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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal.

2. Tosach feidhme.

3. Léiriú.

4. Lánúineacha.

CUID 2

Scéim a Bhunú agus Iarratas ar Thacaíocht Stáit

5. Scéim a Bhunú.

6. Daoine a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh ar thacaíocht Stáit
faoin Scéim.

7. Measúnacht ar riachtanais chúraim.

8. Athbhreithniú ar mheasúnacht ar riachtanais chúraim.

9. Iarratas ar thacaíocht Stáit.

10. Measúnacht airgeadais ar acmhainn.

11. Iarratas ar thacaíocht Stáit a chinneadh.

12. Tacaíocht Stáit agus tacaíocht Stáit choimhdeach a sholáthar.

13. Tacaíocht Stáit (seirbhísí cúraim idirthréimhsigh) a sholáthar.

14. An méid tacaíochta Stáit a ríomh.
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CUID 3

Tacaíocht Stáit Choimhdeach

15. Léiriú (Cuid 3).

16. Tacaíocht Stáit choimhdeach.

17. Tacaíocht Stáit choimhdeach le muirearú in aghaidh talún.

18. Tacaíocht Stáit choimhdeach a íoc.

19. Airgead arna airleacan mar thacaíocht Stáit choimhdeach a
aisíoc.

20. Airgead arna airleacan mar thacaíocht Stáit choimhdeach a
aisíoc i gcás go bhfuil feidhm ag tarlú teagmhais
iomchuí a iarchur.

CUID 4

Ionadaí Cúraim

21. Ionadaí cúraim a cheapadh i gcás nach bhfuil duine
lánchumasach.

22. Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht na
gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 1995.

CUID 5

Fógra maidir le nithe sonraithe

23. Fógra maidir le bás nó le hurscaoileadh duine a soláthraítear
tacaíocht airgeadais dó nó di faoin Scéim.

24. Fógra faoi athrú ábhartha ar dhálaí duine a soláthraítear
tacaíocht airgeadais dó nó di.

25. Fógra faoi athrú ar dhálaí daoine bainteacha, etc.

26. Airgead arna airleacan mar thacaíocht Stáit choimhdeach a
bhailiú.

27. Sceideal sócmhainní a chur faoi bhráid na Feidhmeannachta
i gcás go bhfuair duine éagtha tacaíocht airgeadais
faoin Scéim.

28. Orduithe a urscaoileadh arna ndéanamh faoi alt 17.

CUID 6

Comhúinéireacht

29. Comhúinéireacht.

CUID 7

Athbhreithnithe agus Achomhairc

30. Athbhreithnithe.

31. Achomhairc i ndáil le cruatan i gcásanna áirithe.
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32. Achomhairc in aghaidh breitheanna áirithe ón
bhFeidhmeannacht.

CUID 8

Muirir i Leith Seirbhísí Cúraim

33. Muirir i leith seirbhísí cúraim.

34. Leasú ar an Acht Sláinte 1970.

CUID 9

Ilghnéitheach

35. Treoirlínte.

36. Rialacháin.

37. Leasú ar an Acht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995.

38. Leasú ar alt 7A den Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990.

39. Forálacha idirthréimhseacha.

40. An tAire d’ainmniú duine oiriúnaigh chun comhaontuithe a
chaibidil.

41. Leasú ar an Ordú fá Bhord an Chiste Náisiúnta um
Cheannach Cóireála (Bunú) 2004.

42. Neamhnochtadh agus ráiteas mícheart maidir le
measúnachtaí airgeadais.

43. Conarthaí le haghaidh riachtanas.

44. Cumhacht na Feidhmeannachta foirmeacha a shonrú.

45. Taifid.

46. Fóirithint ar chruatan míchuí.

47. Údarás duine chun gníomhú thar ceann duine eile.

48. Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

SCEIDEAL 1

Measúnacht ar Acmhainn

SCEIDEAL 2

Coigeartú agus Modh Ríofa na Méideanna is Iníoctha i Leith
Tacaíochta Stáit Coimhdí

————————
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE SCÉIM A
BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN SCÉIM UM
THACAÍOCHT TITHE BANALTRAIS FAOINA
bhFÉADFAR TACAÍOCHT AIRGEADAIS A CHUR AR
FÁIL DO DHAOINE I LEITH SEIRBHÍSÍ CÚRAIM
CÓNAITHE FHADTÉARMAIGH AS ACMHAINNÍ ARNA
LEITHROINNT AR FHEIDHMEANNACHT NA
SEIRBHÍSE SLÁINTE CHUN CRÍOCHA NA SCÉIME, DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN ACHT SLÁINTE
1970 A LEASÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS
AN ACHT SLÁINTE (TITHE BANALTRAIS) 1990 A
LEASÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hACHT
NA gCÚIRTEANNA AGUS NA nOIFIGEACH CÚIRTE
1995 A LEASÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS
AN ORDÚ FÁ BHORD AN CHISTE NÁISIÚNTA UM
CHEANNACH CÓIREÁLA (BUNÚ) 2004 A LEASÚ AGUS
DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[1 Iúil, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—Féadfar an tAcht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais
2009 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
a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh
forálacha éagsúla.

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

tá le “tacaíocht Stáit choimhdeach” an bhrí a shanntar dó le halt 15;
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ciallaíonn “iarratas ar thacaíocht Stáit” iarratas ar thacaíocht Stáit
faoi alt 9(1);

ciallaíonn “teach banaltrais ceadaithe”—

(a) roimh dháta thosach feidhme alt 104 den Acht Sláinte 2007
a mhéid a bhaineann an t-alt sin le haisghairm na n-alt sin
den Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990 dá dtagraítear i
gCuid 1 de Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht Sláinte
2007, teach banaltrais—

(i) atá cláraithe faoin Acht Sláinte (Tithe Banaltrais)
1990,

(ii) a bhfuil comhaontú i scríbhinn i bhfeidhm ina leith,
idir dílseánach an tí banaltrais agus duine ainmnithe,
maidir leis an uasmhéid a mhuirearófar chun na
seirbhísí cúraim sin a shonraítear sa chomhaontú
agus a thagann faoi réim mhír (a)(ii) den mhíniú ar
“seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh” (nó aicmí
de na seirbhísí cúraim sin) a sholáthar sa teach
banaltrais do na daoine sin atá á gcothabháil sa teach
banaltrais agus a bhfuil iarratas déanta acu ar
thacaíocht Stáit, agus

(iii) a bhfuil deimhniú faoi alt 1095 (arna ionadú le halt
127(b) den Acht Airgeadais 2002) den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997 i bhfeidhm i leith an
dílseánaigh chláraithe air,

(b) ar an dáta dá dtagraítear i mír (a) agus dá éis, teach
banaltrais—

(i) atá cláraithe faoin Acht Sláinte 2007 mar lárionad
ainmnithe de réir bhrí an Achta sin nó ar ina leith
atá gnó an tí banaltrais á sheoladh ag duine de bhun
alt 69(2), (3) agus (4) den Acht sin,

(ii) a bhfuil comhaontú i scríbhinn i bhfeidhm ina leith,
idir dílseánach an tí banaltrais agus duine ainmnithe,
maidir leis an méid uasta a mhuirearófar chun na
seirbhísí cúraim sin a shonraítear sa chomhaontú
agus a thagann faoi réim mhír (a)(ii) den mhíniú ar
“seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh” (nó aicmí
de na seirbhísí cúraim sin) a sholáthar sa teach
banaltrais do na daoine sin atá á gcothabháil sa teach
banaltrais agus a bhfuil iarratas ar thacaíocht Stáit
déanta acu, agus

(iii) a bhfuil deimhniú faoi alt 1095 (arna ionadú le halt
127(b) den Acht Airgeadais 2002) den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997 i bhfeidhm i leith an
dílseánaigh chláraithe air;

ciallaíonn “comhaontú um theach banaltrais ceadaithe” i ndáil le
seirbhísí cúraim arna soláthar ag teach banaltrais ceadaithe, an
comhaontú dá dtagraítear i mír (a)(ii) nó (b)(ii) den mhíniú ar “teach
banaltrais ceadaithe” agus atá i bhfeidhm i leith an tí banaltrais sin;

tá le “acmhainn sheachtainiúil mheasúnaithe” an bhrí chéanna atá
leis i Sceideal 1;
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“tá le “duine údaraithe” an bhrí chéanna atá leis in alt 17;

ciallaíonn “measúnacht ar riachtanais chúraim”, i ndáil le duine,
measúnacht ar riachtanais chúraim an duine arna seoladh faoi alt 7;

ciallaíonn “tuarascáil mheasúnachta ar riachtanais chúraim”, i ndáil
le duine, an tuarascáil faoi alt 7(4) maidir leis an measúnacht ar
riachtanais chúraim an duine;

ciallaíonn “ionadaí cúraim” duine arna cheapadh nó arna ceapadh
chun bheith ina ionadaí cúraim nó ina hionadaí cúraim de bhun alt
21;

ciallaíonn “seirbhísí cúraim” seirbhísí cúraim cónaithe
fhadtéarmaigh;

folaíonn “muirear” morgáiste;

folaíonn “leanbh” leasleanbh;

ciallaíonn “costas”—

(a) i ndáil le seirbhísí cúraim a sholáthraíonn an
Fheidhmeannacht, costas, arna chinneadh ag an
bhFeidhmeannacht de réir alt 33(3) agus (4), na seirbhísí
cúraim sin,

(b) i ndáil le seirbhísí cúraim a sholáthraítear thar ceann na
Feidhmeannachta, costas na seirbhísí cúraim sin dá
dtagraítear in alt 33(5),

(c) i ndáil le seirbhísí cúraim a sholáthraíonn teach banaltrais
ceadaithe, an méid a ghearrann dílseánach an tí
banaltrais sin maidir le seirbhísí cúraim a sholáthar, is
méid nach mó ná an méid uasta atá sonraithe i ndáil le
seirbhísí cúraim a sholáthar atá sonraithe sa chomhaontú
um theach banaltrais ceadaithe arna dhéanamh ag
dílseánach an tí banaltrais sin;

tá le “lánúin” an bhrí a shanntar dó le halt 4;

tá le “teagmhas iomchuí iarchurtha” an bhrí a shanntar dó le halt 20;

ciallaíonn “duine ainmnithe” an duine atá ainmnithe faoi alt 40;

tá le “margadhluach measta” an bhrí a shanntar dó le Sceideal 1;

ciallaíonn “Feidhmeannacht” Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;

ciallaíonn “measúnacht airgeadais” measúnacht arna déanamh faoi
alt 10;

ciallaíonn “tuarascáil mheasúnachta airgeadais” an tuarascáil arna
hullmhú de réir alt 10;

ciallaíonn “tacaíocht airgeadais”—

(a) tacaíocht Stáit,

(b) tacaíocht Stáit choimhdeach, nó
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(c) más infheidhme, tacaíocht Stáit agus tacaíocht Stáit
choimhdeach araon;

folaíonn “faisnéis” na nithe seo a leanas—

(a) doiciméid,

(b) gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), ionstraimí,
deimhnithe agus dearbhuithe reachtúla, agus

(c) dúblaigh de chineál ar bith;

maidir le “seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh”—

(a) faoi réir mhír (b), ciallaíonn sé—

(i) seirbhísí cothabhála, sláinte nó cúraim phearsanta, nó
aon teaglaim den chéanna, a sholáthraíonn an
Fheidhmeannacht, nó a sholáthraítear thar a ceann,
do dhuine—

(I) fad a bheidh an duine ina chónaí nó ina cónaí
agus á chothabháil nó á cothabháil i saoráid—

(A) atá ainmnithe go poiblí ag an
bhFeidhmeannacht i scríbhinn mar
shaoráid le haghaidh cúraim do dhaoine
scothaosta go príomha, ar ainmniú é ina
sonrófar, faoi réir alt 33(2), na seirbhísí
sláinte nó cúraim phearsanta atá le soláthar
sa tsaoráid sin, agus

(B) ina soláthraítear cúram altranais ar an
mbonn nár cheart a bheith i láthair sa
tsaoráid aon tráth líon is lú ná altra
chláraithe amháin atá ar fáil chun cúram
altranais a sholáthar do na daoine a
chothabháiltear sa tsaoráid, agus

(II) faoi réir fho-alt (2), ar feadh—

(A) tréimhse nach giorra ná 30 lá
comhleanúnach, nó

(B) tréimhsí arb é atá iontu, san iomlán, méid
nach lú ná 30 lá laistigh de thréimhse 12
mhí chomhleanúnacha, nó

(ii) seirbhísí cothabhála, sláinte nó cúraim phearsanta, nó
aon teaglaim den chéanna, a sholáthraítear do
dhuine fad a bheidh an duine ina chónaí nó ina cónaí
agus á chothabháil nó á cothabháil i dteach
banaltrais ceadaithe—

(I) ina soláthraítear cúram altranais ar an mbonn nár
cheart a bheith i láthair sa tsaoráid aon tráth
líon is lú ná altra chláraithe amháin atá ar fáil
chun cúram altranais a sholáthar do na daoine a
chothabháiltear sa teach banaltrais ceadaithe,
agus

(II) faoi réir fho-alt (2) ar feadh—
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(A) tréimhse nach giorra ná 30 lá
comhleanúnach, nó

(B) tréimhsí arb é atá iontu, sa chomhiomlán,
méid nach lú ná 30 lá laistigh de thréimhse
12 mhí chomhleanúnacha,

(b) ní fholaíonn sé—

(i) géarchúram agus géarchóireáil liachta in ospidéal
géarthinnis,

(ii) cúram faoisimh,

(iii) cúram athshlánúcháin ar feadh—

(I) tréimhse nach giorra ná 12 mhí
chomhleanúnacha, nó

(II) tréimhsí arb é atá iontu, sa chomhiomlán, méid
nach lú ná 12 mhí laistigh de thréimhse 24 mhí
chomhleanúnacha, nó

(iv) seirbhísí d’othair sheachtracha a chuirtear ar fáil de
bhun alt 56 den Acht Sláinte 1970;

ciallaíonn “Aire” an tAire Sláinte agus Leanaí;

folaíonn “morgáiste” muirear;

tá le “teach banaltrais” an bhrí a shanntar dó le halt 2 den Acht
Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990 agus folaíonn sé foras dá dtagraítear
in alt 2(1)(h) den Acht sin;

ciallaíonn “páirtnéir”, i ndáil le duine is duine de lánúin, an duine
arb é an duine eile den lánúin é nó arb í an duine eile den lánúin í;

tá le “príomháit chónaithe” an bhrí a shanntar dó le Sceideal 1;

ciallaíonn “dílseánach”—

(a) i ndáil le saoráid dá dtagraítear i mír (a)(i) den mhíniú
ar “seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh”, an duine a
bhfuil comhaontú i scríbhinn déanta aige nó aici leis an
bhFeidhmeannacht chun bheith ina dhílseánach nó ina
dílseánach ar an tsaoráid chun na feidhmeanna a
fhorchuirtear faoin Acht seo ar dhílseánach saoráide den
sórt sin, a chomhlíonadh,

(b) i ndáil le teach banaltrais ceadaithe, an dílseánach
cláraithe, de réir bhrí alt 1 den Acht Sláinte (Tithe
Banaltrais) 1990, ar an teach banaltrais;

ciallaíonn “lia-chleachtóir cláraithe” lia-chleachtóir cláraithe de réir
bhrí Acht na Lia-Chleachtóirí 2007;

ciallaíonn “altra chláraithe” duine a bhfuil a ainm nó a hainm
taifeadta i gclár na n-altraí arna choimeád faoi alt 27 d’Acht na
nAltraí, 1985;

9
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ciallaíonn “gaol”, i ndáil le duine, tuismitheoir, leastuismitheoir,
leanbh, ua, banua, deartháir, leasdeartháir, deirfiúr, leasdeirfiúr,
uncail, aintín, nia nó neacht leis an duine;

tá le “sócmhainní iomchuí” an bhrí a shanntar dó le Sceideal 1;

tá le “teagmhas iomchuí” an bhrí a shanntar dó le halt 19;

ciallaíonn “saoráid iomchuí” saoráid a thagann faoi réim mhír
(a)(i)(I) den mhíniú ar “seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh”;

tá le “fóirdheontas iomchuí” an bhrí a shanntar dó le halt 7 (a
cuireadh isteach le halt 3 den Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) (Leasú)
2007) den Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990;

ciallaíonn “Scéim” an Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais a
bhunaítear faoi alt 5;

ciallaíonn “ranníoc árachais shóisialaigh” aon ranníoc a thagann faoi
réim alt 6(1)(a), (b), (c) nó (d) den Acht Comhdhlúite Leasa
Shóisialaigh 2005;

ciallaíonn “sonraithe”, i ndáil le foirm, foirm arna sonrú faoi alt 44;

ciallaíonn “tacaíocht Stáit” íocaíocht arna déanamh ag an
bhFeidhmeannacht de réir na Scéime tar éis iarratas a bheith déanta
ar thacaíocht den sórt sin chun cabhrú le duine íoc as costais
seirbhísí cúraim;

ciallaíonn “oiriúnach”, i ndáil le duine (a fhéadfaidh a bheith ina
fhostaí nó ina fostaí de chuid na Feidhmeannachta) agus i ndáil le
feidhm atá le comhlíonadh faoin Acht seo, go bhfuil, i dtuairim na
Feidhmeannachta, na cáilíochtaí, an oiliúint nó an taithí is gá chun
an fheidhm sin a chomhlíonadh, nó teaglaim de na nithe sin, ag an
duine;

ciallaíonn “aistriú”, i ndáil le sócmhainn nó le hioncam, aistriú na
sócmhainne nó an ioncaim sin trí dhíol nó trí bhronntanas agus
déanfar tagairtí don bhriathar “aistrigh” a fhorléiriú dá réir sin;

tá le “sócmhainn aistrithe” an bhrí a shanntar dó le Sceideal 1;

tá le “ioncam aistrithe” an bhrí a shanntar dó le Sceideal 1.

