadluaite i bhfo-alt (4)
ar neamhní mar gheall ar an bhfo-alt sin, measfar maidir le haon
fhothionóntacht a bhunaítear aisti nach bhfuil ar neamhní amhlaidh
gur tionóntacht í atá á teachtadh ag an duine ar ina fhabhar nó ina
fabhar a rinne an duine a d’airbheartaigh gurbh é nó í a bhunaigh
an tionóntacht chéadluaite an fhothionóntacht a dheonú (ach sin ar
théarma nach mó ná téarma na fothionóntachta).

185.—(1) Aon tionónta teaghaise a bheartaíonn fothionóntacht a
bhunú as an tionóntacht i bhfabhar aon duine, déanfaidh sé nó sí—

(a) sula mbunaíonn sé nó sí an fhothionóntacht, nó

(b) más rud é, sula mbunaítear í, go ndéantar comhaontú chun
tionóntacht den sórt sin a bhunú (cibé acu a úsáidtear an
focal “bunaigh” nó aon fhocal eile), sula ndéanann sé nó
sí an comhaontú sin,

a chur in iúl don duine gur fothionóntacht a bhunófar i bhfabhar
an duine.

(2) Aon duine a mhainníonn fo-alt (1) a chomhlíonadh, beidh sé
nó sí ciontach i gcion.

(3) Más rud é, maidir le comhaontú dá dtagraítear i mír (b) d’fho-
alt (1) a dhéanamh, go dtarlaíonn mainneachtain an fo-alt sin a
chomhlíonadh, ní bheidh an comhaontú infhorfheidhmithe ag an
tionónta dá dtagraítear san fho-alt sin.
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186.—(1) Beidh éifeacht leis an alt seo—

(a) d’ainneoin gur tionóntacht ar feadh tréimhse socraithe an
tionóntacht lena mbaineann, agus

(b) d’ainneoin aon ní dá mhalairt sa léas nó sa chomhaontú
tionóntachta lena mbaineann.

(2) Má dhiúltaíonn tiarna talún teaghaise a thoiliú nó a toiliú a
thabhairt le sannadh nó foligean na tionóntachta lena mbaineann ag
an tionónta, féadfaidh an tionónta fógra foirceanta i leith na
tionóntachta a sheirbheáil agus í a fhoirceannadh dá réir.

(3) Is í an tréimhse fógra a thabharfar leis an bhfógra foirceanta
sin—

(a) an tréimhse a shonraítear in alt 66, nó

(b) cibé tréimhse fógra is giorra ná sin a chomhaontófar idir
an tiarna talún agus an tionónta de réir alt 69,

fiú má dhéantar foráil sa léas nó sa chomhaontú tionóntachta maidir
le tréimhse fógra is faide a thabhairt.

187.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás go ndéanann tionónta
teaghaise, ar ceann de líon teaghaisí í arb éard atá iontu mórlatháir
leithleann, gearán den chineál dá dtagraítear in alt 12(1)(h) le tiarna
talún na teaghaise agus go ndéanfar an gearán sin (an “gearán
iomchuí”) a chur ar aghaidh chuig cuideachta bhainisteoireachta na
mórlatháir (an “chuideachta iomchuí”).

(2) I gcás go bhfuil feidhm ag an alt seo, beidh aird ag an
gcuideachta iomchuí, le linn di aon cheann dá feidhmeanna a
chomhlíonadh i ndáil leis an mórlatháir leithleann lena mbaineann,
ar an ngearán iomchuí agus tabharfaidh sí ráiteas i scríbhinn don
tiarna talún a luaitear i bhfo-alt (1) (chun go gcuirfear é ar aghaidh
chuig an tionónta lena mbaineann) maidir leis na bearta, más ann,
atá glactha aici chun déileáil leis an ní nó leis na nithe lena
mbaineann an gearán.

188.—(1) Féadfaidh tionónta teaghaise, ar ceann de líon teaghaisí
í arb éard atá iontu mórlatháir leithleann, a iarraidh ar an
gcuideachta bhainisteoireachta (más ann) atá ar an mórlatháir (an
“chuideachta”) sonraí a thabhairt dó nó di i scríbhinn maidir leis na
muirir sheirbhíse a rinne an chuideachta i leith na teaghaise i
dtréimhse shonraithe agus maidir leis an modh ina ndearnadh na
muirir sin a ríomh.

(2) Faoi réir fho-alt (3), beidh sé de dhualgas ar an gcuideachta
iarraidh den sórt sin a chomhlíonadh.

(3) Dá n-iarrfadh úinéir na teaghaise ar an gcuideachta na sonraí
a luaitear i bhfo-alt (1) a thabhairt dó nó di agus nach mbeadh
oibleagáid ar an gcuideachta na sonraí sin go léir a thabhairt dó nó
di, ansin léifear an dualgas atá ar an gcuideachta faoi fho-alt (2) mar
dhualgas nach mbaineann ach leis na sonraí sin a mbeadh sé
d’oibleagáid ar an gcuideachta iad a thabhairt don úinéir dá ndéanfaí
iarraidh den sórt sin.
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(4) San alt seo, ciallaíonn “muirir sheirbhíse” muirir arna
ndéanamh ag an gcuideachta maidir le comhlíonadh feidhmeanna
aici i ndáil leis an mórlatháir leithleann lena mbaineann.

189.—(1) San alt seo, ciallaíonn “díospóid” díospóid a thagann
faoi réim dhlínse an Bhoird faoi Chuid 6.

(2) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas más rud é gur de
chineál iad na himthosca is cúis leis an díospóid nó a bhaineann léi
a fhágann gur chuí, dá dtionscnófaí imeachtaí sa Chúirt Chuarda i
ndáil leis an díospóid, iarratas a dhéanamh chun na cúirte sin ar
fhaoiseamh eatramhach nó idirbhreitheach maidir leis an ní.