(2) Más rud é gur deimhin leis an bhFeidhmeannacht maidir le
duine a soláthraítear seirbhísí cúraim nó a bhfuil seirbhísí cúraim le
soláthar dó nó di, nach dócha go scoirfidh an duine sin choíche de
ghá a bheith aige nó aici le seirbhísí cúraim le linn bheatha an duine,
ansin ní bheidh feidhm ag mír (a)(i)(II) ná (a)(ii)(II), de réir mar a
bheidh, den mhíniú ar “seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh” i
gcás an duine sin.

4.—(1) San Acht seo, ciallaíonn “lánúin”—

(a) beirt atá pósta le chéile,

(b) fear agus bean nach bhfuil pósta le chéile ach atá ag
maireachtáil i bhfochair a chéile mar fhearchéile agus
banchéile, nó
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(c) beirt den ghnéas céanna atá ag maireachtáil i bhfochair a
chéile i ndálaí tí is inchurtha le dálaí tí fir agus mná nach
bhfuil pósta le chéile ach atá ag maireachtáil i bhfochair
a chéile mar fhearchéile agus banchéile,

agus atá ina gcónaí le chéile go rialta ar an dáta a dhéanann ceachtar
acu, nó a dhéanann siad araon, iarratas ar thacaíocht Stáit, nó ar an
dáta a thosaítear ar sheirbhísí cúraim a sholáthar do cheachtar díobh
nó dóibh araon.

(2) Chun críocha an ailt seo—

(a) ní mheasfar gur lánúin atá ina gcónaí le chéile go rialta
lánúin dá dtagraítear i mír (b) d’fho-alt (1) mura rud é go
raibh siad ag maireachtáil i bhfochair a chéile ar an modh
dá dtagraítear sa mhír sin,

(b) ní mheasfar gur lánúin atá ina gcónaí le chéile go rialta
lánúin dá dtagraítear i mír (c) d’fho-alt (1) mura rud é go
raibh siad ag maireachtáil i bhfochair a chéile ar an modh
dá dtagraítear sa mhír sin,

ar feadh tréimhse nach lú ná 3 bliana díreach roimh an dáta a
dhéanann ceachtar acu, nó a dhéanann siad araon, iarratas ar
thacaíocht Stáit, nó ar an dáta a thosaítear ar sheirbhísí cúraim a
sholáthar do cheachtar acu nó dóibh araon.

(3) D’ainneoin fho-alt (2), measfar go bhfuil duine ina chónaí nó
ina cónaí leis an duine eile den lánúin go rialta más rud é—

(a) go bhfuil cónaí ar cheachtar acu i saoráid iomchuí nó i
dteach banaltrais ceadaithe, nó go dtéann ceachtar acu
isteach i saoráid iomchuí nó i dteach banaltrais ceadaithe,
chun go soláthrófar seirbhísí cúraim dó nó di,

(b) go bhfuil cónaí ar an mbeirt acu i saoráid iomchuí nó i
dteach banaltrais ceadaithe, nó go dtéann an bheirt acu
isteach i saoráid iomchuí nó i dteach banaltrais ceadaithe,
chun go soláthrófar seirbhísí cúraim dóibh,

(c) go bhfuil cónaí ar cheachtar acu i bhforas nó go dtéann
ceachtar acu isteach i bhforas (is cuma cén cineál) chun
críocha a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i) bail choirp nó mheabhrach atá ar an duine lena
mbaineann, nó

(ii) an duine lena mbaineann a chur i bpríosún nó a
thógáil i gcoimeád dleathach, nó

(d) go bhfuil cónaí ar an mbeirt acu i bhforas nó go dtéann an
bheirt acu isteach i bhforas (is cuma cén cineál) chun
críocha a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i) bail choirp nó mheabhrach atá ar an duine lena
mbaineann, nó

(ii) an duine lena mbaineann a chur i bpríosún nó a
thógáil i gcoimeád dleathach.
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CUID 2

Scéim a Bhunú agus Iarratas ar Thacaíocht Stáit

5.—(1) Ar theacht i ngníomh don alt seo bunaítear scéim ar a
dtabharfar an Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais a bheidh le
feidhmiú faoin Acht seo agus dá réir.

(2) Bunaítear an scéim chun tacaíocht airgeadais a thabhairt faoin
Acht seo i leith seirbhísí cúraim de réir an Achta seo as na
hacmhainní a leithroinnfear ar an Scéim gach bliain de réir fho-alt
(4) agus is é a bheidh inti tacaíocht airgeadais i leith seirbhísí cúraim
a sholáthar chun críocha fhorálacha an Achta seo agus aon treoirlínte
a eiseofar faoi alt 35 agus dá réir.

(3) Is feidhm de chuid na Feidhmeannachta an Scéim a oibriú
agus a riaradh.

(4) Sa bhliain airgeadais 2009 agus i ngach bliain airgeadais dá
héis déanfaidh an Fheidhmeannacht, as cibé airgead a bheidh ar fáil
di don bhliain airgeadais sin as airgead a sholáthróidh an tOireachtas,
cibé méid a leithroinnt a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire
Airgeadais, chun tacaíocht airgeadais a sholáthar faoin Scéim seo sa
bhliain airgeadais sin.

(5) Déanfar an Scéim a bhunaítear leis an Acht seo a oibriú faoi
réir na bprionsabal—

(a) go ndéanfar ainmneacha agus seoltaí na saoráidí iomchuí
agus na dtithe banaltrais ceadaithe go léir a chur in iúl
d’iarratasóirí a gcinnfidh an Fheidhmeannacht go bhfuil
gá acu le seirbhísí cúraim de réir alt 7(8), agus

(b) go bhféadfaidh an t-iarratasóir, faoi réir alt 12(2) agus faoi
réir leaba chúraim cónaithe fhadtéarmaigh a bheith ar
fáil, an tsaoráid iomchuí nó an teach banaltrais ceadaithe
ina bhfaighidh sé nó sí seirbhísí cúraim a roghnú.

6.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le duine a bhfuil
gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát—

(a) a bhfuil iarratas ar mheasúnacht ar riachtanais chúraim
déanta ina leith,

(b) a bhfuil cinneadh déanta ag an bhFeidhmeannacht faoi alt
7(8)(a) ina leith go bhfuil gá ag an duine le seirbhísí
cúraim,

(c) a bhfuil an Fheidhmeannacht ag soláthar seirbhísí cúraim
dó nó di nó a bhfuil seirbhísí cúraim á soláthar dó nó di
thar ceann na Feidhmeannachta, ar theacht i ngníomh
don mhír seo, nó

(d) a bhfuil teach banaltrais ceadaithe ag soláthar seirbhísí
cúraim dó nó di ar theacht i ngníomh don mhír seo.

(2) Ní ceadmhach do dhuine iarratas a dhéanamh ar thacaíocht
Stáit, ná tacaíocht Stáit a fháil, mura duine lena mbaineann an t-alt
seo an duine.
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7.—(1) (a) Duine, a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, seachas
duine dá dtagraítear i mír (c) nó (d) d’fho-alt (1) d’alt 6,
agus ar mian leis nó léi iarratas a dhéanamh ar thacaíocht
Stáit, déanfaidh sé nó sí iarratas ar mheasúnacht ar
riachtanais chúraim.

(b) Duine, a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, is duine
dá dtagraítear i mír (c) nó (d) d’fho-alt (1) d’alt 6, agus ar
mian leis nó léi iarratas a dhéanamh ar thacaíocht Stáit,
féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh ar mheasúnacht
ar riachtanais chúraim.

(2) I gás gur dealraitheach do dhuine sonraithe—

(a) go mb’fhéidir go bhfuil gá ag duine a bhfuil gnáthchónaí
air nó uirthi sa Stát le seirbhísí cúraim, agus

(b) nach féidir leis an duine sin, de dheasca drochshláinte,
míchumas coirp nó drochbhail mheabhrach a bheith air
nó uirthi, iarratas a dhéanamh ar mheasúnacht ar
riachtanais chúraim,

féadfaidh an duine sonraithe iarratas a dhéanamh chun na
Feidhmeannachta ar mheasúnacht ar riachtanais chúraim thar ceann
an duine sin.

(3) Is san fhoirm shonraithe a dhéanfar iarratas ar mheasúnacht
ar riachtanais chúraim chun na Feidhmeannachta.

(4) Tar éis iarratas ar mheasúnacht ar riachtanais chúraim a fháil,
déanfaidh an Fheidhmeannacht socruithe, a luaithe is féidir le
réasún, chun measúnacht ar riachtanais chúraim a dhéanamh agus
tuarascáil maidir leis an measúnacht sin a sholáthar don
Fheidhmeannacht.

(5) Maidir leis an measúnacht dá dtagraítear i bhfo-alt (4) is
daoine (agus féadfaidh sé gur fostaithe de chuid na Feidhmeannachta
na daoine sin) atá, i dtuairim na Feidhmeannachta, cáilithe go cuí
chun an mheasúnacht sin a dhéanamh agus tuarascáil a ullmhú i ndáil
leis an measúnacht a dhéanfaidh an mheasúnacht sin.

(6) Is éard a bheidh i measúnacht ar riachtanais chúraim duine
meastóireacht—

(a) ar chumas an duine gníomhaíochtaí beatha laethúla a
sheoladh, lena n-áirítear—

(i) cumas cognaíoch an duine,

(ii) an méid ar féidir leis an duine a threo nó a treo a
aimsiú agus a leanúint,

(iii) leibhéal luaineachta an duine,

(iv) cumas an duine é féin nó í féin a ghléasadh gan
chabhair,

(v) cumas an duine é féin nó í féin a bheathú gan
chabhair,

(vi) cumas an duine cumarsáid a dhéanamh,
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(vii) cumas an duine é féin nó í féin a fholcadh gan
chabhair, agus

(viii) grád coinneálachta an duine,

(b) ar an tacaíocht atá ar fáil don duine ón teaghlach agus
ón bpobal,

(c) ar na seirbhísí sóisialta liachta, sláinte agus pearsanta atá
á soláthar don duine nó atá ar fáil don duine an tráth a
dhéantar an mheasúnacht agus i gcoitinne,

(d) ar aon ní eile a dhéanann difear do chumas an duine aire
a thabhairt dó féin nó di féin, agus

(e) ar an dóchúlacht go mbeidh athrú ábhartha ann ar na dálaí
dá dtagraítear i míreanna (a) go (d) le linn a bheith beo
don duine.

(7) Féadfaidh a bheith ar áireamh i measúnacht ar riachtanais
chúraim scrúdú ar an duine lena mbaineann ag lia-chleachtóir
cláraithe, altra chláraithe, teiripí ceirde nó fisiteiripí cairte nó aon
teaglaim den chéanna, de réir mar is cuí.

(8) I gcás go bhfaighidh an Fheidhmeannacht tuarascáil maidir le
measúnacht ar riachtanais chúraim i leith duine, tar éis di an
tuarascáil a bhreithniú a luaithe is indéanta tar éis í a fháil, déanfaidh
sí cinneadh—

(a) go bhfuil gá ag an duine le seirbhísí cúraim, nó

(b) nach bhfuil gá ag an duine le seirbhísí cúraim,

de réir mar is cuí léi in imthosca an cháis, agus i gcás go gcinnfidh
an Fheidhmeannacht go bhfuil gá ag an duine le seirbhísí cúraim,
féadfaidh an Fheidhmeannacht cinneadh a dhéanamh freisin nach
dócha go mbeidh deireadh riamh leis an ngá atá ag an duine le
seirbhísí cúraim le linn a bheith beo don duine.

(9) Déanfaidh an Fheidhmeannacht, tráth nach déanaí ná 10 lá
oibre tar éis cinneadh a dhéanamh faoi fho-alt (8), fógra i scríbhinn
maidir leis an mbreith a thabhairt—

(a) don duine, agus

(b) i gcás iarratais arna dhéanamh faoi fho-alt (2), don duine
sonraithe.

(10) Beidh ag gabháil leis an bhfógra—

(a) cóip den tuarascáil maidir leis an measúnacht ar
riachtanais chúraim i leith an chinnidh, agus

(b) na cúiseanna atá leis an gcinneadh.

(11) I gcás go ndéanfar measúnacht ar riachtanais chúraim, ní
fhorléireofar an méid sin mar ní a chiallaíonn go soláthróidh an
Fheidhmeannacht, ná go ndéanfaidh an Fheidhmeannacht socrú go
soláthrófar, aon seirbhís a aithneofar sa mheasúnacht mar sheirbhís
chuí chun freastal do riachtanais an duine ná go mbeidh an
Fheidhmeannacht faoi oibleagáid aon seirbhís den sórt sin a
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sholáthar ná socrú a dhéanamh chun aon seirbhís den sórt sin a
sholáthar.

(12) Faoi réir fho-alt (11), féadfaidh an Fheidhmeannacht a bhfuil
i dtuarascáil mheasúnachta ar riachtanais chúraim a úsáid chun
breithniú a dhéanamh i dtaobh cé na seirbhísí sóisialta eile sláinte
nó pearsanta a fhéadfaidh a bheith cuí maidir leis an duine.

(13) Féadfar a mbeidh i dtuarascáil mheasúnachta ar riachtanais
chúraim a sholáthar do shaoráid iomchuí nó do theach banaltrais
ceadaithe le toiliú roimh ré an duine is ábhar don tuarascáil.

(14) San alt seo tá le “duine sonraithe” an bhrí chéanna atá leis
in alt 47.

(15) Maidir le haon iarratas ar mheasúnacht ar riachtanais
chúraim ó dhuine sonraithe, féadfaidh an Fheidhmeannacht diúltú
plé leis an duine sonraithe más rud é nach deimhin leis an
bhFeidhmeannacht go bhfuil an duine sonraithe sin ag gníomhú chun
leasa an duine.

8.—I gcás gurb é cinneadh na Feidhmeannachta faoi alt 7(8) nach
bhfuil gá ag duine le seirbhísí cúraim, féadfaidh an duine sin nó
duine sonraithe—

(a) faoi réir mhír (b), tráth nach luaithe ná 6 mhí tar éis an
dáta a rinneadh an cinneadh sin, iarratas eile a dhéanamh
faoin alt sin ar mheasúnacht ar riachtanais chúraim,

(b) sula mbeidh 6 mhí caite tar éis an dáta a rinneadh an
cinneadh, iarratas eile a dhéanamh faoin alt sin ar
mheasúnacht ar riachtanais chúraim, más rud é—

(i) go ndeimhneoidh an duine don Fheidhmeannacht gur
tháinig athrú ábhartha ar shláinte nó ar dhálaí an
duine, ó rinneadh an mheasúnacht dheireanach ar
riachtanais chúraim an duine, a fhágann gur ceart an
t-iarratas a dhéanamh, nó

(ii) go bhfuil ag gabháil leis an iarratas deimhniú san
fhoirm shonraithe—

(I) arna eisiúint ag lia-chleachtóir cláraithe—

(A) a chonaic an tuarascáil is déanaí maidir le
measúnacht ar riachtanais chúraim an
duine, agus

(B) a scrúdaigh an duine ó rinneadh an
mheasúnacht is déanaí ar riachtanais
chúraim an duine,

(II) ina luafar—

(A) dáta an scrúdaithe, agus

(B) gur tháinig athrú ábhartha, i dtuairim an
chleachtóra, ar shláinte nó ar dhálaí an
duine a fhágann gur ceart an t-iarratas a
dhéanamh, agus

15

Cd.2 A.7

Athbhreithniú ar
mheasúnacht ar
riachtanais chúraim.



Cd.2 A.8

Iarratas ar
thacaíocht Stáit.

Measúnacht
airgeadais ar
acmhainn.

16

[Uimh. 15.] [2009.]An tAcht Fán Scéim um Thacaíocht
Tithe Banaltrais 2009.

(III) arna shíniú ag an gcleachtóir.

9.—(1) Féadfaidh duine lena mbaineann alt 6 iarratas a dhéanamh
chun na Feidhmeannachta san fhoirm shonraithe ar thacaíocht Stáit
faoin Scéim.

(2) Beidh coinníoll ag gabháil le gach iarratas ar thacaíocht Stáit
go dtabharfaidh an t-iarratasóir, agus sa chás gur duine de lánúin an
t-iarratasóir, an t-iarratasóir agus a pháirtnéir nó a páirtnéir, an
fhaisnéis go léir a iarrfaidh an Fheidhmeannacht i dtaca le breithniú
an iarratais.

(3) Féadfaidh an Fheidhmeannacht diúltú iarratas ar thacaíocht
Stáit a bhreithniú nó a bhreithniú tuilleadh más rud é—

(a) nach gcomhlíonann an t-iarratas fo-alt (1), nó

(b) go mainníonn an t-iarratasóir nó a pháirtnéir nó a páirtnéir
cibé faisnéis a sholáthar don Fheidhmeannacht a iarrfar
leis an bhfoirm iarratais nó cibé faisnéis bhreise a
sholáthar don Fheidhmeannacht a theastóidh le réasún
uaithi chun a chumasú di an t-iarratas a chinneadh.

(4) I gcás go ndiúltóidh an Fheidhmeannacht faoi fho-alt (3)
iarratas ar thacaíocht Stáit a bhreithniú nó a bhreithniú tuilleadh,
déanfaidh sí, tráth nach déanaí ná 10 lá oibre tar éis an diúltaithe,
fógra i scríbhinn faoin mbreith agus faoi na cúiseanna atá leis an
mbreith a thabhairt don iarratasóir.

(5) Aon duine a dhéanfaidh, go feasach nó go meargánta, faisnéis
atá bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha a thabhairt don
Fheidhmeannacht in iarratas ar thacaíocht Stáit nó i dteannta
iarratais nó i dtaca le hiarratas den sórt sin, beidh sé nó sí ciontach i
gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná \5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi.

10.—(1) I gcás go bhfaighidh an Fheidhmeannacht iarratas ar
thacaíocht Stáit, déanfaidh an Fheidhmeannacht socruithe chun go
ndéanfaidh duine oiriúnach measúnacht airgeadais ar an duine agus
déanfaidh an duine oiriúnach sin tuarascáil maidir leis an
measúnacht sin a ullmhú agus a thabhairt don Fheidhmeannacht.

(2) Déanfar an mheasúnacht airgeadais—

(a) i gcás duine nach duine de lánúin, de réir fhorálacha
Chodanna 1 agus 3 de Sceideal 1, agus

(b) i gcás duine is duine de lánúin, de réir fhorálacha
Chodanna 2 agus 3 de Sceideal 1.

(3) (a) Féadfaidh a bheith ar áireamh ar na socruithe dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) iarrataí ar fhaisnéis ar an duine
lena mbaineann, ar pháirtnéir an duine sin nó ar aon
ionadaí (cibé acu a bheidh sé nó sí ceaptha faoi alt 21 nó
ar shlí eile) de chuid an duine, agus ar agallaimh leis an
duine lena mbaineann, le páirtnéir an duine nó le haon
ionadaí dá chuid nó dá cuid.
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(b) Féadfaidh an Fheidhmeannacht agus an duine oiriúnach
lena mbaineann taifid agus faisnéis a bhaineann leis an
duine lena mbaineann an t-iarratas agus a bhaineann lena
pháirtnéir nó lena páirtnéir, cibé acu a gheofar iad faoi
alt 45 nó ar shlí eile, a iarraidh, a fháil agus a bhreithniú.

(4) I gcás gur mian leis an bhFeidhmeannacht margadhluach
measta aon mhíre a shuíomh, féadfaidh sí an luach sin a fhionnadh
ar cibé modh agus ar cibé slí is cuí léi agus féadfaidh sí a údarú do
dhuine oiriúnach, más cuí, an mhír a iniúchadh agus luach na míre a
thuairisciú di chun críocha an Achta seo.

(5) I gcás go n-údaróidh an Fheidhmeannacht luacháil faoi fho-alt
(4), is í an Fheidhmeannacht a íocfaidh costais na luachála.

(6) Ní bheidh an Fheidhmeannacht faoi cheangal le haon luacháil
atá ag gabháil le hiarratas ar thacaíocht Stáit.

(7) I gcás nach mbeidh faisnéis a iarrfar faoi fho-alt (3) tugtha ag
an duine nó ag an duine lena mbaineann nó thar a cheann nó thar a
ceann laistigh de 40 lá oibre ó dháta na hiarrata, nó laistigh de cibé
tréimhse is faide ná sin a cheadóidh an Fheidhmeannacht in aon chás
áirithe, féadfaidh an duine oiriúnach lena mbaineann an méid sin a
thuairisciú don Fheidhmeannacht agus féadfaidh an
Fheidhmeannacht diúltú an t-iarratas a bhreithniú nó a bhreithniú
tuilleadh.

(8) I gcás go ndiúltóidh an Fheidhmeannacht faoi fho-alt (7)
iarratas a bhreithniú nó a bhreithniú tuilleadh, déanfaidh sí, tráth
nach déanaí ná 10 lá oibre tar éis an diúltaithe, fógra i scríbhinn a
thabhairt don duine faoin mbreith agus faoi na cúiseanna atá leis
an mbreith.

11.—(1) Faoi réir ailt 7, 31 agus 38 den Acht Sláinte 2004 agus alt
5, déanfaidh an Fheidhmeannacht, tar éis an tuarascáil mheasúnachta
airgeadais a bhreithniú, iarratas ar thacaíocht Stáit a chinneadh de
réir an mhodha a leagtar amach in alt 14 chun tacaíocht Stáit a ríomh.

(2) I gcás go ndéanfaidh an Fheidhmeannacht cinneadh go n-
íocfar tacaíocht Stáit i leith duine, féadfaidh a bheith ar áireamh sa
chinneadh ordachán go mbeidh, faoi réir ailt 12 go 14, an tacaíocht
sin iníoctha—

(a) ar agus ó dháta a shonróidh an Fheidhmeannacht, nó

(b) ar an agus ón dáta a tharlaíonn teagmhas a shonróidh an
Fheidhmeannacht.

(3) I gcás go ndéanfaidh an Fheidhmeannacht cinneadh faoi fho-
alt (1), déanfaidh sí, tráth nach déanaí ná 10 lá oibre tar éis an
chinnidh, fógra i scríbhinn a thabhairt don duine faoin mbreith agus
faoi na cúiseanna atá leis an mbreith.

(4) (a) Faoi réir mhír (b) ní dhéanfaidh an Fheidhmeannacht
cinneadh go n-íocfar tacaíocht Stáit i leith duine dá
dtagraítear in alt 6(1)(a), mura rud é go bhfuil an
Fheidhmeannacht tar éis a chinneadh faoi alt 7(8)(a) go
bhfuil gá ag an duine le seirbhísí cúraim.

(b) Níl feidhm ag mír (a) maidir le duine dá dtagraítear in alt
6(1)(c) nó (d).
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(5) I gcás go mbeidh an Fheidhmeannacht—

(a) tar éis cinneadh a dhéanamh faoi alt 7(8)(a) go bhfuil gá
ag duine le seirbhísí cúraim (seachas cinneadh den sórt
sin a rinneadh i leith duine lena mbaineann mír (c) nó
(d) d’fho-alt (1) d’alt 6), agus

(b) tar éis cinneadh a dhéanamh go n-íocfar tacaíocht Stáit i
leith an duine sin,

ní bheidh éifeacht leis an gcinneadh dá dtagraítear i mír (b) roimh
an gcinneadh dá dtagraítear i mír (a).

12.—(1) Soláthrófar tacaíocht Stáit do dhuine—

(a) i gcás seirbhísí cúraim a thagann faoi réim mhír (a)(i) den
mhíniú ar “seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh”, tríd
an bhFeidhmeannacht d’aistriú an mhéid chuí tacaíochta
Stáit chuig an tsaoráid iomchuí,

(b) i gcás seirbhísí cúraim a thagann faoi réim mhír (a)(ii) den
mhíniú ar “seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh”, tríd
an bhFeidhmeannacht d’íoc an mhéid chuí tacaíochta
Stáit le dílseánach an tí banaltrais cheadaithe ina bhfuil
an duine ina chónaí nó ina cónaí agus á chothabháil nó
á cothabháil.

(2) Ní bheidh duine a dhéanann iarratas ar thacaíocht Stáit nó a
dhéanann iarraidh go n-íocfar tacaíocht Stáit choimhdeach leis nó léi
i dteideal an tacaíocht sin a fháil ná ní bheidh d’oibleagáid ar an
bhFeidhmeannacht an tacaíocht sin a íoc ná leanúint den tacaíocht
sin a íoc mura rud é go bhfuil na seirbhísí cúraim a mbeidh íocaíocht
á hiarraidh ag an duine i ndáil leo aitheanta leis an measúnacht ar
riachtanais chúraim mar sheirbhísí cuí maidir leis an duine a
fhaigheann seirbhísí cúraim.

(3) Níl feidhm ag fo-alt (2) maidir le duine dá dtagraítear in alt
6(1)(c) nó (d).

13.—(1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás go raibh seirbhísí cúraim
idirthréimhsigh nó seirbhísí cúraim á soláthar do dhuine ag teach
banaltrais ceadaithe díreach roimh theacht i ngníomh d’alt 6(1) (d),
agus go mbeidh an duine lena mbaineann tar éis iarratas ar
thacaíocht Stáit a dhéanamh, is iarratas a bheifear tar éis a
chinneadh.

(2) Faoi réir fho-ailt (3) go (5), ní oibreoidh aon ní san alt seo as
féin chun a cheangal ar an bhFeidhmeannacht tacaíocht Stáit a
sholáthar do dhuine i leith aon tréimhse ar lena linn a soláthraíodh
seirbhísí cúraim idirthréimhsigh nó seirbhísí cúraim don duine sula
mbeidh cinneadh déanta ar an iarratas ar thacaíocht Stáit maidir leis
an duine sin.

(3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), déanfaidh an Fheidhmeannacht
tacaíocht Stáit a sholáthar don duine i gcás dá dtagraíonn fo-alt (1)
le héifeacht ó dháta thosach feidhme alt 6(1)(d).

(4) Laghdófar méid na tacaíochta Stáit is iníoctha de bharr fho-
alt (3) de mhéid aon fhóirdheontais iomchuí a bheidh íoctha.
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(5) Ní oibreoidh fo-alt (3) chun dochar a dhéanamh d’aon
oibleagáid a bheidh ar dhuine íocaíocht a thabhairt do dhílseánach
tí banaltrais cheadaithe ar cibé cuid den chostas iomlán seachtainiúil
i leith seirbhísí cúraim idirthréimhsigh nó seirbhísí cúraim a bheidh
dlite thairis sin den duine sin agus nach mbeidh urscaoilte trí
íocaíocht tacaíochta Stáit de bhun an ailt seo.

(6) San alt seo, ciallaíonn “seirbhísí cúraim idirthréimhsigh”
seirbhísí cúraim dá dtagraítear i mír (a)(ii) den mhíniú ar “seirbhísí
cúraim cónaithe fhadtéarmaigh” arna soláthar ag teach banaltrais,
roimh an tosach feidhme dá dtagraítear i mír (d) d’alt 6(1), amhail is
dá ndéanfaí míreanna (a)(ii) agus (b)(ii) den mhíniú ar “teach
banaltrais ceadaithe” a scriosadh.

14.—(1) Déanfar méid na tacaíochta Stáit is iníoctha i leith duine
faoin Scéim a shloinneadh mar mhéid seachtainiúil agus cinnfear é
ar bhonn na hacmhainne seachtainiúla measúnaithe arna cinneadh
de réir ailt 10 agus 11 agus trí fheidhmiú na cothromóide:

S = T — M

i gcás—

gurb é S méid seachtainiúil na tacaíochta Stáit,

gurb é T an costas iomlán seachtainiúil i leith na seirbhísí
cúraim a sholáthraítear don duine lena mbaineann, agus

gurb é M acmhainn sheachtainiúil mheasúnaithe an duine.

(2) Más rud é, i bhfeidhmiú na cothromóide a shonraítear i bhfo-
alt (1), gur méid atá comhionann le T nó is mó ná T é M, measfar
ansin gur méid nialais é S.

CUID 3

Tacaíocht Stáit Choimhdeach

15.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “sócmhainn inmhuirearaithe” sócmhainn, seachas
sócmhainn aistrithe, is sócmhainn iomchuí de chuid an duine a bhfuil
seirbhísí cúraim á bhfáil aige nó aici nó de chuid pháirtnéir an duine
sin, nó de chuid gach duine acu, agus—

(a) is sócmhainn a áirítear ar ríomh na hacmhainne
seachtainiúla measúnaithe de chuid duine, agus

(b) arb éard atá inti leas i dtalamh, is talamh atá laistigh den
Stát;

ciallaíonn “tacaíocht Stáit choimhdeach” airgead arna airleacan ag
an bhFeidhmeannacht ar mhodh iasachta de réir na Coda seo.

16.—(1) Féadfar tacaíocht Stáit choimhdeach a íoc, de réir an ailt
seo, le duine nó i leith duine—

(a) a mbeidh iarratas déanta aige nó aici ar thacaíocht Stáit,

19

Cd.2 A.13

An méid tacaíochta
Stáit a ríomh.

Léiriú (Cuid 3).

Tacaíocht Stáit
choimhdeach.



Cd.3 A.16

20

[Uimh. 15.] [2009.]An tAcht Fán Scéim um Thacaíocht
Tithe Banaltrais 2009.

(b) a mbeidh measúnacht airgeadais déanta ina leith, agus

(c) mura gcinnfidh an Fheidhmeannacht a mhalairt, le
héifeacht ar agus ó, ach ní roimh, chinneadh ag an
bhFeidhmeannacht go n-íocfar tacaíocht Stáit
choimhdeach i leith duine den sórt sin.

(2) Féadfar tacaíocht Stáit choimhdeach a íoc le duine, nó i leith
duine, dá dtagraítear i bhfo-alt (1) d’ainneoin nach bhfuil tacaíocht
Stáit á híoc leis an duine sin nó ina leith.

(3) (a) Ní íocfar tacaíocht Stáit choimhdeach le duine, nó i leith
duine, mura n-iarrfaidh an duine sin (nó ionadaí cúraim
don duine sin) go ndéanfar an tacaíocht Stáit
choimhdeach sin a íoc.

(b) I gcás gur duine de lánúin an duine ar ina leith a dhéantar
iarraidh ar íocaíocht tacaíochta Stáit coimhdí, is iad gach
duine den lánúin (nó ionadaí cúraim don duine sin) a
dhéanfaidh an iarraidh ar an íocaíocht tacaíochta Stáit
coimhdí sin.

(4) Is san fhoirm shonraithe a dhéanfar an iarraidh ar íocaíocht
tacaíochta Stáit coimhdí a íoc, ar foirm í ina mbeidh admháil go
gcruthaítear de thoradh tacaíocht choimhdeach Stáit a íoc muirear i
bhfabhar na Feidhmeannachta (a meastar de bhua an Achta seo gur
morgáiste arna dhéanamh trí ghníomhas é) in aghaidh leas an duine
lena mbaineann an íocaíocht agus leas pháirtnéir an duine sin i cibé
talamh a bheidh sonraithe san iarraidh ar íocaíocht tacaíochta Stáit
coimhdí.

(5) (a) Féadfaidh an Fheidhmeannacht tacaíocht Stáit
choimhdeach a íoc le duine nó i leith duine faoi threoir
luacha measúnaithe sheachtainiúil sócmhainní iomchuí is
sócmhainní inmhuirearaithe.

(b) Ní ceadmhach don Fheidhmeannacht tacaíocht Stáit
choimhdeach a íoc i ndáil le sócmhainn nach sócmhainn
inmhuirearaithe atá cuimsithe sa luach seachtainiúil
measúnaithe ar shócmhainní iomchuí de chuid an duine
lena mbaineann.

(6) An méid tacaíochta Stáit coimhdí a fhéadfaidh an
Fheidhmeannacht a airleacan do dhuine, ríomhfar é de réir fho-ailt
(5), (7) agus (12).

(7) (a) An t-airgead a airleacfaidh an Fheidhmeannacht ar mhodh
tacaíochta Stáit coimhdí, déanfar é a airleacan ar bhonn
tráthchodanna seachtainiúla.

(b) Ní mó méid na tráthchoda seachtainiúla sin i ndáil le duine
ná an chuid sin de mhéid na sócmhainní iomchuí
measúnaithe bliantúla a bhaineann le sócmhainní
inmhuirearaithe an duine sin arna roinnt ar 52.

(c) D’ainneoin mhíreanna (a) agus (b), féadfar an tráthchuid
sheachtainiúil de thacaíocht Stáit choimhdeach a
airleacan ar cibé bonn tréimhsiúil (nach faide ná 2 mhí)
a shonróidh an tAire i scríbhinn.

(8) Aon airgead a airleacfaidh an Fheidhmeannacht ar mhodh
tacaíochta Stáit coimhdí i leith seirbhísí cúraim don duine lena
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mbaineann an t-iarratas ar thacaíocht Stáit agus a airleacfar de réir
alt 18, measfar é a bheith íoctha leis an duine agus chun sochair
don duine a rinne an iarraidh ar thacaíocht Stáit choimhdeach nó a
ndearnadh iarraidh den sórt sin thar a cheann nó thar a ceann nó, i
gcás duine is duine de lánúin, le gach duine den lánúin agus chun
sochair do gach duine den lánúin.

(9) I gcás go n-airleacfar airgead ar mhodh tacaíochta Stáit
coimhdí a mheasfar de dhroim fho-alt (8) a bheith airleactha do gach
duine den lánúin, beidh gach duine den lánúin faoi chomhdhliteanas
agus faoi dhliteanas leithleach i ndáil le hairleacain den sórt sin.

(10) (a) Faoi réir alt 42, is coinníoll a ghabhfaidh le tacaíocht
choimhdeach Stáit é nach dtiocfaidh an t-airgead a
airleacfaidh an Fheidhmeannacht i leith tacaíochta den
sórt sin chun bheith inaisíoctha sula dtarlóidh teagmhas
iomchuí nó teagmhas iomchuí iarchurtha.

(b) Ní choiscfear le haon ní i mír (a) airgead arna airleacan ag
an bhFeidhmeannacht ar mhodh tacaíochta Stáit coimhdí
sular tharla teagmhas iomchuí nó teagmhas iomchuí
iarchurtha a aisíoc go saorálach.

(11) Is é an méid is inaisíoctha i leith tacaíochta Stáit coimhdí
comhiomlán airgid an arna airleacan ag an bhFeidhmeannacht ar
mhodh tacaíochta Stáit coimhdí, arna choigeartú de réir Sceideal 2,
mar aon le hús, más ann, arna ríomh de réir fho-alt (15).

(12) Maidir le méid tráthchoda seachtainiúla arna airleacan i leith
tacaíochta Stáit coimhdí nó, i gcás go mbeidh iarraidh déanta
tacaíocht choimhdeach Stáit a íoc i ndáil leis an duine céanna i leith
breis agus aon sócmhainn inmhuirearaithe amháin, ní mó
comhiomlán tráthchodanna seachtainiúla de thacaíocht choimhdeach
Stáit arna n-airleacan i ndáil leis an duine céanna ná an méid a
gheofar tríd an bhfoirmle seo a leanas a chur chun feidhme:

T – (A+B+R+S)

i gcás—

gurb é T costas iomlán seachtainiúil na seirbhísí cúraim is
infheidhme maidir leis an duine lena mbaineann,

gurb é A ioncam seachtainiúil measúnaithe an duine lena
mbaineann,

gurb é B sócmhainní airgid seachtainiúla measúnaithe an
duine lena mbaineann,

gurb é R luach seachtainiúil measúnaithe shócmhainní
iomchuí an duine lena mbaineann, nach sócmhainní
inmhuirearaithe, agus

gurb é S an méid tacaíochta Stáit is iníoctha i leith an duine
lena mbaineann.