(3) Ar an duine (an “tarchuradóir”) a bhfuil díospóid tarchurtha,
nó á tarchur, aige nó aici, chuig an mBord d’iarraidh air déanamh
amhlaidh, féadfaidh an Bord iarratas a dhéanamh, thar ceann an
tarchuradóra, chun na Cúirte Cuarda ar cibé faoiseamh eatramhach
nó idirbhreitheach maidir leis an ní is cuí leis an mBord.

(4) Le linn dó cinneadh a dhéanamh i dtaobh géilleadh d’iarraidh
den sórt sin, féadfaidh an Bord aird a thabhairt ar an méid seo a
leanas—

(a) tuillteanas, mar is léir dó iad, na gcointinní ag an
tarchuradóir a mbeidh breithneoir nó an Binse ag
déileáil leo,

(b) an méid damáistí is dóigh a bheidh ar an mBord a íoc leis
an bhfreagróir san iarratas (ar scór gealltanais na
damáistí sin a íoc a cheanglóidh an chúirt ar an mBord a
thabhairt) i gcás gur gá na damáistí sin a íoc,

ach ní bheidh tuairim an Bhoird—

(i) nach dócha go nglacfaidh breithneoir nó an Binse leis na
cointinní sin ag an tarchuradóir, nó

(ii) gur dócha gur méid substaintiúil a bheidh i méid na
ndamáistí sin,

i gceachtar cás, agus gan dochar d’fho-alt (5), críochnaitheach i
bhfabhar an Bhoird do dhiúltú géilleadh don iarraidh, más rud é, sna
himthosca go léir, gur dóigh leis an mBord gur chóir dó géilleadh di.

(5) D’ainneoin an Bord a bheith den tuairim dá dtagraítear i
bhfo-alt (4)(ii), ní chuirfidh sé é sin i gcuntas agus é ag déanamh
cinnidh i dtaobh géilleadh d’iarratas faoi fho-alt (3) más rud é go
dtugann an tarchuradóir gealltanas go n-íocfaidh sé nó sí méid
iomlán na ndamáistí a dhlífidh an Bord a íoc sna himthosca a luaitear
i bhfo-alt (4) agus gur deimhin leis an mBord gurb acmhainn don
tarchuradóir an gealltanas sin a chomhlíonadh.

(6) Ar iarratas chun na Cúirte Cuarda ag an mBord faoin alt seo,
féadfaidh an Chúirt Chuarda cibé faoiseamh eatramhach nó
idirbhreitheach is cuí léi a dheonú sa ní.

190.—(1) Chun críocha alt 189, beidh ag an gCúirt Chuarda, de
bhua an ailt seo agus i dteannta na modhnuithe a shonraítear i bhfo-
alt (2), an dlínse atá ag an gcúirt sin maidir le faoiseamh eatramhach
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nó idirbhreitheach a dheonú, a athrú agus a urscaoileadh in
imeachtaí arna dtionscnamh sa chúirt sin maidir le haon ní.

(2) Is iad na modhnuithe atá luaite i bhfo-alt (1) go bhforléireofar
na rialacha dlí (lena n-áirítear iad sin a bhaineann le cothromas) agus
achtacháin a bhaineann leis an dlínse a luadh roimhe seo, agus go
n-oibreoidh siad, chun a chumasú don Chúirt Chuarda—

(a) a fhoráil go mbeidh éifeacht ag aon fhaoiseamh
idirbhreitheach arna dheonú aige, ar scór iarratais faoi alt
189, go dtí go gcinnfear an díospóid lena mbaineann go
críochnaitheach faoi Chuid 6,

(b) más cuí leis a fhoráil amhlaidh, a údarú do bhreithneoir
nó don Bhinse, de réir mar a bheidh, dámhachtain costas
maidir leis an iarratas nó leis na hiarratais faoi alt 189 sa
ní a áireamh ina chinneadh nó ina cinneadh faoi alt 97 nó
108 i ndáil le díospóid.

(3) Féadfar costais ar ábhar dámhachtana den sórt sin iad a
fhómhas ar an modh céanna le costais ar ábhar dámhachtana arna
déanamh ag an gCúirt Chuarda iad.

191.—(1) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1980” an tAcht um
Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú), 1980.

(2) Ar an agus ón dáta iomchuí, leasaítear alt 17(1)(a) d’Acht
1980 tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír
(iiia) (arna cur isteach leis an Acht um Thiarnaí Talún agus
Tionóntaí (Leasú), 1994):

“(iiib) i gcás go bhfuil feidhm ag alt 13(1)(b) maidir leis
an tionóntán (agus is teaghais é an tionóntán
lena mbaineann an tAcht um Thionóntachtaí
Cónaithe, 2004), go ndearna an tionónta
tréigean ar a theidlíocht nó a teidlíocht chun
tionóntachta nua sa tionóntán a chomhlánú agus
a shíniú, cibé acu le haghaidh nó in éagmais
comaoine luachmhaire, agus go bhfuair sé nó sí
comhairle dlí neamhspleách i ndáil leis an
tréigean sin, nó”.

(3) Ar an agus ón dáta iomchuí, leasaítear alt 85 d’Acht 1980 tríd
an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2) (arna chur isteach
leis an Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú), 1994):

“(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le tréigean dá
dtagraítear—

(a) i bhfomhír (iiia) (arna cur isteach le halt 4 den Acht
um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú), 1994, nó

(b) i bhfomhír (iiib) (arna cur isteach le halt 191 d’Acht
na dTionóntachtaí Cónaithe, 2004),

d’alt 17(1)(a).”.

119

Cd.9 A.190

Cothromas áitíochta
fada (an cumas
chun teidlíocht
chuige a thréigean).



Cd.9

Cothromas áitíochta
fada (díothú
ionchasach
teidlíochta chuige).

Neamhfheidhm
achtachán áirithe.

Tionóntacht nach
bhfuil feidhm ag
Cuid 4 maidir léi
agus a mheastar a
bheith foirceanta.

Rósheilbh a
bheartaítear faoi
thionóntacht ar
théarma socraithe.

120

[Uimh. 27.] [2004.]An tAcht um Thionóntachtaı́ Cónaithe,
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192.—(1) San alt seo, tá le “Acht 1980” an bhrí chéanna atá leis
in alt 191.

(2) Faoi réir fho-alt (3), ar an agus ón dáta ar cothrom cúig bliana
an dáta iomchuí é, ní bheidh feidhm ag Cuid II d’Acht 1980 maidir
le teaghais a bhfuil feidhm ag an Acht seo maidir léi.

(3) Ní bheidh éifeacht ag fo-alt (2) i ndáil le teaghais ar ina leith
a sheirbheáil an tionónta fógra á rá go bhfuil sé beartaithe aige nó
aici faoiseamh a éileamh faoi alt 20 d’Acht 1980, agus dá réir, roimh
an dáta ar cothrom cúig bliana an dáta a luaitear san fho-alt sin é.

(4) Ní dochar fo-alt (3) do ghinearáltacht alt 21 den Acht
Léiriúcháin, 1937.

193.—Ní bheidh feidhm ag aon cheann de na hachtacháin seo a
leanas maidir le teaghais a bhfuil feidhm ag an Acht seo maidir léi.

(a) alt 42 den Landlord and Tenant Law Amendment Act
Ireland, 1860,

(b) alt 14 den Conveyancing Act, 1881,

(c) ailt 2, 3 agus 4 den Conveyancing and Law of Property
Act, 1892,

(d) ailt 66, 67 agus 68 den Acht um Thiarnaí Talún agus
Tionóntaí (Leasú), 1980, agus

(e) alt 16 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992.

194.—Beidh feidhm ag fo-ailt (1) go (4) d’alt 37 maidir le
tionóntacht teaghaise a mhéid nach ndéanann Cuid 4 difear dá
hoibriú nó le tionóntacht teaghaise nach bhfuil feidhm ag an gCuid
sin maidir léi mar atá feidhm ag na fo-ailt sin maidir le tionóntacht
faoi Chuid 4.

195.—(1) San alt seo, ciallaíonn “teaghais iomchuí” teaghais is
ábhar do thionóntacht ar feadh tréimhse socraithe 6 mhí ar a laghad.

(2) Déanfaidh tionónta teaghaise iomchuí, má bheartaíonn sé nó
sí fanacht (ar cibé bonn, más ann, atá ar fáil dó nó di chun déanamh
amhlaidh) ag áitiú na teaghaise tar éis do thréimhse na tionóntachta
lena mbaineann dul in éag, fógra a thabhairt don tiarna talún á rá go
bhfuil sé sin beartaithe aige nó aici.

(3) Ní thabharfar an fógra sin don tiarna talún—

(a) tráth is déanaí ná 1 mhí roimh, ná

(b) tráth is luaithe ná 3 mhí roimh,

dhul in éag do thréimhse na tionóntachta sin.

(4) I gcás go mainníonn tionónta fo-alt (2) a chomhlíonadh agus
go mbaineann caillteanas nó damáiste don tiarna talún de dhroim na
mainneachtana sin, féadfaidh an tiarna talún gearán a dhéanamh leis
an mBord faoi Chuid 6 gur bhain an caillteanas nó an damáiste sin
dó nó di.



[2004.] [Uimh. 27.]An tAcht um Thionóntachtaı́ Cónaithe,
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(5) Féadfaidh breithneoir nó an Binse, ar ghearán den sórt sin a
éisteacht, cinneadh a dhéanamh, más cuí leis an mbreithneoir nó leis
an mBinse déanamh amhlaidh, go n-íocfaidh an tionónta leis an
ngearánach méid ar mhodh damáistí don chaillteanas nó don
damáiste sin.

196.—Níl aon ní san Acht seo—

(a) a údaróidh iompar atá toirmiscthe le halt 6 den Acht um
Stádas Comhionann, 2000, nó

(b) a oibreoidh chun dochar a dhéanamh do na cumhachtaí
faoi Chuid III den Acht sin sásamh a dhámhachtain i gcás
iompair den sórt sin.

197.—Leasaítear Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),
1997—

(a) in alt 1—

(i) trí “faoi Achtanna na dTithe, 1966 go 2002 nó faoi
Chuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000”
a chur in ionad “faoi Achtanna na dTithe, 1966 go
1997” gach áit a bhfuil na focail sin, agus

(ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “údarás tithíochta”:

“ciallaíonn ‘ceannaitheoir iomchuí’—

(a) duine ar dhíol údarás tithíochta teach leis
nó léi faoi Achtanna na dTithe, 1966 go
2002, nó

(b) duine a dtiocfaidh leas an duine dá
dtagraítear i mír (a) den mhíniú seo sa
teach dá dtagraítear sa mhír sin chun
bheith dílsithe dó nó di dá éis sin (cibé acu
ar chomaoin luachmhar nó nach ea agus
lena n-áirítear le hoidhreacht);”,

(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 3:

“Orduithe
eisiata. 3.—(1) Féadfaidh tionónta nó

ceannaitheoir iomchuí, i leith tí—

(a) atá ligthe leis an tionónta ag
údarás tithíochta, nó

(b) ar ceannaitheoir den sórt sin é nó
í ina leith,

iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt
Dúiche ar ordú (ar a dtabharfar agus dá
ngairtear ‘ordú eisiata’ san Acht seo) i
gcoinne duine lena n-áirítear, i gcás
iarratais ag tionónta, nascthionónta (dá
ngairtear ‘an freagróir’ san Acht seo) a
gcreideann an tionónta nó an ceannaitheoir
iomchuí atá ag déanamh an iarratais go
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bhfuil sé nó sí ag gabháil d’iompar
frithshóisialta.