(13) I gcás go scoirfidh sócmhainn iomchuí de chuid duine a
fhaigheann seirbhísí cúraim nó de chuid pháirtnéir an duine sin, nó
dá gcuid araon, de bheith ina sócmhainn inmhuirearaithe ar chúis
nach mbaineann le mír (a) den mhíniú ar “sócmhainn
inmhuirearaithe” in alt 15—
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(a) déanfaidh an duine (nó ionadaí cúraim an duine, más ann)
nó, más infheidhme, páirtnéir an duine sin (nó ionadaí
cúraim pháirtnéir an duine, más ann), a luaithe is
indéanta tar éis don scor sin tarlú ach, in aon chás, tráth
nach déanaí ná 10 lá oibre tar éis don scor sin tarlú, fógra
i scríbhinn a thabhairt don Fheidhmeannacht maidir leis
an scor sin agus an dáta a tharla sé, agus

(b) scoirfidh an Fheidhmeannacht d’íocaíochtaí a dhéanamh
den chuid sin den tacaíocht Stáit choimhdeach a
bhaineann leis an iarshócmhainn inmhuirearaithe.

(14) Féadfaidh an Fheidhmeannacht, tar éis athbhreithniú a
dhéanamh ar mheasúnacht airgeadais faoi alt 30, méid na tacaíochta
Stáit coimhdí arna híoc i leith duine faoin alt seo a athrú.

(15) I gcás go ndéanann an Fheidhmeannacht íocaíochtaí le duine
nó thar ceann duine trí thacaíocht Stáit choimhdeach agus, de réir
mar a bheidh, go dtarlaíonn teagmhas iomchuí nó teagmhas iomchuí
iarchurtha, fabhróidh ús atá comhionann le comhiomlán na
méideanna arna n-airleacan trí thacaíocht Stáit choimhdeach arna
choigeartú de réir Sceideal 2, agus ríomhfar an t-ús sin de réir
rialachán arna ndéanamh faoi alt 36 chun críocha an fho-ailt seo.

(16) Déanfaidh an Fheidhmeannacht, tráth nach déanaí ná 10 lá
oibre tar éis di cinneadh a dhéanamh faoin alt seo go ndiúltófar
d’iarratas ar íocaíocht tacaíochta Stáit coimhdí nó cinneadh a
dhéanamh maidir leis an méid tacaíochta Stáit coimhdí a bheidh le
hairleacan, fógra i scríbhinn maidir leis an mbreith agus na cúiseanna
atá leis an mbreith a thabhairt do gach duine a rinne an t-iarratas.

(17) (a) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críche an
ailt seo lena bhforordófar imthosca nach gceanglaítear ar
dhuine is duine de lánúin iarraidh a dhéanamh ar
íocaíocht tacaíochta Stáit coimhdí.

(b) Féadfar le rialacháin arna ndéanamh faoin bhfo-alt seo
foráil a dhéanamh maidir leis na nithe seo a leanas—

(i) iarratais a dhéanamh chun an Aire ar bhreith ón Aire
lena ligfear thar ceal an ceanglas sa chás sin go
ndéanfaidh an bheirt de lánúin an iarraidh ar
thacaíocht Stáit choimhdeach, agus

(ii) na nithe a bheidh le breithniú ag an Aire le linn na
hiarratais sin a bhreithniú.

(18) Ní thabharfaidh an tAire breith de bhun rialachán arna
ndéanamh faoi fho-alt (17) lena ligfear thar ceal an ceanglas go
ndéanfaidh duine amháin de lánúin iarraidh ar íocaíocht tacaíochta
Stáit coimhdí mura deimhin leis nó léi nach bhfuil aon leas sa
tsócmhainn lena mbaineann an t-iarratas ag an duine a gceanglófaí
air nó uirthi thairis sin an iarraidh sin ar thacaíocht Stáit
choimhdeach a dhéanamh.

(19) Ní thabharfaidh an tAire breith lena ligfear thar ceal an
ceanglas go ndéanfaidh duine iarraidh ar thacaíocht Stáit
choimhdeach maidir le níos mó ná duine amháin de lánúin.
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17.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “duine údaraithe” duine a bheidh údaraithe ag Bord na
Feidhmeannachta chun na gcríoch seo a leanas—

(a) orduithe a dhéanamh faoi fho-alt (2),

(b) orduithe a tharchur trí mheán leictreonach chuig an
Údarás Clárúcháin Maoine de réir fho-alt (13),

(c) iarratas a dhéanamh chuig an Údarás Clárúcháin Maoine
ar thaifead muirir ar chlár na maoine a muirearaíodh a
chealú i gcás go mbaineann an muirear sin le hordú arna
chruthú faoin alt seo, agus

(d) feidhmeanna a chomhlíonadh a fhéadfaidh daoine
údaraithe a chomhlíonadh faoin Acht seo;

ciallaíonn “sócmhainn inmhuirearaithe iomchuí”—

(a) leas an duine a n-íocfar tacaíocht Stáit choimhdeach ina
leith, agus

(b) i gcás duine den sórt sin ar duine de lánúin é nó í, leas
gach duine den lánúin,

sa tsócmhainn inmhuirearaithe lena mbaineann;

ciallaíonn “méid urraithe”, i ndáil le sócmhainn inmhuirearaithe,
comhiomlán na méideanna go léir arna n-airleacan ag an
bhFeidhmeannacht (cibé acu roimh ordú a dhéanamh faoi fho-alt (2)
nó dá éis) i leith duine trí thacaíocht Stáit choimhdeach arna
coigeartú de réir Sceideal 2 mar aon le hús air sin a ríomhfar de réir
alt 16(15) agus baineann na méideanna sin le leas an duine sin nó
pháirtnéir an duine sin, nó na beirte acu, sa tsócmhainn
inmhuirearaithe sin.

(2) (a) I gcás go mbeidh iarraidh ar íocaíocht tacaíochta Stáit
coimhdí faighte ag an bhFeidhmeannacht agus gur
deimhin leis an bhFeidhmeannacht gur cuí íocaíocht na
tacaíochta sin a dhéanamh, déanfaidh an
Fheidhmeannacht ordú de réir an ailt seo.

(b) Ní dhéanfaidh an Fheidhmeannacht íocaíocht i leith
tacaíochta Stáit coimhdí sula ndéanfaidh an
Fheidhmeannacht ordú lena muirearófar an leas sa
tsócmhainn inmhuirearaithe iomchuí leis an méid
urraithe.

(3) Féadfaidh Bord na Feidhmeannachta duine nó daoine is
fostaithe de chuid na Feidhmeannachta a cheapadh chun orduithe a
dhéanamh faoi fho-alt (2) agus measfar gach ordú den sórt sin a
bheith forghníomhaithe ag an bhFeidhmeannacht faoi shéala na
Feidhmeannachta de réir mhír 1 de Sceideal 2 den Acht Sláinte 2004.

(4) Maidir le hordú arna dhéanamh faoi fho-alt (2), measfar gur
morgáiste é arna dhéanamh le gníomhas de réir bhrí na
Conveyancing Acts 1881 to 1911 i bhfabhar na Feidhmeannachta ar
mhuirear den mhéid urraithe agus go ndearnadh é an tráth a
rinneadh an chéad airleacan tacaíochta Stáit coimhdí.
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(5) Ón dáta a dhéanfar an t-ordú faoi fho-alt (2), maidir leis an
bhFeidhmeannacht—

(a) measfar gur morgáistí í ar an maoin chun críocha na
Conveyancing Acts 1881 to 1911, agus

(b) beidh aici, i ndáil leis an muirear dá dtagraítear i bhfo-alt
(2), na cumhachtaí go léir a thugtar leis na hAchtanna sin
ar mhorgáistí arna ndéanamh le gníomhas.

(6) I gcás go ndéanfaidh an Fheidhmeannacht ordú faoi fho-alt
(2), cuirfidh sí faoi deara, a luaithe is indéanta ina dhiaidh sin, an t-
ordú a chlárú i gClárlann na nGníomhas nó i gClárlann na Talún, de
réir mar is cuí.

(7) Maidir le hordú a dhéanfar faoi fho-alt (2) agus a fhearfaidh
ar leas i dtalamh is talamh cláraithe de réir bhrí an Achta um Chlárú
Teidil 1964 beidh sé inchláraithe mar ualach a fhearann ar an talamh
sin cibé acu atá nó nach bhfuil an duine atá ainmnithe san ordú sin
mar úinéir na talún cláraithe faoin Acht sin mar úinéir na talún sin,
agus déanfaidh an tÚdarás Clárúcháin Maoine, ar iarratas a bheith
déanta chuige, an t-ordú sin a dhéanann difear don talamh lena
mbaineann a chlárú.

(8) Aon mhéid a íocfar mar thacaíocht Stáit choimhdeach, cibé
acu atá nó nach bhfuil sé ina ábhar do mhorgáiste a eascraíonn de
bharr an ailt seo, féadfaidh an Fheidhmeannacht, gan dochar d’aon
chumhacht eile chuige sin, é a ghnóthú mar fhiach conartha simplí
in aon chúirt dlínse inniúla.

(9) D’fhonn amhras a sheachaint, ní mheasfar gur tíolacas chun
críocha alt 3 den Acht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh 1976 ordú
a dhéanfar faoi fho-alt (2) ná morgáiste a eascróidh faoi.

(10) Faoi réir fho-alt (11), d’ainneoin aon rialach dlí nó aon
fhorála reachtúla, i gcás go ndéanfar morgáiste a bhunú de bhíthin
ordaithe faoi fho-alt (2) agus a chlárú i gClárlann na nGníomhas nó
i gClárlann na Talún de réir mar is cuí agus i gcás go ndéanfar
morgáiste dá éis sin a bhunú i bhfabhar páirtí seachas an
Fheidhmeannacht, beidh an Fheidhmeannacht i dteideal tosaíochta
ar aon mhorgáiste dá éis sin i leith airleacan arna ndéanamh ag an
bhFeidhmeannacht tar éis dháta an mhorgáiste dá éis sin gan beann
ar fhógra a bheith faighte nó gan bheith faighte i dtaobh an
mhorgáiste sin dá éis sin ag an bhFeidhmeannacht.

(11) Níl feidhm ag fo-alt (10) maidir le morgáiste dá éis sin i gcás
gur thoiligh an Fheidhmeannacht i scríbhinn leis an morgáiste sin dá
éis sin faoi réir aon choinníollacha atá sonraithe sa toiliú sin.

(12) Aon duine a dhéanfaidh iarraidh ar íocaíocht tacaíochta Stáit
coimhdí, beidh oibleagáid air nó uirthi gach cúnamh réasúnach a
thabhairt don Fheidhmeannacht a iarrfaidh an Fheidhmeannacht
chun clárú ordaithe faoi fho-alt (2) i gClárlann na Talún nó i
gClárlann na nGníomhas a éascú, agus ní bheidh de cheangal ar an
bhFeidhmeannacht íocaíocht tacaíochta Stáit coimhdí a dhéanamh i
gcás nach bhfuil cúnamh den sórt sin tugtha.

(13) (a) Is san fhoirm a fhorordaítear le rialacháin arna ndéanamh
faoi alt 36 a bheidh ordú a dhéantar faoi fho-alt (2),
agus—

(i) féadfaidh duine údaraithe é a dhéanamh, agus
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(ii) féadfar é a dhéanamh i bhfoirm leictreonach.

(b) I gcás go ndéantar ordú i bhfoirm leictreonach faoin alt
seo, féadfaidh duine údaraithe an t-ordú a tharchur trí
mheán leictreonach chuig an Údarás Clárúcháin Maoine
lena chlárú i gClárlann na Talún, agus féadfaidh an
tÚdarás Clárúcháin Maoine clárú an ordaithe a
dhéanamh más rud é—

(i) go dtaiscfear é trí mheán leictreonach ar mhodh a
bheidh ceadaithe ag an Údarás Clárúcháin Maoine,
agus

(ii) go gcomhlíonann sé na ceanglais arna sonrú ag an
Údarás Clárúcháin Maoine.

(14) I gcás go n-airbheartaítear ordú faoin alt seo arna dhéanamh
i bhfoirm leictreonach a bheith déanta ag duine údaraithe,
toimhdeoidh an tÚdarás Clárúcháin Maoine gurb é nó í an duine a
airbheartaíonn sé a rinne agus a tharchuir an doiciméad leictreonach
sin an duine a rinne agus a tharchuir é.

18.—(1) Más rud é go ndéanfaidh duine agus, i gcás lánúine, go
ndéanfaidh duine agus a pháirtnéir nó a páirtnéir, íocaíocht
tacaíochta Stáit coimhdí a iarraidh, féadfaidh an Fheidhmeannacht
an íocaíocht tacaíochta Stáit coimhdí sin a dhéanamh i leith an duine
lena mbaineann—

(a) i gcás seirbhísí cúraim a thagann faoi réim mhír (a)(i) den
mhíniú ar “seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh”, tríd
an bhFeidhmeannacht d’aistriú an mhéid chuí tacaíochta
airgeadais chuig rannán den Fheidhmeannacht arna
ainmniú chun na críche sin ag an bhFeidhmeannacht,

(b) i gcás seirbhísí cúraim a thagann faoi réim mhír (a)(ii) den
mhíniú ar “seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh”, tríd
an bhFeidhmeannacht d’íoc an mhéid chuí tacaíochta
airgeadais coimhdí le dílseánach an tí banaltrais
cheadaithe ina bhfuil an duine ina chónaí nó ina cónaí nó
á chothabháil nó á cothabháil.

(2) Coinneoidh an Fheidhmeannacht taifid agus cuntais a
bhaineann leis na híocaíochtaí a dhéanfar faoin alt seo.

(3) I gcás tacaíocht Stáit choimhdeach a íoc le duine nó thar ceann
duine i ndáil le sócmhainní inmhuirearaithe éagsúla, déanfaidh an
Fheidhmeannacht an méid sin a thaifeadadh ar mhodh a
shainaithneoidh ar leithligh méid na tacaíochta Stáit coimhdí arna
airleacan i leith gach sócmhainne inmhuirearaithe.

19.—(1) Faoi réir fho-alt (5), san alt seo—

ciallaíonn “teagmhas iomchuí” i ndáil le tacaíocht Stáit choimhdeach
a íoctar le duine áirithe nó ina leith—

(a) bás an duine lena mbaineann atá ag fáil seirbhísí cúraim,

(b) aistriú aon chuid den leas i sócmhainn mhuirearaithe de
chuid aon duine a d’iarr an íocaíocht tacaíochta Stáit
coimhdí,
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(c) breithniú na ndaoine seo a leanas ina bhféimhigh—

(i) an duine a ndearnadh an íocaíocht tacaíochta Stáit
coimhdí ina leith, nó

(ii) an duine a d’iarr íocaíocht tacaíochta Stáit coimhdí
freisin mar pháirtnéir an duine dá dtagraítear i
bhfomhír (i),

(d) cinneadh ón bhFeidhmeannacht go bhfuil faisnéis a tugadh
di ag duine nó thar ceann duine a d’iarr go n-íocfaí an
tacaíocht Stáit choimhdeach lena mbaineann bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha agus arb é is éifeacht léi, i
dtuairim na Feidhmeannachta, infhorghníomhaitheacht
an mhuirir dá dtagraítear in alt 17 a chur i mbaol.

(2) (a) Ní dhéanfaidh an Fheidhmeannacht cinneadh dá
dtagraítear i mír (d) den mhíniú ar “teagmhas iomchuí”
i bhfo-alt (1) mura mbeidh fógra réasúnach tugtha aici do
gach duine a d’iarr íocaíocht tacaíochta Stáit coimhdí
agus mura mbeidh deis réasúnach tugtha aici do na
daoine sin uiríll a dhéanamh i ndáil leis an ní.

(b) Is i scríbhinn a dhéanfar uiríll dá dtagraítear i mír (a) mura
gceadóidh an Fheidhmeannacht a mhalairt.

(3) I gcás go ndéanfaidh duine a d’iarr íocaíocht tacaíochta Stáit
coimhdí i leith dáileachta talún aon chuid de leas sa talamh sin a
aistriú, tabharfaidh an duine sin fógra faoin aistriú sin don
Fheidhmeannacht laistigh de 10 lá oibre ó dháta an aistrithe.

(4) Faoi réir fho-alt (5), an dáta a tharlaíonn teagmhas iomchuí,
tiocfaidh an méid tacaíochta Stáit coimhdí arna airleacan nó atá á
airleacan faoi threoir na sócmhainne lena mbaineann, arna
choigeartú de réir Sceideal 2, chun bheith dlite agus iníoctha.

(5) Ní mheasfar gur teagmhas iomchuí teagmhas dá dtagraítear i
mír (a) den mhíniú ar “teagmhas iomchuí” i bhfo-alt (1) tarlú i gcás
ina mbeidh feidhm ag alt 20.

20.—(1) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) go mbeidh íocaíocht tacaíochta Stáit coimhdí déanta i leith
duine a fhaigheann seirbhísí cúraim agus gurb í an
tsócmhainn lena mbaineann príomháit chónaithe an
duine sin,

(b) go bhfaighidh an duine a raibh seirbhísí cúraim á bhfáil
aige nó aici agus ar íocadh an tacaíocht Stáit
choimhdeach ina leith bás, agus

(c) go gcomhlíontar na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt
(2).