(2) Féadfaidh údarás tithíochta, i leith tí
dá dtagraítear i bhfo-alt (1), iarratas a
dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche ar ordú
(ar a dtabharfar agus dá ngairtear ‘ordú
eisiata’ freisin san Acht seo) i gcoinne
duine, seachas an tionónta nó ceannaitheoir
iomchuí an tí, (dá ngairtear ‘an freagróir’
freisin san Acht seo) a gcreideann an
t-údarás go bhfuil sé nó sí ag gabháil
d’iompar frithshóisialta más rud é—

(a) tar éis dul i gcomhairle leis an
tionónta nó leis an
gceannaitheoir iomchuí agus
leis an mbord sláinte ar ina
limistéar feidhme atá an teach,
go gcreideann an t-údarás—

(i) go bhféadfaidh sé go gcuirfí
an tionónta nó an
ceannaitheoir iomchuí, nó
go gcuirfí cosc air nó uirthi,
trí fhoréigean, trí bhagairt
nó trí eagla, ó dhul ar
aghaidh le hiarratas ar ordú
eisiata, nó

(ii) nach mbeartaíonn an
tionónta nó an
ceannaitheoir iomchuí, ar
cibé cúis eile, iarratas den
sórt sin a dhéanamh,

agus

(b) gur dóigh leis an údarás gur cuí
sna himthosca go léir, ar
mhaithe le dea-bhainistí eastáit,
iarratas a dhéanamh ar an ordú
eisiata.

(3) Más rud é, ar iarratas a dhéanamh
chuici, gurb é tuairim na cúirte go bhfuil
forais réasúnacha ann lena chreidiúint go
bhfuil nó go raibh an freagróir ag gabháil
d’iompar frithshóisialta, féadfaidh sí le
hordú—

(a) a ordú don fhreagróir, má tá
cónaí air nó uirthi ag an teach a
ndearnadh an t-iarratas ina
leith, an teach sin a fhágáil, agus

(b) cibé acu atá cónaí ar an
bhfreagróir ag an teach nó
nach bhfuil—

(i) a thoirmeasc ar an
bhfreagróir, don tréimhse a
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bhfuil an t-ordú i bhfeidhm
lena linn, dul isteach sa
teach sin nó a bheith ina
chomharsanacht nó dul
isteach in aon teach
sonraithe eile nó a bheith
ina chomharsanacht nó a
bheith in aon limistéar
sonraithe nó ina
chomharsanacht, is
limistéar a bhfuil aon
cheann amháin nó níos mó
de na tithe ann faoi rialú
agus faoi bhainistiú údarás
tithíochta, nó

(ii) a thoirmeasc ar an
bhfreagróir, le linn na
tréimhse a dúradh, aon
cheann nó gach ceann de
na nithe dá dtagraítear i
bhfomhír (i) a dhéanamh
ach amháin i gcás go
gcomhlíonfar coinníollacha
sonraithe.

(4) Féadfar, le hordú eisiata, más
oiriúnach leis an gcúirt é, a thoirmeasc ar
an bhfreagróir a chur faoi deara nó
féachaint lena chur faoi deara aon imeaglú,
comhéigean, ciapadh, bac, bagairt nó cur
isteach a dhéanamh ar an tionónta, ar an
gceannaitheoir iomchuí nó ar áititheoir eile
d’aon teach lena mbaineann.

(5) I gcás ordú eisiata a bheith déanta,
féadfaidh an tionónta, an ceannaitheoir
iomchuí nó an t-údarás tithíochta, de réir
mar is cuí, nó an freagróir, iarratas a
dhéanamh chun é a athrú, agus déanfaidh
an chúirt, ar an iarratas a éisteacht, cibé
ordú is dóigh léi is cuí sna himthosca.

(6) Faoi réir fho-alt (7) agus alt 9,
rachaidh ordú eisiata, cibé acu is í an Chúirt
Dúiche, nó an Chúirt Chuarda ar
achomharc ón gCúirt Dúiche, a rinne é, in
éag trí bliana tar éis dháta a dhéanta nó ar
dhul in éag do cibé tréimhse is giorra ná
sin a ndéanfaidh an chúirt foráil maidir léi
san ordú.

(7) Ar éag nó roimh éag d’ordú eisiata
lena mbaineann fo-alt (6), féadfaidh an
Chúirt Dúiche, nó an Chúirt Chuarda ar
achomharc ón gCúirt Dúiche, ordú eisiata
eile a dhéanamh do thréimhse trí bliana, nó
do cibé tréimhse is giorra ná sin a
ndéanfaidh an chúirt foráil maidir léi san
ordú, le héifeacht ón dáta a rachaidh an
chéad ordú eisiata a luadh in éag.”,

123

Cd.9 A.197



Cd.9 A.197

124

[Uimh. 27.] [2004.]An tAcht um Thionóntachtaı́ Cónaithe,
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(c) in alt 3A (a cuireadh isteach le hAcht na dTithe (Cóiríocht
don Lucht Siúil), 1998)—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) i
bhfo-alt (2):

“(a) go gcreideann an t-údarás tithíochta nó an
comhlacht ceadaithe, tar éis dóibh dul i
gcomhairle leis an duine údaraithe lena
mbaineann agus leis an mbord sláinte ar
ina limistéar feidhme atá an láithreán
suite—

(i) go bhféadfaidh sé go gcuirfí an duine
údaraithe sin, nó go gcuirfí cosc air nó
uirthi, trí fhoréigean, trí bhagairt nó
trí eagla, ó dhul ar aghaidh le
hiarratas ar ordú eisiata ó láithreán,
nó

(ii) nach mbeartaíonn an duine údaraithe
sin, ar cibé cúis eile, iarratas den sórt
sin a dhéanamh,

agus”,

agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) i
bhfo-alt (3):

“(b) cibé acu atá cónaí ar an bhfreagróir ag an
láithreán nó nach bhfuil—

(i) a thoirmeasc ar an bhfreagróir, don
tréimhse a bhfuil an t-ordú i bhfeidhm
lena linn dul isteach ar an láithreán
sin nó a bheith ina chomharsanacht
nó dul isteach ar aon láithreán
sonraithe eile nó a bheith ina
chomharsanacht nó a bheith ar aon
láithreán sonraithe nó ann nó ina
chomharsanacht, nó

(ii) a thoirmeasc ar an bhfreagróir, le linn
na tréimhse a dúradh, aon cheann nó
gach ceann de na nithe dá dtagraítear
i bhfomhír (i) a dhéanamh ach
amháin i gcás go gcomhlíonfar
coinníollacha sonraithe.”,

(d) trí na hailt seo a leanas a chur in ionad alt 4:

“Ordú eisiata
eatramhach 4.—(1) Más rud é, ar iarratas a

dhéanamh ar ordú eisiata nó idir an tráth a
dhéanfar an t-iarratas agus an tráth a
chinnfear é, gurb é tuairim na cúirte go
bhfuil forais réasúnacha ann lena
chreidiúint go bhfuil baol láithreach
mórdhíobhála ann don tionónta, don
cheannaitheoir iomchuí nó d’áititheoir eile
den teach mura ndéanfar an t-ordú
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láithreach, féadfaidh an chúirt le hordú (ar
a dtabharfar agus dá ngairtear ‘ordú eisiata
eatramhach’ san Acht seo)—

(a) a ordú don fhreagróir, má tá
cónaí air nó uirthi ag an teach a
ndearnadh an t-iarratas ina
leith, an teach sin a fhágáil, agus

(b) cibé acu atá cónaí ar an
bhfreagróir ag an teach nó
nach bhfuil—

(i) a thoirmeasc ar an
bhfreagróir dul isteach sa
teach sin nó a bheith ina
chomharsanacht nó dul
isteach in aon teach
sonraithe eile nó a bheith
ina chomharsanacht nó a
bheith in aon limistéar
sonraithe nó ina
chomharsanacht, is
limistéar a bhfuil aon
cheann amháin nó níos mó
de na tithe ann faoi rialú
agus faoi bhainistiú údaráis
tithíochta, go dtí go
ndéanfaidh an chúirt ordú
eile nó go dtí cibé tráth eile
a shonróidh an chúirt, nó

(ii) a thoirmeasc ar an
bhfreagróir, go dtí go
ndéanfar an t-ordú eile sin
nó go dtí an tráth eile sin,
aon cheann nó gach ceann
de na nithe dá dtagraítear i
bhfomhír (i) a dhéanamh
ach amháin i gcás go
gcomhlíonfar coinníollacha
sonraithe.

(2) Beidh feidhm ag fo-ailt (4) agus (5)
d’alt 3 maidir le hordú eisiata eatramhach
mar atá feidhm acu maidir le hordú eisiata.

(3) (a) Féadfar ordú eisiata eatramhach
a dhéanamh ex parte i gcás, ag
féachaint d’imthosca an cháis
áirithe, go measfaidh an chúirt
gur gá nó gur fóirsteanach
déanamh amhlaidh ar mhaithe
leis an gceartas.

(b) Beidh an t-iarratas ar ordú den
sórt sin, bunaithe ar
mhionnscríbhinn nó ar fhaisnéis
arna mionnú ag an iarratasóir.

(c) Má dhéantar ordú eisiata
eatramhach ex parte—
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(i) déanfar nóta ar fhianaise
arna tabhairt ag an
iarratasóir a ullmhú
láithreach—

(I) ag an mbreitheamh,

(II) ag an iarratasóir nó ag
aturnae an iarratasóra
agus ceadóidh an
breitheamh é, nó

(III) ar cibé modh eile a
ordóidh an
breitheamh,

agus

(ii) déanfar cóip den ordú, den
mhionnscríbhinn nó den
fhaisnéis agus den nóta a
sheirbheáil ar an
bhfreagróir a luaithe is
indéanta.

(d) Beidh éifeacht leis an ordú ar
feadh tréimhse, nach faide ná 8
lá oibre, a bheidh sonraithe san
ordú, mura rud é, ar iarratas ón
iarratasóir ar an ordú eisiata
agus iar bhfógra don fhreagróir,
go ndaingneofar an t-ordú
eisiata eatramhach laistigh den
tréimhse sin le hordú ón gcúirt.

(e) Beidh ráiteas i dtaobh éifeacht
mhír (d) san ordú.

(f) I mír (d), ciallaíonn ‘lá oibre’ lá
seachas Satharn, Domhnach nó
lá saoire poiblí (de réir bhrí an
Achta um Eagrú Ama Oibre,
1997).

(4) Scoirfidh ordú eisiata eatramhach
d’éifeacht a bheith leis ar an gcúirt do
chinneadh an iarratais ar ordú eisiata.

Foráil chun
amhras a
sheachaint.