(2) Is iad seo a leanas na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(c):

(a) (i) gurb í an tsócmhainn lena mbaineann príomháit
chónaithe pháirtnéir marthanach an duine a fuair
bás; agus
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(ii) go bhfuil iarraidh san fhoirm shonraithe déanta ag an
bpáirtnéir sin (nó ag ionadaí an pháirtnéara) chun
na Feidhmeannachta chun an t-alt seo a chur chun
feidhme ina chás féin nó ina cás féin agus go
ndéantar an iarraidh sin tráth nach déanaí ná 3 mhí
tar éis an bháis lena mbaineann (nó cibé tréimhse is
faide ná sin, ach nach faide ná 6 mhí tar éis an bháis
sin, a mheasfaidh an Fheidhmeannacht a bheith
cuí); nó

(b) gur deimhin leis an bhFeidhmeannacht—

(i) gurb í an tsócmhainn lena mbaineann áit chónaithe
duine bhaintigh agus nach bhfuil aon áit chónaithe
eile ag an duine sin;

(ii) go raibh gnáthchónaí ar an duine bainteach sa
tsócmhainn lena mbaineann ar feadh tréimhse nach
giorra ná 3 bliana díreach roimh an dáta a dhéantar
an iarraidh ar íocaíocht tacaíochta Stáit coimhdí;

(iii) nach bhfuil leas ag an duine bainteach in aon mhaoin
chónaithe eile; agus

(iv) go ndearna an duine bainteach (nó ionadaí an duine
bhaintigh) iarraidh san fhoirm shonraithe chuig an
bhFeidhmeannacht chun an t-alt seo a chur chun
feidhme ina chás féin nó ina cás féin agus go
ndéantar an iarraidh sin tráth nach déanaí ná 3 mhí
tar éis an bháis lena mbaineann (nó cibé tréimhse is
faide ná sin, ach nach faide ná 6 mhí tar éis an bháis
sin, a mheasfaidh an Fheidhmeannacht a bheith cuí).

(c) agus i ngach cás, maidir le gach duine ar dealraitheach don
Fheidhmeannacht go bhfuil leas aige nó aici sa
tsócmhainn lena mbaineann, go dtoileoidh sé nó sí, faoi
réir fho-alt (9), nach dtiocfaidh an t-airgead a bheidh
airleactha mar thacaíocht Stáit choimhdeach chun bheith
inaisíoctha go dtí go dtarlóidh teagmhas iomchuí
iarchurtha.

(3) I gcás go ndéanfaidh an Fheidhmeannacht cinneadh go bhfuil
na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (2) comhlíonta, déanfaidh
an Fheidhmeannacht, tráth nach déanaí ná 10 lá oibre tar éis an
cinneadh sin a dhéanamh, fógra i scríbhinn maidir leis an mbreith
agus na cúiseanna atá leis an mbreith a thabhairt do gach duine a
rinne an t-iarratas.

(4) San alt seo, ciallaíonn “duine bainteach” duine—

(a) is leanbh de chuid an duine ar ina leith a rinneadh
íocaíocht tacaíochta Stáit coimhdí, nó de chuid pháirtnéir
an duine sin, agus—

(i) is leanbh atá faoi bhun 21 bhliain d’aois, nó

(ii) i gcás 21 bhliain d’aois a bheith slánaithe ag an leanbh
sin, nach mó comhiomlán a shócmhainní nó a
sócmhainní airgid agus a shócmhainní nó a
sócmhainní iomchuí ná an méid is inasbhainte as
sócmhainní ginearálta,
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(b) is siblín de chuid an duine ar ina leith a rinneadh íocaíocht
tacaíochta Stáit coimhdí, agus nach mó comhiomlán a
shócmhainní nó a sócmhainní airgid agus a shócmhainní
nó a sócmhainní iomchuí ná an méid is inasbhainte as
sócmhainní ginearálta,

(c) is gaol don duine ar ina leith a rinneadh íocaíocht
tacaíochta Stáit coimhdí agus—

(i) atá ag fáil liúntais míchumais nó liúntais dá shamhail,

(ii) atá ag fáil pinsin duine dhaill,

(iii) atá ag fáil pinsin Stáit (neamhranníocach),

(iv) atá ag fáil aon mhéid, ó áit lasmuigh den Stát, atá
coibhéiseach ar aon slí le liúntas nó pinsean dá
dtagraítear i bhfomhír (i), (ii) nó (iii), nó

(v) nach mó a ioncam iomlán nó a hioncam iomlán ná an
ráta uasta pinsin Stáit (ranníocach),

(d) is duine a bhí, mar gheall ar é nó í a bheith ag tabhairt
cúraim don duine ar ina leith a íocadh tacaíocht Stáit
choimhdeach, ag fáil íocaíochta Liúntais Cúramóra,
Sochair Cúramóra nó an Deontais Cúraim Faoisimh aon
tráth le linn na tréimhse 12 mhí sula ndeachaigh an duine
isteach faoi chúram cónaithe fadtéarmach, agus gur
cuireadh an cúram sin ar fáil ar feadh tréimhse leanúnaí
nach giorra ná 6 mhí, nó

(e) is gaol don duine is úinéir foirgnimh a bhfuil an phríomháit
chónaithe ag gabháil leis.

(5) I gcás feidhm a bheith ag an alt seo, ní thiocfaidh an t-airgead
arna airleacan mar thacaíocht Stáit choimhdeach chun bheith
iníoctha go dtí go dtarlóidh teagmhas iomchuí iarchurtha.

(6) San alt seo ciallaíonn “teagmhas iomchuí iarchurtha”—

(a) i gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo de dheasca báis
duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), bás pháirtnéir an
duine sin,

(b) go scoireann na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (2)
d’fheidhm a bheith acu,

(c) bás duine ba dhuine bainteach, nó an duine sin do scor de
theacht faoi réim an mhínithe ar “duine bainteach”, nó

(d) aistriú leasa sa tsócmhainn lena mbaineann,

cibé acu is túisce a tharlóidh.

(7) San alt seo, tá le “sócmhainní airgid”, “méid is inasbhainte as
sócmhainní ginearálta” agus “sócmhainní iomchuí” an bhrí chéanna
atá leo i Sceideal 1.

(8) An t-airgead a íoctar mar thacaíocht Stáit choimhdeach, arna
choigeartú de réir Sceideal 2, tiocfaidh sé, de réir fhorálacha an ailt
seo, chun bheith dlite agus iníoctha an lá a tharlóidh teagmhas
iomchuí iarchurtha.
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(9) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun oibriú mhír (c) ná (d)
den mhíniú ar “teagmhas iomchuí” in alt 19(1), ná an oibleagáid
airgead a íoc de bhun teagmhas iomchuí tarlú, is teagmhas dá
dtagraítear i gceachtar de na míreanna sin, a iarchur ná a chosc.

CUID 4

Ionadaí Cúraim

21.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) iarratas a dhéanamh ar thacaíocht Stáit choimhdeach,

(b) toiliú le muirear a bhunú i ndáil le leas i dtalamh sa Stát,

(c) bearta riachtanacha a dhéanamh i dtaca leis an iarratas ar
thacaíocht Stáit choimhdeach, ordú a dhéanamh faoi alt
17(2) nó clárú ordaithe den sórt sin i gClárlann na Talún,
nó i gClárlann na nGníomhas (lena n-áirítear an teideal
atá ag an duine lena mbaineann an t-iarratas a chur i
gcrích).

(2) Toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, go bhfuil
lánchumas meabhrach sa duine.

(3) Níl feidhm ag an alt seo maidir le duine—

(a) is coimircí cúirte,

(b) a mbeidh duine ceaptha aige nó aici chun bheith ina
aturnae nó ina haturnae dó nó di faoi chumhacht aturnae
mharthanach agus—

(i) nach bhfuil an t-aturnae toirmiscthe ná srianta le
téarmaí na cumhachta ó aon ní lena mbaineann an
t-alt seo a chomhlíonadh, agus

(ii) go bhfuil an chumhacht aturnae mharthanach
cláraithe agus nár cúlghaireadh an clárú,

nó

(c) ar ina leith a thugtar cead de réir dlí do dhuine eile
gníomhú ar son an duine sin i ndáil le ní lena mbaineann
an t-alt seo d’ainneoin nach bhfuil an cumas sa duine lena
mbaineann breith a thabhairt i ndáil le ní den sórt sin.

(4) (a) I gcás nach bhfuil an cumas sa duine (“duine iomchuí”)
breith a thabhairt, de thuras na huaire, i ndáil le ní lena
mbaineann an t-alt seo, féadfaidh duine d’aicme daoine
dá dtagraítear i bhfo-alt (12) iarratas a dhéanamh chun
na cúirte ar ordú lena gceapfar an duine sin chun bheith
ina ionadaí nó ina hionadaí cúraim i ndáil le ní is ní lena
mbaineann an t-alt seo agus atá sonraithe san ordú.

(b) Ní fhorléireofar aon ní i mír (a) mar ní lena gceanglaítear
iarratas a dhéanamh i ndáil le duine iomchuí, mura rud é
go mbeidh feidhm ag alt 16(3)(b).
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(5) Más rud é gur deimhin leis an gcúirt go bhfuil an duine
iomchuí lena mbaineann éagumasach, de thuras na huaire, ar bhreith
lena mbaineann an t-alt seo a thabhairt, agus go gcinneann an chúirt
go bhfuil sé ar mhaithe le leas an duine iomchuí lena mbaineann
déanamh amhlaidh, ag féachaint do na nithe seo a leanas—

(a) mianta sainráite (más eol) an duine iomchuí lena
mbaineann, agus

(b) dálaí an duine iomchuí lena mbaineann,

féadfaidh an chúirt duine a cheapadh chun bheith ina ionadaí cúraim
nó ina hionadaí cúraim de réir an ailt seo.

(6) Féadfaidh an chúirt níos mó ná duine amháin a cheapadh chun
bheith ina n-ionadaithe cúraim do dhuine iomchuí agus, mura n-
ordóidh an chúirt a mhalairt, gníomhóidh na hionadaithe cúraim i
gcomhpháirt.

(7) Maidir le hordú faoin alt seo lena gceaptar ionadaí cúraim, ní
cheadófar leis don ionadaí cúraim aon bhreith a thabhairt nó aon
bheart a dhéanamh thar ceann an duine iomchuí mura breith í an
bhreith sin lena mbaineann an t-alt seo agus mura bhfuil sí sonraithe
san ordú.

(8) Ní fhorléireofar ordú faoin alt seo mar ordú lena ndéantar
cinneadh i leith chumas an duine iomchuí seachas i ndáil le ní lena
mbaineann an t-alt seo agus a bheidh sonraithe san ordú.

(9) Maidir le hordú a dhéanfar faoin alt seo, ní dhéanfaidh sé
difear do chumhacht an duine iomchuí lena mbaineann plé lena
mhaoin nó lena maoin agus lena ghnóthaí nó lena gnóthaí.

(10) Déanfar fógra i dtaobh gach iarratais faoin alt seo a thabhairt
don duine lena mbaineann an t-iarratas, mura gcinnfidh an chúirt
nach gá fógra den sórt sin a thabhairt.

(11) Maidir le duine a iarrfaidh go gceapfar é nó í faoin alt seo,
tabharfaidh sé nó sí don chúirt cibé faisnéis a cheanglóidh an chúirt
i dtaca leis an iarratas.

(12) Faoi réir fho-ailt (13) go (15), féadfaidh duine a bhaineann
le haicme de na haicmí seo a leanas iarratas a dhéanamh ar a
cheapadh nó ar a ceapadh mar ionadaí cúraim:

(a) i gcás an duine a bheith ina dhuine nó ina duine de lánúin,
an duine eile den lánúin;

(b) tuismitheoir leis an duine iomchuí;

(c) leanbh leis an duine iomchuí;

(d) deartháir nó deirfiúr (cibé acu is deartháir nó deirfiúr
lánfhola nó leathfhola an duine) leis an duine iomchuí;

(e) neacht nó nia leis an duine iomchuí;

(f) ua leis an duine iomchuí;

(g) seanathair nó seanmháthair leis an duine iomchuí;

(h) aintín nó uncail leis an duine iomchuí;
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(i) duine, seachas duine—

(i) is dílseánach tí banaltrais ina gcónaíonn an duine
iomchuí nó ar dócha go gcónóidh sé nó sí ann, nó

(ii) is duine de na lia-chleachtóirí cláraithe a scrúdaigh
an duine iomchuí agus a d’ullmhaigh tuarascáil dá
dtagraítear i bhfo-alt (18) i leith an duine sin,

agus ar dóigh leis an gcúirt gur maith dóthanach an spéis
atá aige nó aici i leas an duine.

(13) Is in ord tosaíochta íslitheach a oibreoidh ceart duine dá
dtagraítear i bhfo-alt (12), ach féadfaidh duine a mbeidh tosaíocht
níos mó aige nó aici toiliú i scríbhinn le hiarratas ag duine ar lú a
thosaíocht nó a tosaíocht agus leis an duine sin a cheapadh.

(14) Féadfaidh duine dá dtagraítear i bhfo-alt (12) iarratas a
dhéanamh fiú amháin más ann do dhuine a mbeidh an tosaíocht
chéanna nó tosaíocht níos mó aige nó aici agus fiú amháin mura
mbeidh toiliú faoi fho-alt (13) tugtha, agus tabharfar fógra i dtaobh
an iarratais sin, faoi réir fho-alt (17), don uile dhuine den sórt sin a
mbeidh an tosaíocht chéanna nó tosaíocht níos mó aige nó aici.

(15) Ní bheidh an chúirt faoi cheangal ag toiliú dá dtagraítear i
bhfo-alt (13) a thabhairt.

(16) I gcás breis is aon duine amháin a bheith in aicme daoine dá
dtagraítear i bhfo-alt (12), féadfaidh aon duine amháin den sórt sin
iarratas a dhéanamh, ach déanfaidh an chúirt deimhin de go bhfuil
fógra cuí i dtaobh an iarratais faighte ag an uile dhuine eile san aicme
sin nó in aicme a mbeidh tosaíocht níos mó aici.

(17) Féadfaidh an chúirt ordacháin a thabhairt, is ordacháin a
bhainfidh leis an tslí maidir le fógra a thabhairt do dhuine faoin alt
seo agus féadfaidh sí a mheas gur leor aon fhógra a thabharfar nó
féadfaidh sí, ar chúis réasúnach a bheith suite, gan fógra i dtaobh an
iarratais a thabhairt.

(18) (a) Ní cheapfaidh an chúirt duine chun bheith ina ionadaí
cúraim nó ina hionadaí cúraim mura mbeidh aici os a
comhair tuarascáil ó bheirt lia-chleachtóir chláraithe a
mbeidh scrúdú déanta acu ar an duine iomchuí lena
mbaineann agus mura mbeidh daingniú sna tuarascálacha
sin á rá nach bhfuil an cumas sa duine na breitheanna
lena mbaineann an t-alt seo a thabhairt agus ina leagfar
amach bonn an tátail sin.

(b) Beidh tuarascáil dá dtagraítear i mír (a) san fhoirm a
fhorordófar, faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt 36,
chun críocha na míre seo.

(19) Féadfaidh an chúirt cibé fianaise eile a éisteacht a
bhaineann—

(a) le sláinte nó le dálaí an duine lena mbaineann, agus

(b) le dálaí pháirtnéir an duine lena mbaineann,

is dóigh léi is gá chun a chinneadh ar chóir di ordú a dhéanamh faoin
alt seo.
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(20) Féadfaidh an chúirt, ar bheith deimhin di gur cuí déanamh
amhlaidh, duine a cheapadh de réir an ailt seo—

(a) is duine lánaoise lán-inniúil, agus

(b) is duine cuí agus cóir, i dtuairim na cúirte,

chun bheith ina ionadaí nó ina hionadaí (dá ngairtear “ionadaí
cúraim” san alt seo) don duine a ndéanfar an t-iarratas ina leith.

(21) Ní cheapfaidh an chúirt duine chun bheith ina ionadaí cúraim
nó ina hionadaí cúraim, más rud é—

(a) gur duine a breithníodh ina fhéimheach nó ina féimheach
an duine sin, mura bhfuil an fhéimheacht urscaoilte nó
mura bhfuil an breithniú curtha ar neamhní,

(b) gur duine a ciontaíodh i gcion lena ngabhann calaois nó
mímhacántacht an duine sin, nó

(c) gur duine an duine sin a ciontaíodh i gcion in aghaidh an
duine lena mbaineann nó in aghaidh mhaoin an duine
lena mbaineann.

(22) Maidir le hordú lena gceaptar ionadaí cúraim, déanfar é faoi
réir cibé coinníollacha is cuí leis an gcúirt agus a shonrófar san ordú,
ar coinníollacha iad lena srianfar cumhachtaí an ionadaí cúraim chun
gníomhú i ndáil leis na nithe lena mbaineann an t-alt seo.

(23) Ní choiscfidh aon ní san alt seo ar an gCúirt duine a cheapadh
chun bheith ina ionadaí cúraim nó ina hionadaí cúraim do gach duine
de lánúin i gcás—

(a) go mbeidh forálacha an ailt seo comhlíonta i ndáil le gach
duine den lánúin, agus

(b) go measfaidh an Chúirt gur ar mhaithe le leas gach duine
den lánúin déanamh amhlaidh.

(24) Beidh an Fheidhmeannacht i dteideal plé le hionadaí cúraim
amhail is dá mba é nó í an t-ionadaí cúraim sin an duine ar ceapadh
é nó í ina leith agus amhail is dá mbeadh lán-inniúlacht dhlíthiúil ag
an duine sin.

(25) I gcás go dtarlóidh teagmhas a shonraítear i bhfo-alt (21)
maidir le hionadaí cúraim, ar teagmhas é a choiscfeadh ceapachán
an duine sin mar gheall ar an bhfo-alt sin, scoirfidh an duine lena
mbaineann de bheith ina ionadaí cúraim nó ina hionadaí cúraim agus
cuirfidh an duine sin an scor sin in iúl don Fheidhmeannacht agus
don Chúirt a rinne an ceapachán laistigh de 10 lá oibre ón scor sin.

(26) I gcás go scoirfidh ordú lena gceaptar ionadaí cúraim
d’éifeacht a bheith leis (cibé ar bith cén chúis atá leis) ní dhéanfaidh
an scor sin dochar do bhailíocht aon ní a rinne an t-ionadaí cúraim
roimhe sin faoin gceapachán agus de réir an cheapacháin.

(27) Aon idirbheart a dhéanfar idir ionadaí cúraim agus duine eile
beidh sé, i bhfabhar an duine eile sin, chomh bailí céanna is dá mba
é nó í an duine lena mbaineann an t-ordú agus an duine eile sin a
rinne é.
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(28) I gcás go gceapfar duine chun bheith ina ionadaí cúraim nó
ina hionadaí cúraim, beidh de dhualgas air nó uirthi gníomhú ar
mhaithe le leas an duine ar ceapadh é nó í ina leith agus taifid a
bhaineann lena ghníomhartha nó lena gníomhartha a choimeád, agus
beidh de dhualgas air nó uirthi gach cúnamh réasúnach a thabhairt
don Fheidhmeannacht i ndáil le hordú faoi alt 17(2) a chlárú.

(29) I gcás go mbeidh níos mó ná ionadaí cúraim amháin ceaptha
ag an gcúirt faoi fho-alt (6), féadfar, ar fhógra a thabhairt d’aon
ionadaí cúraim eile, iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar
ordacháin.

(30) Ar iarratas a bheith déanta chun na cúirte ag aon duine ar
dealraitheach don chúirt leas maith dóthanach a bheith aige nó aici
i leas an duine lena mbaineann an t-iarratas, féadfaidh an chúirt, de
réir an ailt seo, duine a cheapadh chun bheith ina ionadaí cúraim nó
ina hionadaí cúraim in ionad ionadaí cúraim a ceapadh roimhe sin,
i gcás—

(a) go bhfuil an t-ionadaí cúraim a ceapadh roimhe sin tar éis
bás a fháil nó nach bhfuil sé nó sí lánchumasach a
thuilleadh,

(b) go bhfuil an t-ionadaí cúraim tar éis a chur in iúl don chúirt
gur mian leis nó léi éirí as, nó

(c) go bhfuil an chúirt tar éis ceapadh an ionadaí cúraim a
chúlghairm.

(31) Ar iarratas a bheith déanta chuici ag aon duine ar dóigh leis
an gcúirt gur maith dóthanach an spéis atá aige nó aici i leas an duine
lena mbaineann an t-ordú, féadfaidh an chúirt tráth ar bith a ordú
do dhuine a cheapfar chun bheith ina ionadaí cúraim nó ina hionadaí
cúraim aon cheann díobh seo a leanas a dhéanamh:

(a) tuarascáil ar a chuid gníomhartha nó a cuid gníomhartha
mar ionadaí cúraim a ullmhú agus a chomhdú leis an
gcúirt;

(b) freastal os comhair na cúirte agus cibé taifid agus
doiciméid a shonrófar ina theannta nó ina teannta.

(32) Ar an iarratas a éisteacht faoi fho-alt (30) nó (31), féadfaidh
an chúirt, más dóigh léi gur ar mhaithe le leas an duine déanamh
amhlaidh, ceapadh duine a chúlghairm ar duine é nó í a ceapadh
chun bheith ina ionadaí cúraim nó ina hionadaí cúraim agus duine
eile a cheapadh chun bheith ina ionadaí cúraim nó ina hionadaí
cúraim.

(33) I gcás go mbeidh níos mó ná duine amháin arna gceapadh
chun gníomhú mar ionadaí cúraim do dhuine, féadfaidh an chúirt, le
linn di an t-iarratas a éisteacht faoi fho-ailt (30) nó (31), an
ceapachán a chúlghairm i leith duine amháin de na h-ionadaithe
cúraim ach gan é a chúlghairm i leith an duine eile nó na ndaoine
eile agus féadfaidh sí duine eile a cheapadh chun bheith ina ionadaí
nó ina hionadaí cúraim in ionad an duine a ndearnadh a cheapachán
nó a ceapachán a chúlghairm.

(34) I gcás go gcúlghaireann an chúirt ceapachán ionadaí cúraim
ní dochar an chúlghairm sin do bhailíocht aon ní a rinne an t-ionadaí
roimhe sin faoin gceapachán agus de réir an cheapacháin.
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(35) Más rud é—

(a) maidir le hordú faoin alt seo; nó

(b) maidir le haon chinneadh nó gníomh a rinne ionadaí
cúraim ar scór ordú faoin alt seo,

go ndéanann aon chúirt é a chur ar ceal nó a dhearbhú gur
neamhbhailí é, ní dhéanfaidh an cur ar ceal nó an dearbhú
neamhbhailíochta sin difear d’oibleagáid nó do dhliteanas—

(i) an duine ar thar a cheann nó thar a ceann a íocadh
tacaíocht Stáit choimhdeach, nó

(ii) an duine a rinne, nó an duine ar thar a cheann nó thar a
ceann a rinneadh, an t-iarratas ar thacaíocht Stáit
choimhdeach a íoc,

an t-airgead sin a aisíoc amhail is dá mba rud é nach ndearnadh an
t-ordú, an cinneadh nó an gníomh a chur ar ceal nó a dhearbhú
neamhbhailí.

(36) Maidir le hiarratais nó imeachtaí—

(a) faoin alt seo, agus

(b) dá dtagraíonn fomhír (xxxvi) (a cuireadh isteach le halt 22)
de mhír 1 den Dara Sceideal a ghabhann le hAcht na
gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 1995,

déanfar iad a éisteacht ar shlí eile seachas go poiblí.

(37) Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, is amhlaidh, maidir leis
na ceanglais i ndáil le fógra a thabhairt, is ceanglais a bhfuil baint
acu le hiarratas lena n-iarrtar ionadaí cúraim a cheapadh, go mbeidh
feidhm acu freisin maidir le hiarratais faoi fho-ailt (30) agus (31).

(38) Maidir le haon iarratas nó imeachtaí faoin alt seo (lena n-
áirítear ordú a dhéanamh faoin alt seo) i leith duine iomchuí, agus
cibé acu an mbeidh feidhm ag fomhír (xxxvi) (a cuireadh isteach le
halt 22) d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 1995 in
aon chás ar leith nó nach mbeidh—

(a) ní dhéanfaidh sé nó siad aon dochar do ghinearáltacht
oibrithe aon rialach dlí nó forála reachtúla a mbeidh
feidhm aige nó aici, nó a bhféadfaidh feidhm a bheith
aige nó aici, i leith aon iarratais nó imeachtaí eile a
mbeidh baint aige nó acu, cibé acu go hiomlán nó go
páirteach, le cumas an duine iomchuí,

(b) tabharfar neamhaird air nó orthu, i leith aon iarratais nó
imeachtaí eile dá dtagraítear i mír (a), a mhéid a
bhainfidh an t-iarratas nó na himeachtaí eile sin, de réir
mar a bheidh, le cumas an duine iomchuí, agus

(c) ní bheidh aon éifeacht leis nó leo ach amháin i dtaca le
nithe a bhaineann leis an Acht seo.
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(39) Maidir le haon tagairt do “cúirt” san alt seo, seachas i bhfo-
alt (35), is tagairt í don Chúirt Chuarda agus maidir le feidhmiú
chumhachtaí na cúirte sin, is cumhachtaí a thugtar leis an alt seo,
beidh sé faoi dhlínse chuaird na Cúirte Cuarda—

(a) ina bhfuil cónaí ar an duine lena mbaineann an t-iarratas,
tráth déanta an iarratais, nó

(b) ina raibh cónaí ar an duine lena mbaineann an t-iarratas,
tráth ar bith le linn na tréimhse 3 bliana go díreach sula
ndearnadh an t-iarratas.

(40) Aon iarratas chun na Cúirte Cuarda faoin alt seo, féadfar é
a dhéanamh i gcontae ar bith den chuaird lena mbaineann, a
bhféadfar de bhun fho-alt (39) iarratas a dhéanamh faoin alt seo
chuici, agus féadfar é a aistriú laistigh den chuaird sin ó chontae
go contae.

(41) San alt seo—

ciallaíonn “duine iomchuí” duine—

(a) atá ag fáil seirbhísí cúraim,

(b) a meastar go n-iarrfaidh sé nó sí seirbhísí cúraim, nó

(c) is páirtnéir do dhuine dá dtagraítear i mír (a) nó (b).

(42) San alt seo, folaíonn tagairt do “dálaí an duine” i ndáil le
duine ar duine de lánúin é nó í, dálaí an duine eile den lánúin.

(43) Chun críocha an ailt seo, measfar nach bhfuil an cumas sa
duine breith a thabhairt i ndáil le ní lena mbaineann an t-alt seo,
mura féidir leis nó léi—

(a) an fhaisnéis is iomchuí maidir leis an mbreith a thuiscint,

(b) an fhaisnéis sin a mheabhrú,

(c) an fhaisnéis sin a úsáid nó a bhreithniú mar chuid den
phróiseas arb éard é an bhreith a thabhairt, nó

(d) a bhreith nó a breith a chur in iúl (cibé acu trí labhairt,
úsáid teanga comharthaíochta nó aon mhodh eile) nó,
más gá de bharr na breithe gníomh ag tríú páirtí leis an
mbreith a chur i ngníomh, cumarsáid a dhéanamh leis an
tríú páirtí sin ar mhodh ar bith.

22.—Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht na
gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 1995 tríd an mír seo a leanas
a chur leis:

“(xxxvi) Ordú chun ionadaí cúraim a cheapadh faoi alt 21
den Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe
Banaltrais 2009 mura ndéanann aon fhógra-
pháirtí san iarratas agóid a bhaineann leis an
gceapachán sin chun na Cúirte.”.
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CUID 5

Fógra maidir le nithe sonraithe

23.—(1) Más rud é, maidir le duine a soláthraítear tacaíocht
airgeadais dó nó di—

(a) go bhfaighidh sé nó sí bás i dteach banaltrais ceadaithe,

(b) go ndéantar é nó í a urscaoileadh as teach banaltrais
ceadaithe, nó

(c) nach bhfuil sé nó sí ar shlí eile ina ghnáthchónaí nó ina
gnáthchónaí a thuilleadh i dteach banaltrais ceadaithe,

déanfaidh dílseánach an tí banaltrais, tráth nach déanaí ná 3 lá oibre
tar éis dháta bhás, urscaoileadh, nó imeacht eile, an duine, de réir
mar a bheidh, fógra i scríbhinn a thabhairt don Fheidhmeannacht
faoi na nithe seo a leanas—

(i) ainm an duine,

(ii) ainm agus seoladh na ndaoine seo a leanas—

(I) teagmhálaí ainmnithe an duine, nó

(II) neasghaol an duine, más eol, agus

(iii) dáta bhás, urscaoileadh nó imeacht eile an duine, de réir
mar a bheidh.

(2) I gcás go mbeartóidh dílseánach tí banaltrais cheadaithe duine
a soláthraítear tacaíocht airgeadais dó nó di a urscaoileadh as an
teach banaltrais, déanfaidh an dílseánach, 10 lá oibre ar a laghad
roimh an dáta a bheartaítear an duine a urscaoileadh, fógra i
scríbhinn a thabhairt don Fheidhmeannacht i dtaobh na nithe seo
a leanas—

(a) ainm an duine,

(b) an dáta a bheartaítear an duine a urscaoileadh, agus

(c) na cúiseanna atá leis an duine a urscaoileadh.

(3) Maidir le dílseánach tí banaltrais a sháraíonn fo-alt (1) nó (2)
gan leithscéal réasúnach, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \1,000 a chur
air nó uirthi.

(4) Más rud é, maidir le duine atá á chothabháil nó á cothabháil
i dteach banaltrais ceadaithe—

(a) go dtosófar ar thacaíocht airgeadais a sholáthar dó nó di,

(b) go dtosófar ar leibhéal athraithe tacaíochta airgeadais a
sholáthar dó nó di, nó

(c) go scoirfear de thacaíocht airgeadais a sholáthar dó nó di,

déanfaidh an Fheidhmeannacht, tráth nach déanaí ná 10 lá oibre tar
éis an tosaithe sin nó an scoir sin, de réir mar a bheidh, fógra i
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scríbhinn a thabhairt do dhílseánach an tí banaltrais i dtaobh an
tosaithe sin nó an scoir sin, de réir mar a bheidh.

(5) Beidh feidhm ag an alt seo, fairis na modhnuithe go léir is gá,
maidir le saoráid dá dtagraítear i mír (a)(i) den mhíniú ar “seirbhísí
cúraim cónaithe fhadtéarmaigh” agus maidir le dílseánach saoráide
den sórt sin, agus beidh feidhm aige i ndáil leis an gcéanna, mar
atá feidhm aige maidir le teach banaltrais ceadaithe agus maidir le
dílseánach tí banaltrais cheadaithe agus mar atá feidhm aige i ndáil
leis an gcéanna.

24.—(1) Déanfaidh duine (nó ionadaí cúraim an duine, más ann)
is ábhar d’iarratas ar thacaíocht Stáit nó a soláthraítear tacaíocht
airgeadais dó nó di fógra i scríbhinn a thabhairt don
Fheidhmeannacht faoi aon athrú ábhartha ar dhálaí tráth nach
déanaí ná 10 lá oibre tar éis an t-athrú ábhartha ar dhálaí a theacht
ar iúl an duine.

(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), gan leithscéal réasúnach,
beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná \1,000 a chur air nó uirthi.

(3) Aon duine a dhéanann, i gcomhlíonadh nó i gcomhlíonadh
airbheartaithe an ailt seo, faisnéis atá bréagach nó míthreorach i
bponc ábhartha a thabhairt go feasach nó go meargánta don
Fheidhmeannacht, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é
nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a
chur air nó uirthi.

(4) San alt seo, ciallaíonn “athrú ábhartha ar dhálaí”, i ndáil le
duine, aon athrú ar dhálaí na ndaoine seo a leanas—

(a) an duine nó leanbh de chuid an duine atá faoi bhun 21
bhliain d’aois, nó

(b) más duine de lánúin an duine, páirtnéir an duine nó,
murab ionann agus leanbh a thagann faoi réim mhír (a),
leanbh de chuid an pháirtnéara sin atá faoi bhun 21
bhliain d’aois,

arb é an toradh a fhéadfaidh a bheith air—

(i) nach soláthrófar tacaíocht airgeadais don duine,

(ii) go laghdófar an méid tacaíochta airgeadais a
sholáthraítear don duine, nó

(iii) go scoirfear den tacaíocht airgeadais a sholáthraítear don
duine a sholáthar.

25.—(1) I gcás go mbeidh feidhm ag alt 20 mar gheall ar mhír (a)
d’fho-alt (2) den alt sin, agus go scoirfidh an mhír sin d’fheidhm a
bheith aici, déanfaidh an páirtnéir marthanach lena mbaineann nó a
ionadaí nó a hionadaí fógra faoin méid sin a thabhairt don
Fheidhmeannacht laistigh de 20 lá oibre ó dheireadh a theacht le
feidhm alt 20(2)(a).

(2) I gcás go mbeidh feidhm ag alt 20 mar gheall ar mhír (b) d’fho-
alt (2) den alt sin, agus go mbeidh athrú tagtha ar dhálaí an duine
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bhaintigh ar shlí a d’fhágfadh go scoirfeadh fomhír (i) nó (iii) den
mhír sin d’fheidhm a bheith aici, déanfaidh an duine bainteach nó a
ionadaí nó a hionadaí fógra faoin méid sin a thabhairt don
Fheidhmeannacht laistigh de 20 lá oibre tar éis don fhomhír lena
mbaineann scor d’fheidhm a bheith aici.

(3) I gcás go mbeidh feidhm ag alt 20 mar gheall ar mhír (b) d’fho-
alt (2) den alt sin agus go scoirfidh duine bainteach de bheith ina
dhuine bainteach nó ina duine bainteach, déanfaidh an duine sin
fógra faoin méid sin a thabhairt don Fheidhmeannacht laistigh de 20
lá oibre tar éis an scoir sin.

(4) I gcás go bhfaighidh duine is páirtnéir duine ar ina leith a
íocadh tacaíocht Stáit choimhdeach nó duine bainteach bás agus go
bhfuil aisíocaíocht tacaíochta Stáit coimhdí arna hiarchur faoi alt 20,
cuirfidh ionadaí pearsanta an duine éagtha an bás in iúl don
Fheidhmeannacht a luaithe is indéanta tar éis an bháis, ach in aon
chás tráth nach déanaí ná 20 lá oibre tar éis deonú ionadaíochta a
eisiúint i leith eastát an duine éagtha lena mbaineann.

(5) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), (2) nó (3) gan leithscéal
réasúnach, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \1,000 a chur air nó uirthi.

26.—(1) I gcás go ndearna an Fheidhmeannacht airgead a
airleacan mar thacaíocht Stáit choimhdeach agus go dtarlóidh
teagmhas iomchuí nó teagmhas iomchuí iarchurtha, déanfaidh an
Fheidhmeannacht, de réir alt 19 nó 20 agus Sceideal 2, an méid a
bheidh dlite i ndáil leis an tacaíocht sin (dá ngairtear an “méid
inaisíoctha” san alt seo) a ríomh agus fógra i dtaobh an mhéid sin,
agus sonraí maidir leis an gcaoi a ríomhtar é, a thabhairt don duine
cuntasach iomchuí.

(2) (a) Is fiach a bheidh dlite don Fheidhmeannacht agus iníoctha
léi an méid inaisíoctha mar aon le haon ús ar an méid sin.

(b) Gníomhóidh na Coimisinéirí Ioncaim mar ghníomhaire
don Fheidhmeannacht i leith airgead a bhailiú a bheidh
dlite don Fheidhmeannacht faoin Acht seo i ndáil le
tacaíocht Stáit choimhdeach.

(3) Tabharfaidh an Fheidhmeannacht fógra i dtaobh na nithe seo
a leanas do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh den tréimhse iomchuí
dá dtagraítear i bhfo-alt (4)—

(a) an méid is inaisíoctha,

(b) sonraí faoin gcaoi a ríomhtar an méid sin,

(c) sonraí faoin tsócmhainn nó faoi na sócmhainní a n-
urraítear an méid inaisíoctha ina n-aghaidh,

(d) an teagmhas iomchuí nó an teagmhas iomchuí iarchurtha,
de réir mar a bheidh, agus dáta an teagmhais sin,

(e) ainm, Uimhir PSP agus seoladh na ndaoine seo a leanas—

(i) an duine ar íocadh tacaíocht Stáit choimhdeach ina
leith,
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(ii) i gcás gur duine de lánúin an duine dá dtagraítear i
bhfomhír (i), páirtnéir an duine sin, agus

(iii) an duine cuntasach iomchuí (más eol don
Fheidhmeannacht é nó í),

agus

(f) cibé faisnéis eile a theastóidh le réasún ó na Coimisinéirí
Ioncaim chun críocha an ailt seo.