4A.—D’fhonn amhras a sheachaint—

(a) ní fhéadfar aon ordú a dhéanamh
faoi alt 3 nó 4 á ordú aon ní a
dhéanamh, nó á thoirmeasc aon
ní a dhéanamh, in eastát
tithíochta nach bhfuil aon
cheann de na tithe ann faoi rialú
agus faoi bhainistiú údaráis
tithíochta,

(b) measfar, chun críocha na n-alt sin
agus mhír (a), teach a bheith
faoi rialú agus faoi bhainistiú
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údaráis tithíochta d’ainneoin go
ndearna an t-údarás, faoi alt 9
d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992, gach
ceann nó aon cheann amháin nó
níos mó dá fheidhmeanna i leith
an tí sin a tharmligean chuig
comhlacht ainmnithe.”,

(e) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 9:

“9.—(1) I gcás ordú eisiata nó ordú eisiata eatramhach
a bheith déanta, féadfaidh an tionónta, an ceannaitheoir
iomchuí nó an t-údarás tithíochta, de réir mar is cuí, nó an
freagróir iarratas a dhéanamh chun na cúirte a rinne an
t-ordú chun an t-ordú a urscaoileadh agus, air sin,
déanfaidh an chúirt an t-ordú a urscaoileadh más é a
tuairim gur cuí, sna himthosca go léir, déanamh amhlaidh.

(2) Chun críocha an ailt seo agus alt 3(5), déileálfar le
hordú arna dhéanamh ag cúirt ar achomharc ó chúirt eile
amhail is dá mba í an chúirt eile sin a rinne é.”,

agus

(f) in alt 14, trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):

“(4) D’ainneoin aon ní atá sna hachtacháin a
shonraítear i bhfo-alt (5), féadfaidh údarás tithíochta
diúltú teaghais a dhíol nó a léasú le duine i gcás go
measann an t-údarás go bhfuil, nó go raibh, an duine ag
gabháil d’iompar frithshóisialta nó nach mbeadh sé ag
teacht le dea-bhainistí eastáit teaghais a dhíol nó a léasú
leis an duine sin.

(5) Is iad na hachtacháin a luaitear i bhfo-alt (4):

(a) alt 90 d’Acht na dTithe, 1966;

(b) alt 3 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992;

(c) alt 6 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2002; agus

(d) Cuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt,
2000.”.

198.—Leasaítear Acht na dTithe, 1966 trí “(seachas tionóntaí ar
feadh míosa nó tréimhse is giorra ná mí)” a scriosadh mar a bhfuil
na focail sin in alt 79(1) agus trí “(ach amháin tionóntaí ar feadh
míosa nó ar feadh tréimhse is giorra ná mí)” a scriosadh mar a bhfuil
na focail sin in airteagal 4(b) den Tríú Sceideal.

199.—(1) Leasaítear alt 58 den Acht um Thiarnaí Talún agus
Tionóntaí (Leasú), 1980 trí “nó 13(1)(b)” a chur isteach i ndiaidh
“alt 13(1)(a)” i bhfo-alt (1)(b).
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Cd.9 A.197

Leasú ar Acht na
dTithe, 1966.

Leasú ar ailt 58
agus 60 den Acht
um Thiarnaí Talún
agus Tionóntaí
(Leasú), 1980.



Cd.9 A.199

Leasú ar ailt 3 agus
20 d’Acht na dTithe
(Forálacha
Ilghnéitheacha),
1992.

Leasú ar alt 34
d’Acht na dTithe
(Forálacha
Ilghnéitheacha),
1992.

Rialacháin chun
deireadh a chur le
deacrachtaí.
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(2) Leasaítear alt 60 den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí
(Leasú), 1980—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “limistéar neamhfhóinteach”:

“tá le ‘plean limistéar comhtháite’ an bhrí a
shanntar dó le halt 7 den Acht um Athnuachan
Uirbeach, 1998.”,

agus

(b) i bhfo-alt (2), trí “limistéar lena mbaineann plean limistéar
comhtháite” a chur in ionad “limistéar
neamhfhóinteach”.

200.—(1) Leasaítear alt 3(8)(b) d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992—

(a) i bhfomhír (ii), trí “1978;” a chur in ionad “1978.”, agus

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

“(iii) alt 60 den Acht um Thiarnaí Talún agus
Tionóntaí (Leasú), 1980.”.

(2) Leasaítear alt 20(8) d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992 trí “de bhua aon cheanglais ar thiarnaí talún a
bhaineann le clárú tionóntachtaí” a chur in ionad “faoin alt seo”.

201.—Leasaítear alt 34 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad
fho-alt (1):

“(1) Aon duine a dhéanfaidh, trí ghníomh nó
neamhghníomh, duine údaraithe a bhac le linn na cumhachtaí a
thugtar le halt 17, 18 nó 20 a fheidhmiú go dleathach, nó a
dhéanfaidh sárú ar fhoráil de chuid alt 17, 18 nó 20, nó ar
rialachán arna dhéanamh faoin gcéanna, beidh sé ciontach i
gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná €3,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí,
nó iad araon, a chur air agus má leantar den bhac nó den sárú
tar éis an chiontaithe beidh an duine ciontach i gcion breise gach
lá a leanfar den bhac nó den sárú agus, in aghaidh gach ciona
den sórt sin, dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná €250 a chur air.”.

202.—Más rud é, maidir le haon ní, go n-éireoidh aon deacracht,
le linn na tréimhse 3 bliana tar éis thosach feidhme an ailt seo, i ndáil
le haon fhoráil den Acht seo a thabhairt i ngníomh nó i ndáil le
hoibriú aon fhorála den sórt sin, féadfaidh an tAire le rialacháin aon
ní a dhéanamh is dóigh leis an Aire is gá nó is fóirsteanach chun an
fhoráil sin a thabhairt i ngníomh, nó chun a hoibriú a áirithiú nó
a éascú.
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AN SCEIDEAL

Cosaint d’Fhothionóntachtaí arna gCruthú as Tionóntachtaí
faoi Chuid 4

1. Sa Sceideal seo—

ciallaíonn “ceanntiarna talún” an tiarna talún faoin tionóntacht
faoi Chuid 4 lena mbaineann;

ciallaíonn “ceanntionónta” an tionónta faoin tionóntacht faoi
Chuid 4 lena mbaineann;

ciallaíonn “fothionónta” an duine ar ina fhabhar nó ina fabhar a
cruthaíodh an fhothionóntacht lena mbaineann;

ciallaíonn “fothionóntacht” an fhothionóntacht dá dtagraítear i
mír 2;

folaíonn “tionóntacht faoi Chuid 4” tionóntacht bhreise faoi Chuid
4 agus forléireofar tagairtí do thionóntacht faoi Chuid 4 a choimeád
ar marthain mar thagairtí a fholaíonn tagairtí—

(a) má tharlaíonn sí, don imthoisc ina dtagann ann do
thionóntacht bhreise faoi Chuid 4 (i leith na teaghaise
lena mbaineann) tar éis na tionóntachta sin faoi Chuid 4
agus ina gcoimeádtar ar marthain í, agus

(b) má tharlaíonn sí, don imthoisc ina dtagann ann do
thionóntacht bhreise faoi Chuid 4 (i leith na teaghaise
sin) tar éis na tionóntachta breise faoi Chuid 4 a luaitear
i bhfomhír (a) agus ina gcoimeádtar ar marthain í, agus

(c) má tharlaíonn sí, do gach imthoisc bhreise den chineál a
luaitear i bhfomhír (b).

2. (1) Má chruthaítear fothionóntacht as tionóntacht faoi Chuid
4 le toiliú i scríbhinn ón tiarna talún ansin tá feidhm ag an gcosaint
seo a leanas chun sochair don fhothionónta.

(2) Gan dochar do mhíreanna 5 agus 6, is í an chosaint sin go
gcoimeádfar an fhothionóntacht sin ar marthain (i gcás nach
gcoimeádfaí, nó go bhféadfadh nach gcoimeádfaí, ar marthain í
thairis sin) fad a choimeádfar an tionóntacht faoi Chuid 4 ar
marthain mura bhfoirceannfar roimhe sin í faoi fhorálacha Chuid 4
arna n-oiriúnú leis an Sceideal seo.

3. Tá feidhm ag mír (a) d’alt 34, agus ag an Tábla a ghabhann le
halt 34, agus ag ailt 35 go 39 i ndáil leis an bhfothionóntacht mar atá
feidhm acu i ndáil le tionóntacht faoi Chuid 4 fairis na modhnuithe
seo a leanas—

(a) cuirfear tagairtí don fhothionóntacht in ionad aon tagairtí
iontu do thionóntacht faoi Chuid 4 nó do thionóntacht,

(b) cuirfear tagairtí don cheanntionónta in ionad aon tagairtí
iontu don tiarna talún,

(c) cuirfear tagairtí don fhothionónta in ionad aon tagairtí
iontu don tionónta, agus

129

Alt 32.



Sc.

130

[Uimh. 27.] [2004.]An tAcht um Thionóntachtaı́ Cónaithe,
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(d) i mír (a) d’alt 34 cuirfear “ar fhoras amháin nó níos mó de
na forais a shonraítear i míreanna 1, 2 agus 4 den Tábla
a ghabhann leis an alt seo” in ionad “ar fhoras amháin
nó níos mó de na forais a shonraítear sa Tábla a
ghabhann leis an alt seo”.

4. (1) Fad a choimeádfar an fhothionóntacht ar marthain dlífear
na hoibleagáidí seo a leanas den cheanntiarna talún don
fhothionónta, eadhon na hoibleagáidí faoi mhíreanna (a) agus (b)
d’alt 12(1) agus, chun críche na míre seo—

(a) forléireofar an tagairt sa mhír (a) sin don tionónta, fad a
choimeádfar an fhothionóntacht ar marthain, mar
thagairt don fhothionónta, agus

(b) féadfar díospóid idir an ceanntiarna talún agus an
fothionónta maidir leis an gceanntiarna talún do
chomhlíonadh ceachtar ceann nó gach ceann de na
hoibleagáidí sin a tharchur faoi Chuid 6 chuig an mBord
lena réiteach.

(2) Fad a choimeádfar an fhothionóntacht ar marthain dlífear na
hoibleagáidí seo a leanas den fhothionónta don cheanntiarna talún,
eadhon na hoibleagáidí faoi mhíreanna (f) agus (g) d’alt 16 agus,
chun críche na míre seo—

(a) forléireofar tagairtí sna míreanna sin don tionóntacht, fad
a choimeádfar an fhothionóntacht ar marthain, mar
thagairtí don fhothionóntacht,

(b) forléireofar tagairtí sna míreanna sin don tiarna talún, fad
a choimeádfar an fhothionóntacht ar marthain, mar
thagairtí don cheanntiarna talún, agus

(c) féadfar díospóid idir an fothionónta agus an ceanntiarna
talún maidir leis an bhfothionónta do chomhlíonadh
ceachtar ceann nó gach ceann de na hoibleagáidí sin a
tharchur faoi Chuid 6 chuig an mBord lena réiteach.

(3) Ach amháin a mhéid a fhoráiltear leis na fomhíreanna sin
roimhe seo, ní dhéanfaidh aon ní sa mhír seo difear do na
hoibleagáidí a dhlitear—

(a) den cheanntiarna talún don cheanntionónta (nó den
cheanntionónta don cheanntiarna talún), nó

(b) den cheanntionónta don fhothionónta (nó den
fhothionónta don cheanntionónta),

faoin tionóntacht faoi Chuid 4 nó faoin bhfothionóntacht, de réir
mar a is cuí.