(4) Ciallaíonn an tréimhse iomchuí dá dtagraítear i bhfo-alt (3)—

(a) i gcás teagmhais iomchuí is bás duine agus más rud é gurb
í an tsócmhainn lena mbaineann, nó gur ceann de na
sócmhainní lena mbaineann, príomháit chónaithe an
duine, an tréimhse 3 mhí tar éis don Fheidhmeannacht
(tar éis di teacht ar an eolas gur tharla an teagmhas
iomchuí) a bheith deimhin de nach bhfuil feidhm ag alt
20, agus

(b) in aon chás eile, an tréimhse 3 mhí tar éis dó teacht ar
iúl na Feidhmeannachta gur tharla teagmhas iomchuí nó
teagmhas iomchuí iarchurtha.

(5) I gcás go dtiocfaidh méid chun bheith ina mhéid inaisíoctha
mar gheall ar bhás duine a ndearnadh tacaíocht Stáit choimhdeach a
airleacan ina leith nó mar gheall ar bhás páirtnéara duine den sórt
sin, beidh an méid inaisíoctha (maille le hús arna fhabhrú de réir
fho-alt (6)) ina fhiach a bheidh dlite agus iníoctha amach as eastát
an duine éagtha.

(6) Go dtí go ndéanfar an méid inaisíoctha a urscaoileadh do na
Coimisinéirí Ioncaim leanfaidh ús de bheith ag fabhrú, de réir na
rialachán arna ndéanamh faoi alt 36, ar an gcuid sin den mhéid
inaisíoctha arb éard atá inti comhiomlán na méideanna tacaíochta
Stáit coimhdí arna choigeartú de réir Sceideal 2.

(7) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim cibé faisnéis a thabhairt
don Fheidhmeannacht a bhaineann leis an méid inaisíoctha agus aon
ús a fhabhróidh ar an méid sin de bhun rialachán arna ndéanamh
faoi alt 36 a bhailiú.

(8) (a) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim gach beart a dhéanamh
is cuí leo chun an méid inaisíoctha agus ús arna fhabhrú
ar an gcéanna a ghnóthú, lena n-áirítear imeachtaí dlí a
thionscnamh ina n-ainm féin.

(b) I ngach cás ina dtionscnóidh na Coimisinéirí Ioncaim
imeachtaí dlí de bhun mhír (a), sonrófar go soiléir sna
himeachtaí gur de bhun an Achta fán Scéim um
Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009 atáthar á dtionscnamh.

(9) I gcás go ndéanfaidh an Fheidhmeannacht airgead a airleacan
mar thacaíocht Stáit choimhdeach ní thosóidh na Coimisinéirí
Ioncaim aon chaingean—

(a) chun an méid inaisíoctha nó ús ar aon chuid den mhéid
inaisíoctha a ghnóthú, ná

(b) lena n-iarrtar an tsócmhainn iomchuí a dhíol,
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tar éis 12 bhliain a bheith caite tar éis an teagmhas iomchuí nó an
teagmhas iomchuí iarchurtha lena mbaineann a tharlú.

(10) Is faoi chúram agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí Ioncaim
a bheidh bailiú agus gnóthú méid inaisíoctha agus féadfaidh na
Coimisinéirí na gníomhartha sin go léir a dhéanamh a mheasfar is gá
agus is fóirsteanach chun méid inaisíoctha a bhailiú agus a fháil agus
chun cuntas a thabhairt ina leith sa tslí a údaraítear dóibh chomh
hiomlán dóthanach agus a údaraítear dóibh a dhéanamh maidir le
cáin ioncaim faoina gcúram agus faoina mbainistiú.

(11) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim airgead a gheobhaidh na
Coimisinéirí Ioncaim faoin alt seo a íoc isteach sa Phríomh-Chiste.

(12) Tá feidhm ag an alt seo d’ainneoin aon fhorála de na
hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

(13) Is é nó is í an duine a bheidh cuntasach go príomha i ndáil
leis an méid is inaisíoctha leis na Coimisinéirí a íoc—

(a) an duine ar ina leith a íocadh tacaíocht Stáit choimhdeach;

(b) i gcás gur duine de lánúin an duine dá dtagraítear i mír
(a), páirtnéir an duine sin;

(c) i gcás gur duine éagtha an duine dá dtagraítear i mír (a),
ionadaí pearsanta an duine sin;

(d) i gcás go bhfuil feidhm ag alt 20, gach duine ag a bhfuil
leas sa tsócmhainn;

(e) i gcás gur duine éagtha duine dá dtagraítear i mír (d),
ionadaí pearsanta an duine sin.

(14) Aon duine a thiocfaidh chun a bheith i dteideal leasa sa
tsócmhainn, ar leas é a mbeidh an méid inaisíoctha urraithe ina
aghaidh, beidh sé nó sí cuntasach freisin i ndáil leis an méid is
inaisíoctha a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim.

(15) (a) Ní mó dliteanas duine dá dtagraítear i bhfo-alt (13)(c) nó
(e) ná luach comhlán eastát an duine éagtha lena
mbaineann lúide méid na gcaiteachas adhlactha agus
tiomnach.

(b) Ní mó dliteanas duine dá dtagraítear i bhfo-alt (14) ná
méid luach an leasa sa tsócmhainn a dtagann an duine
chun a bheith ina theideal.

(16) San alt seo, ciallaíonn “duine cuntasach iomchuí”—

(a) duine atá cuntasach go príomha maidir le teagmhas
iomchuí áirithe nó le teagmhas iomchuí iarchurtha
áirithe, agus

(b) duine atá cuntasach de bhíthin fho-alt (14),

i ndáil leis an méid is inaisíoctha a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim.
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27.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le duine éagtha—

(a) ar ina leith a soláthraíodh tacaíocht airgeadais aon tráth,
nó

(b) ar soláthraíodh tacaíocht airgeadais aon tráth i leith a
pháirtnéara nó a páirtnéara.

(2) Déanfaidh ionadaí pearsanta duine éagtha a bhfuil feidhm ag
an alt seo i ndáil leis nó léi—

(a) a luaithe is indéanta ach, in aon chás, 3 mhí ar a laghad
sula ndéantar aon dáileadh ar shócmhainní eastát an
duine—

(i) fógra i scríbhinn a thabhairt don Fheidhmeannacht go
bhfuil sé beartaithe ag an ionadaí na sócmhainní a
dháileadh, agus

(ii) sceideal de na sócmhainní a thabhairt don
Fheidhmeannacht faoi threoir an ráitis dá dtagraítear
in alt 48(2) den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas
Caipitiúil 2003 agus is infheidhme i gcás an eastáit
sin,

agus

(b) má iarrann an Fheidhmeannacht i scríbhinn air nó uirthi
déanamh amhlaidh roimh dheireadh na tréimhse dá
dtagraítear i mír (a), a chinntiú go gcoinneofar acmhainní
de chuid an eastáit ar leor iad chun aon mhéid a bheith
dlite agus iníoctha a aisíoc—

(i) i leith an mhéid a bheidh dlite i ndáil le hairleacain
tacaíochta Stáit coimhdí arna n-íoc i leith duine, nó
ar iarraidh ó dhuine,

(ii) de bhun alt 42 i leith an duine éagtha.

(3) Chun méid dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) a chinneadh, agus
d’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo, déanfar acmhainn an duine
éagtha lena mbaineann, don tréimhse ar soláthraíodh tacaíocht
airgeadais don duine lena linn, a ríomh, d’éagmais fianaise dá
mhalairt, ar an mbonn gur leis an duine don tréimhse sin go léir
sócmhainní an duine tráth bhás an duine.

(4) Gan dochar d’aon oibleagáid nó dliteanas eile, beidh ionadaí
pearsanta duine éagtha, a sháraíonn fo-alt (2) agus a dháileann
sócmhainní eastát an duine gan aon mhéid dá dtagraítear i bhfo-alt
(2)(b) a íoc, faoi dhliteanas pearsanta i leith an mhéid sin ach ní mó
an dliteanas sin ná luach comhlán an eastáit lúide caiteachais
adhlactha agus thiomnacha an duine éagtha.

28.—(1) I gcás go mbeidh an t-airgead a airleacfar ar mhodh
tacaíochta Stáit coimhdí, arna choigeartú de réir an Achta seo (i
dteannta aon úis is iníoctha), urscaoilte, eiseoidh an
Fheidhmeannacht admháil agus feidhmeoidh an admháil mar
urscaoileadh nó scaoileadh ar an ordú dá dtagraíonn sé agus féadfar
í a chlárú i gClárlann na Talún nó i gClárlann na nGníomhas, de réir
mar is cuí.
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(2) Féadfaidh duine údaraithe admháil faoi fho-alt (1) a eisiúint.

(3) Féadfaidh duine údaraithe iarratas a dhéanamh chuig an
Údarás Clárúcháin Maoine ar thaifead muirir ar chlár na maoine a
muirearaíodh a chealú i gClárlann na Talún, i gcás go mbaineann an
muirear sin le hordú arna chruthú faoi alt 17, agus féadfar an t-
iarratas sin a dhéanamh trí mheán leictreonach más rud é—

(a) go dtaiscfear é trí mheán leictreonach ar mhodh a bheidh
ceadaithe ag an Údarás Clárúcháin Maoine, agus

(b) go gcomhlíonann sé na ceanglais arna sonrú ag an Údarás
Clárúcháin Maoine.

(4) Is san fhoirm a fhorordaítear le rialacháin arna ndéanamh faoi
alt 36 a bheidh admháil faoi fho-alt (1) agus iarratas faoi fho-alt (3).

(5) I gcás go ndéanfar iarratas faoi fho-alt (3) chuig an Údarás
Clárúcháin Maoine i bhfoirm leictreonach, ar iarratas é a
airbheartaíonn a bheith déanta ag duine údaraithe, toimhdeoidh an
tÚdarás Clárúcháin Maoine gurb é nó í an duine a airbheartaíonn sé
a rinne agus a tharchuir an doiciméad leictreonach sin an duine a
rinne agus a tharchuir é.

CUID 6

Comhúinéireacht

29.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), i gcás go ndéanfaidh an
Fheidhmeannacht ordú faoi alt 17(2) a bhaineann le leas i dtalamh
is ábhar do chomhthionóntacht, d’ainneoin aon rialach dlí nó forála
reachtúla—

(a) ní chuirfidh an morgáiste arna chruthú leis sin faoi deara
an chomhthionóntacht sa leas sa talamh is ábhar don
mhorgáiste a théarbhadh de cheal toiliú roimh ré i
scríbhinn ón gcomhthionónta eile nó, i gcás níos mó ná
comhthionónta eile amháin a bheith ann, ó na
comhthionóntaí eile go léir,

(b) ní bheidh an morgáiste a chruthófar leis sin ar neamhní de
cheal toiliú roimh ré i scríbhinn ón gcomhthionónta eile
nó, i gcás níos mó ná comhthionónta eile amháin a bheith
ann, ó na comhthionóntaí eile go léir, ná

(c) ní chuirfidh téarbhadh na comhthionóntachta, nó
foirceannadh nó múchadh leas an chomhthionónta a
chruthaigh an morgáiste sin, faoi deara an muirear lena
mbaineann a fhoirceannadh nó a mhúchadh nó do scor
d’éifeacht a bheith leis maidir leis an talamh sin.

(2) Faoi réir fho-alt (3), ní mó an méid a urrófar le hordú a
dhéanfar faoi alt 17(2) agus dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ná an méid
arb ionannas dó luach na scaire nó an chion sin den leas sa talamh
lena mbaineann a mbeadh an duine nó na daoine atá ag iarraidh
go n-íocfar tacaíocht Stáit choimhdeach ina theideal dá ndéanfaí an
chomhthionóntacht a théarbhadh—

(a) ar an dáta a mheasfar an morgáiste a bheith
forghníomhaithe mar gheall ar alt 17(4), nó
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(b) ionann is dá mba rud é go ndearnadh ordú chun an talamh
a pháirtiú ar an dáta sin.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) más rud é go mbeidh iarrtha ag
na nascthionóntaí go léir sa nascthionóntacht ar an
bhFeidhmeannacht go n-íocfaí an tacaíocht Stáit choimhdeach i ndáil
leis an leas sa talamh lena mbaineann.

CUID 7

Athbhreithnithe agus Achomhairc

30.—(1) Faoi réir fho-ailt (5), (6) agus (7), féadfaidh an
Fheidhmeannacht, maidir le duine a mbeidh seirbhísí cúraim á
soláthar dó nó di nó a mbeidh cinneadh déanta ar a iarratas nó a
hiarratas ar thacaíocht Stáit, agus cibé acu ar a tionscnamh féin nó
ar iarraidh ón duine, a shocrú aon tráth go ndéanfar athbhreithniú
ar gach ní nó aon ní díobh seo a leanas, de réir mar is cuí:

(a) riachtanais chúraim an duine ar an mbonn céanna a
shonraítear in alt 7(6);

(b) an mheasúnacht airgeadais maidir leis an duine arna
déanamh faoi alt 10;

(c) méid seachtainiúil na n-íocaíochtaí i leith an duine arna
ndéanamh trí thacaíocht Stáit choimhdeach.

(2) Cuirfidh an Fheidhmeannacht faoi deara go ndéanfaidh duine
oiriúnach athbhreithniú faoin alt seo.

(3) Déanfaidh an duine oiriúnach a dhéanfaidh athbhreithniú
faoin alt seo tuarascáil maidir leis an gcéanna a ullmhú agus a
sholáthar don Fheidhmeannacht.

(4) I gcás gur deimhin leis an bhFeidhmeannacht, ag féachaint
d’athbhreithniú faoin alt seo agus don tuarascáil a soláthraíodh di
faoi fho-alt (3), gur chóir an cinneadh nó an ní is ábhar don
athbhreithniú a athrú, féadfaidh sí a chinneadh go ndéanfar an
cinneadh nó an ní atá faoi athbhreithniú a athrú dá réir.

(5) Beidh éifeacht, faoi réir fho-alt (6) agus mura gcinnfidh an
Fheidhmeannacht a mhalairt (go háirithe in aon chás inar sáraíodh
aon cheanglas den Acht seo atá iomchuí maidir leis an gcinneadh nó
maidir leis an ní is ábhar don athbhreithniú), le hathrú dá dtagraítear
i bhfo-alt (4) ón dáta a dhéanfar an cinneadh faoi fho-alt (4).

(6) Más rud é, maidir le cinneadh faoi fho-alt (4)—

(a) go mbeidh de thoradh air go n-ardófar acmhainn
sheachtainiúil mheasúnaithe duine, nó

(b) go mbeidh de thoradh air go n-ísleofar méid na n-
íocaíochtaí seachtainiúla tacaíochta Stáit coimhdí,

ní dhéanfaidh an Fheidhmeannacht an cinneadh sin a chur i ngníomh
sula mbeidh 40 lá oibre caite tar éis an dáta a thug sé fógra faoin
gcinneadh faoi fho-alt (8).
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(7) Ní ceadmhach do dhuine seachas an Fheidhmeannacht
athbhreithniú ar chinneadh a bhaineann le measúnacht airgeadais a
iarraidh mura rud é—

(a) go mbeidh 12 mhí caite ó dháta na measúnachta airgeadais
tosaigh nó an athbhreithnithe is déanaí ar an measúnacht
sin faoin alt seo (cibé acu is déanaí), nó

(b) go mbeidh, chun sástacht na Feidhmeannachta, athrú
ábhartha tagtha ar dhálaí airgeadais an duine sin ón
measúnacht airgeadais nó ón athbhreithniú is déanaí ar
an measúnacht sin faoin alt seo (cibé acu is déanaí).

(8) I gcás go dtabharfaidh an Fheidhmeannacht breith faoi fho-alt
(4) i leith duine, déanfaidh sí, tráth nach déanaí ná 10 lá oibre tar éis
dháta na breithe, fógra i scríbhinn i dtaobh an chinnidh sin a
thabhairt, ar fógra é ina luafaidh sí na cúiseanna atá leis an mbreith
agus a mbeidh cóip den tuarascáil lena mbaineann a soláthraíodh
don Fheidhmeannacht faoi fho-alt (3) ag gabháil leis, a thabhairt
don duine.

31.—(1) I gcás go ndéanann an Fheidhmeannacht, i dtaca le
measúnacht airgeadais a dhéanamh ar dhuine, mír aistrithe a chur i
gcuntas le linn acmhainn an duine a chinneadh agus go ndearnadh
an mhír aistrithe a aistriú roimh an 9 Deireadh Fómhair 2008,
féadfaidh an duine iarratas a dhéanamh chun na Feidhmeannachta ar
acmhainn an duine a athríomh trí mhír nó míreanna de na míreanna
aistrithe a eisiamh ar an bhforas gur gá déanamh amhlaidh chun
cruatan airgeadais míchuí, a eascraíonn as an mír sin a áireamh sa
mheasúnacht airgeadais i ndáil le duine iomchuí, a sheachaint.

(2) Féadfaidh an Fheidhmeannacht diúltú iarratas ó dhuine faoi
fho-alt (1) a bhreithniú nó a bhreithniú tuilleadh más rud é—

(a) nach gcomhlíonann an t-iarratas an fo-alt sin, nó

(b) go mainníonn duine iomchuí cibé faisnéis, de bhreis ar an
bhfaisnéis arna soláthar san iarratas nó i dteannta an
iarratais, a sholáthar don Fheidhmeannacht a theastóidh
ón bhFeidhmeannacht le réasún chun a chumasú di an t-
iarratas a chinneadh faoi fho-alt (5).