5. I dteannta na cosanta dá bhforáiltear le mír 2, i gcás go
seirbheálfaidh an ceanntiarna talún fógra foirceanta i leith na
tionóntachta faoi Chuid 4 as ar cruthaíodh an fhothionóntacht agus
nach n-áireoidh sé nó sí san fhógra foirceanta sin ceanglas an
fhothionóntacht a fhoirceannadh, ansin — má bhíonn éifeacht ag an
bhfógra chun an tionóntacht faoi Chuid 4 a fhoirceannadh — ar an
bhfoirceannadh sin—

(a) tiocfaidh an fothionónta chun bheith ina thionónta nó ina
tionónta den tiarna talún sin agus measfar go ndearnadh
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an tionóntacht sin faoi Chuid 4 den fhothionóntacht
faoinar theacht sé nó sí an teaghais lena mbaineann (gan
dochar d’éifeacht an fhógra amhail i gcoinne an iar-
cheanntionónta),

(b) is iad téarmaí na tionóntachta sin faoi Chuid 4 faoina
dteachtann sé nó sí an teaghais lena mbaineann na
téarmaí ar ar theacht sé nó sí í faoin bhfothionóntacht
(faoi réir iad a bheith ina dtéarmaí nach bhfuil ar
neamhréir leis an Acht seo) mura gcomhaontóidh sé nó
sí agus an tiarna talún sin ar athrú a dhéanamh orthu,

(c) is í an tréimhse a bheidh i ré na tionóntachta sin faoi Chuid
4, faoi réir Chaibidil 3 de Chuid 4, an tréimhse chéanna
a bheadh i dtréimhse na ré mura seirbheálfaí an fógra
foirceanta a luaitear sa mhír seo.

6. Tá feidhm ag fomhíreanna (a), (b) agus (c) de mhír 5 freisin
má dhéanann an ceanntionónta an tionóntacht faoi Chuid 4 a
fhoirceannadh go bailí agus, chun na críche seo, léifear dá réir sin na
tagairtí iomchuí sa mhír sin atá roimh na fomhíreanna sin.

7. Ní dhéanann míreanna 5 agus 6 difear do na dliteanais (más
ann) atá ar an bhfothionónta i leith an cheanntionónta (nó ar an
gceanntionónta i leith an fhothionónta) a d’eascair de bhua na
fothionóntachta.

8. (1) Tá feidhm ag an mír seo más rud é—

(a) gur thug an fothionónta seilbh ghlan ar an teaghais lena
mbaineann ar scór fógra foirceanta arna sheirbheáil faoi
alt 34(a) (arna oiriúnú leis an Sceideal seo),

(b) gur luadh san fhógra foirceanta sin an foras a shonraítear
i mír 4 den Tábla a ghabhann le halt 34 (arna oiriúnú
amhlaidh) mar an chúis atá leis an bhfoirceannadh, agus

(c) nach dtarlaíonn an áitíocht ag an duine lena mbaineann
agus a luaitear sa mhír sin laistigh de thréimhse ama
réasúnach tar éis an fógra a sheirbheáil nó, in imthosca
ina n-eascraíonn ceanglas den sórt sin, nach
gcomhlíonann an ceanntionónta an ceanglas an tairiscint
dá dtagraítear sa mhír sin a dhéanamh.

(2) I gcás go bhfuil feidhm ag an mír seo, féadfaidh an fothionónta
gearán a dhéanamh leis an mBord faoi Chuid 6 go ndearna an
ceanntionónta, de dheasca na nithe a luaitear i bhfomhír (1),
teachtadh na teaghaise lena mbaineann a bhaint de nó di go
éagórach.

(3) Féadfaidh breithneoir nó an Binse, ar ghearán den sórt sin a
éisteacht, cinneadh a dhéanamh, má mheasann an breithneoir nó an
Binse gur cuí déanamh amhlaidh, go n-íocfaidh an ceanntionónta leis
an ngearánach méid ar mhodh damáistí mar gheall ar an teachtadh
sin a bhaint de nó di.

(4) D’fhonn amhras a sheachaint—

(a) tá feidhm ag an mír seo d’ainneoin nár thug an fothionónta
seilbh ghlan ar an teaghais ach amháin tar éis díospóid
i ndáil le bailíocht an fhógra foirceanta a chinneadh go
críochnaitheach faoi Chuid 6 (ach i gcás den sórt sin tá
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éifeacht le fomhír (1) amhail is dá gcuirfí an clásal atá
leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an mír seo in
ionad chlásal (c) den fhomhír sin), agus

(b) ní dochar an mhír seo do cheart an fhothionónta, i
ndíospóid i ndáil le bailíocht an fhógra foirceanta a
tarchuireadh chuig an mBord faoi Chuid 6, bona fides
intinn an cheanntionónta an ní a luaitear san fhógra a
dhéanamh nó, de réir mar is cuí, a cheadú an ní a luaitear
san fhógra a dhéanamh a chur faoi shaincheist.

AN TÁBLA

(c) nach dtarlaíonn an áitíocht ag an duine lena mbaineann
agus a luaitear sa mhír sin laistigh de thréimhse ama
réasúnach tar éis an díospóid i ndáil le bailíocht an fhógra
a chinneadh go críochnaitheach faoi Chuid 6 nó, in
imthosca ina n-eascraíonn ceanglas den sórt sin, nach
gcomhlíonann an ceanntionónta an ceanglas an tairiscint
dá dtagraítear sa mhír sin a dhéanamh.