(3) I gcás go ndiúltaíonn an Fheidhmeannacht faoi fho-alt (2)
iarratas faoi fho-alt (1) ó dhuine a bhreithniú nó a bhreithniú
tuilleadh, déanfaidh sí, tráth nach déanaí ná 10 lá oibre tar éis an
diúltaithe, fógra i scríbhinn a thabhairt don duine maidir leis an
mbreith agus na cúiseanna atá leis an mbreith.

(4) Aon duine a thugann don Fheidhmeannacht, go feasach nó go
meargánta, faisnéis atá bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha in
iarratas, i dteannta iarratais nó i dtaca le hiarratas faoi fho-alt (1), tá
sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(5) Déanfaidh an Fheidhmeannacht iarratas faoi fho-alt (1) a
chinneadh—

(a) más deimhin leis an bhFeidhmeannacht gur gá athríomh
(lena n-eisítear mír nó míreanna aistrithe) a dhéanamh
ar acmhainn an duine d’fhonn cruatan airgeadais míchuí
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a sheachaint i ndáil le duine iomchuí, tríd an athríomh a
dhéanamh agus méid acmhainn seachtainiúla
measúnaithe an duine a choigeartú dá réir sin,

(b) mura deimhin leis an bhFeidhmeannacht amhlaidh, trí
dhiúltú don iarratas.

(6) I gcás go gcinnfidh an Fheidhmeannacht, faoi fho-alt (1),
iarratas faoi fho-alt (1) ó dhuine, déanfaidh sí, laistigh de 10 lá oibre
tar éis an chinnidh, fógra i scríbhinn a thabhairt don duine faoin
mbreith agus faoi na cúiseanna ata leis an mbreith.

(7) San alt seo—

ciallaíonn “duine infheidhme”, i ndáil le hiarratas faoi fho-alt (1)—

(a) an duine lena mbaineann an mheasúnacht airgeadais,

(b) i gcás gur duine de lánúin an duine lena mbaineann an
mheasúnacht airgeadais, páirtnéir an duine sin, nó

(c) leanbh de chuid duine dá dtagraítear i mír (a) nó (b) i gcás
go bhfuil an leanbh sin faoi bhun 21 bhliain d’aois;

ciallaíonn “ítim aistrithe” ioncam aistrithe nó sócmhainn aistrithe.

32.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh duine (“an t-achomharcóir”)
arb éagóir leis nó léi breith ón bhFeidhmeannacht dá dtagraítear in
alt 7(8), 9(3), 10(7), 11(1), 16, 30(4), 31(2) nó 31(5) achomharc a
dhéanamh in aghaidh na breithe trí fhógra a thabhairt don
Fheidhmeannacht—

(a) san fhoirm shonraithe, ar fógra é ina luaitear na cúiseanna
atá leis an achomharc, agus

(b) tráth nach déanaí ná 40 lá tar éis fógra maidir leis an
mbreith a bheith tugtha don achomharcóir faoi alt 7(9),
9(4), 10(8), 11(3), 16(16), 30(8), 31(3) nó 31(6) faoi
seach.

(2) (a) Déanfaidh an Fheidhmeannacht, le toiliú an Aire, painéal
de dhaoine oiriúnacha a cheapadh chun achomhairc a
gheofar faoi fho-alt (1) a bhreithniú.

(b) I gcás go bhfaighidh an Fheidhmeannacht achomharc faoi
fho-alt (1), ceapfaidh sí duine oiriúnach ón bpainéal dá
dtagraítear i mír (a) chun an t-achomharc a bhreithniú.

(3) Maidir leis an duine a cheapfar de bhun fho-alt (2) chun
achomharc faoi fho-alt (1) a bhreithniú—

(a) beidh sé nó sí neamhspleách i gcomhlíonadh
fheidhmeanna an duine faoin Acht seo mar dhuine arna
cheapadh nó arna ceapadh amhlaidh,

(b) ní bheidh sé nó sí teoranta do na forais ar a raibh breith
na Feidhmeannachta bunaithe, ach féadfaidh sé nó sí
breith a thabhairt ar an ní is ábhar don achomharc amhail
is dá mbeadh breith á tabhairt air den chéad uair,
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(c) faoi réir mhír (a), déanfaidh sé nó sí de réir treoirlínte a
eiseoidh an Fheidhmeannacht faoi alt 35 i leith an nóis
imeachta a bheidh le leanúint maidir le haon achomharc
a bhreithniú,

(d) déanfaidh sé nó sí breithniú ar aon agóidí i scríbhinn nó
ó bhéal a dhéanfaidh an t-achomharcóir mar thaca leis
an achomharc,

(e) déanfaidh sé nó sí breith (“breith iomchuí”) i scríbhinn,
lena gcinnfear an t-achomharc, agus féadfar leis an
mbreith sin—

(i) an bhreith is ábhar don achomharc a dhaingniú,

(ii) an bhreith sin a chúlghairm agus cibé breith eile is cuí
leis an duine a chur ina hionad, nó

(iii) an ní lena mbaineann a tharchur ar ais chuig an
bhFeidhmeannacht lena athbhreithniú de réir cibé
ordachán is cuí leis an duine,

(f) déanfaidh sé nó sí cóip den bhreith iomchuí a chur chuig
an achomharcóir agus chuig an bhFeidhmeannacht mar
aon leis na cúiseanna atá ag an duine leis an mbreith
iomchuí, agus

(g) déanfaidh sé nó sí cibé ordacháin is cuí leis an duine a
thabhairt don Fheidhmeannacht.

(4) Aon duine (lena n-áirítear an Fheidhmeannacht) arb éagóir
leis nó léi an bhreith iomchuí, féadfaidh sé nó sí achomharc a
dhéanamh chun na hArd-Chúirte i gcoinne na breithe ar phonc dlí.

(5) Is ar shlí seachas go poiblí a éistfear achomharc faoi fho-alt
(4) i gcás go n-iarrfaidh an t-achomharcóir amhlaidh.

(6) Déanfaidh an Fheidhmeannacht, ar dhéanamh de réir aon
ordacháin arna thabhairt faoi fho-alt (3)(e)(iii) nó (g), fógra i
scríbhinn a thabhairt don achomharcóir lena mbaineann á rá go
ndearna an Fheidhmeannacht de réir an ordacháin.

(7) Aon tagairt san alt seo do bhreith arna tabhairt ag an
bhFeidhmeannacht folaíonn sí cinneadh agus diúltú arna dhéanamh
ag an bhFeidhmeannacht.

CUID 8

Muirir i Leith Seirbhísí Cúraim

33.—(1) D’ainneoin aon fhorála reachtúla eile, féadfaidh an
Fheidhmeannacht muirir a ghearradh i leith seirbhísí cúraim de réir
bhrí mhír (a)(i) den mhíniú ar “seirbhísí cúraim cónaithe
fhadtéarmaigh” a sholáthar.

(2) Tar éis dul i gcomhairle leis an bhFeidhmeannacht, déanfaidh
an tAire mionsonraí maidir leis na hearraí agus na seirbhísí arb éard
iad seirbhísí cúraim de réir bhrí mhír (a)(i) den mhíniú ar “seirbhísí
cúraim cónaithe fhadtéarmaigh” a leagan faoi bhráid Thithe an
Oireachtais.
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(3) Ní bheidh muirir i leith seirbhísí cúraim de réir bhrí mhír (a)(i)
den mhíniú ar “seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh” a
sholáthraíonn an Fheidhmeannacht níos mó ná an costas a
bhaineann leis na seirbhísí sin a sholáthar, ar costas é a chinnfidh an
Fheidhmeannacht de réir fho-alt (2).

(4) Le linn costas seirbhísí cúraim a chinneadh de réir fho-ailt (2)
agus (3), ní dhéanfaidh an Fheidhmeannacht—

(a) faoi réir mhír (b), ach amháin na costais arna dtabhú ag
an bhFeidhmeannacht i ndáil le soláthar na seirbhísí
cúraim sin a áireamh, agus

(b) costais nach inchurtha go díreach i leith sholáthar na
seirbhísí cúraim sin a áireamh ach amháin na costais sin
a bheidh forordaithe, faoi rialacháin arna ndéanamh faoi
alt 36, chun críocha na míre seo.

(5) Ní bheidh muirir i leith seirbhísí cúraim de réir bhrí mhír (a)(i)
den mhíniú ar “seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh” in alt 3 a
sholáthraítear thar ceann na Feidhmeannachta níos mó ná an costas
arna dtabhú ag an bhFeidhmeannacht i ndáil le soláthar na seirbhísí
cúraim sin.

(6) Féadfar muirir éagsúla a ghearradh faoi threoir na haicme
seirbhísí cúraim a sholáthraítear agus chostas na haicme seirbhísí
cúraim sin arna chinneadh de réir fho-ailt (3) go (5).

(7) Ní bheidh muirir faoin alt seo iníoctha i leith seirbhísí cúraim
a sholáthraíonn an Fheidhmeannacht nó a sholáthraítear thar ceann
na Feidhmeannachta—

(a) do dhuine atá faoin bhun 18 mbliana d’aois,

(b) do bhean i leith máithreachta,

(c) do dhuine a choinnítear dá ainneoin nó dá hainneoin faoi
na hAchtanna Meabhair-Shláinte 1945 go 2001,

(d) do dhuine a mbeidh, de bhun alt 2 den Acht Sláinte
(Leasú) 1996, i dtuairim na Feidhmeannachta, Heipitíteas
C tolgtha aige nó aici go díreach nó go neamhdhíreach ó
Fhrith-D Imdhíonghlóbailine Daonna a úsáid nó ó
tháirge fola eile nó aistriú fola a fháil laistigh den Stát, nó

(e) do dhuine i leith chóireáil na ngalar a fhorordaítear faoi
Chuid IV den Acht Sláinte 1947.

34.—(1) Leasaítear alt 52 den Acht Sláinte 1970 tríd an méid seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Féadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh de réir bhrí an Achta
fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009 a chur ar fáil.”.

(2) Leasaítear alt 53 (arna leasú le halt 4 den Acht Sláinte (Leasú)
2005) den Acht Sláinte 1970—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):
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“(1) Faoi réir fho-alt (1A), ní ghearrfar táillí i leith
seirbhísí d’othair chónaithe arna gcur ar fáil faoi alt 52 ach
amháin mar a fhoráiltear i bhfo-alt (2).”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) Gearrfar táillí i leith seirbhísí cúraim cónaithe
fhadtéarmaigh de réir an Achta fán Scéim um Thacaíocht
Tithe Banaltrais 2009.

(1B) Forléireofar tagairt i bhfo-alt (1A) do sheirbhísí
cúraim cónaithe fhadtéarmaigh mar thagairt do sheirbhísí
cúraim cónaithe fhadtéarmaigh de réir bhrí an Achta fán
Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009 maidir le
seirbhísí den sórt sin arna soláthar do dhuine a thosaíonn
ar na seirbhísí sin a fháil den chéad uair tráth tar éis teacht
i ngníomh d’alt 6(2)(c) den Acht fán Scéim um Thacaíocht
Tithe Banaltrais 2009.

(1C) Ní cheanglófar ar dhuine a mbeidh táillí á
ngearradh ina leith faoi fho-alt (2) táillí faoi fho-alt (1A)
a íoc.”.

(3) Leasaítear an tAcht Sláinte 1970 tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 53:

“Táillí i leith
seirbhísí
d’othair
chónaithe i
gcásanna
áirithe.

53A.—(1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás go
soláthraítear seirbhísí d’othair chónaithe (nach
seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh de réir
bhrí an Achta fan Scéim um Thacaíocht Tithe
Banaltrais 2009) do dhuine in ospidéal chun cúram
agus cóireáil a thabhairt d’othair a bhfuil mór-
éalanga orthu (lena n-áirítear aon éalang
shíciatrach) agus i gcás go bhfuil sé deimhnithe i
scríbhinn ag lia-chleachtóir arna ainmniú nó arna
hainmniú ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
nach bhfuil gá ag an duine atá ag fáil na seirbhísí
sin le géarchúram agus géarchóireáil liachta i leith
aon éalainge den sórt sin.

(2) I gcás go bhfuil feidhm ag an alt seo,
d’ainneoin alt 53, féadfar táillí a ghearradh i leith
seirbhísí d’othair chónaithe ar an mbonn a
shonraítear i bhfo-alt (3) amhail is dá mba
sheirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh de réir
bhrí an Achta fan Scéim um Thacaíocht Tithe
Banaltrais 2009 arna soláthar ag Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte na seirbhísí sin, agus cibé acu
atá nó nach bhfuil iarratas ar thacaíocht Stáit
déanta ag an duine lena mbaineann faoi alt 9 den
Acht sin.

(3) Déanfar na táillí dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
a chinneadh de réir an mheánchostais a bhaineann
le seirbhísí cúraim chónaithe fhadtéarma arna
gcinneadh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
i saoráidí a oibríonn Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte agus a ainmnítear go poiblí i scríbhinn mar
shaoráidí atá ann go príomha chun cúram a
thabhairt do dhaoine scothaosta.
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(4) Faoi réir fho-alt (5), ní bheidh feidhm ag an
alt seo i gcás go mbeidh iarratas déanta ag duine
ar mheasúnacht ar riachtanais chúraim faoi alt 7
den Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe
Banaltrais 2009 agus go mbeidh sé nó sí ag fanacht
le cinneadh ón bhFeidhmeannacht faoi alt 7 den
Acht sin.

(5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) i gcás go
ndéanfaidh duine iarratas faoi alt 7 den Acht fán
Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009 a
tharraingt siar agus go ndéanfaidh sé nó sí iarratas
dá éis sin.”.

CUID 9

Ilghnéitheach

35.—(1) Féadfaidh an Fheidhmeannacht, le toiliú an Aire,
treoirlínte a eisiúint i gcomhréir leis an Acht seo, cibé acu an
mbaineann siad le feidhm de chuid na Feidhmeannachta a
chomhlíonadh nó nach ea, d’fhonn treoir phraiticiúil a thabhairt
maidir le haon fhoráil den Acht seo nó de rialacháin arna
ndéanamh faoi.

(2) Socróidh an Fheidhmeannacht go ndéanfar treoirlínte a
eiseofar faoin alt seo a fhoilsiú ar cibé modh is cuí leis an
bhFeidhmeannacht.

36.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) go (11), féadfaidh an tAire, chun a
chumasú lánéifeacht a bheith le haon fhoráil den Acht seo, rialacháin
a dhéanamh lena bhforordófar aon ábhar nó ní dá dtagraítear san
Acht seo mar ábhar nó ní atá forordaithe nó le forordú.

(2) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle roimh ré leis an
bhFeidhmeannacht, agus le toiliú an Aire Airgeadais, rialacháin a
dhéanamh chun críocha mhír (b) d’fho-alt (4) d’alt 33 trí aicme costas
a fhorordú, faoi threoir aicme seirbhísí cúraim, ar deimhin leis an
Aire ina leith iad a bheith bainteach le soláthar na haicme seirbhísí
cúraim sin, cé nach inchurtha go díreach iad i leith sholáthar na
haicme seirbhísí cúraim sin.

(3) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha mhír
(a) den mhíniú ar “asbhaint inlamhála” i mír 1 de Chuid 3 de Sceideal
1 trí aicme nó aicmí caiteachais a fhorordú a bhaineann le caiteachais
réasúnacha maireachtála duine lena mbaineann an mheasúnacht
airgeadais agus a pháirtnéara nó a páirtnéara is comhalta d’aicme
gaol cleithiúnach a fhorordaítear leis na rialacháin sin.

(4) (a) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun méid a
fhorordú chun críocha fhomhír (ii) de mhír (a) den
mhíniú ar “méid is inasbhainte as sócmhainní ginearálta”
i mír 1 de Chuid 3 de Sceideal 1, ar méid é—

(i) nach lú ná an méid dá dtagraítear i bhfomhír (i) de
mhír (a) den mhíniú sin,

(ii) nach lú ná an méid a bheidh forordaithe ar an
bhfeidhmiú is déanaí den chumhacht seo, agus
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(iii) a choigeartófar de réir athruithe sa treoir-uimhir
praghsanna do thomhaltóirí arna ríomh ó lár mhí
Bealtaine 2008 i gcás gurb é an méid a shonraítear i
bhfomhír (i) de mhír (a) den mhíniú sin an
bonnfhigiúr.

(b) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun méid a
fhorordú chun críocha fhomhír (ii) de mhír (b) den
mhíniú ar “méid is inasbhainte as sócmhainní ginearálta”
i mír 1 de Chuid 3 de Sceideal 1, ar méid é—

(i) nach lú ná an méid dá dtagraítear i bhfomhír (i) de
mhír (b) den mhíniú sin,

(ii) nach lú ná an méid a bheidh forordaithe ar an
bhfeidhmiú is déanaí den chumhacht seo, agus

(iii) a choigeartófar de réir athruithe sa treoir-uimhir
praghsanna do thomhaltóirí arna ríomh ó lár mhí
Bealtaine 2008 i gcás gurb é an méid a shonraítear i
bhfomhír (i) de mhír (b) den mhíniú sin an
bonnfhigiúr.

(5) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha mhír
(j) den mhíniú ar “ioncam” i mír 1 de Chuid 3 de Sceideal 1 trí aicme
nó aicmí sochair a fhorordú nach dtagann faoi réim mhíreanna (a)
go (i) den mhíniú sin ach a measfaidh an tAire gur cineál ioncaim é,
agus chun críocha an fho-ailt seo folóidh sochar gnóchain chaipitiúla.

(6) Gan dochar do ghinearáltacht alt 26(8), féadfaidh an tAire, tar
éis dul i gcomhairle roimh ré leis na Coimisinéirí Ioncaim agus le
toiliú an Aire Airgeadais, rialacháin a dhéanamh lena bhforáiltear
go dtabharfar cumhachtaí do na Coimisinéirí Ioncaim maidir le
méideanna inaisíoctha a bhailiú agus a ghnóthú de réir bhrí alt 26(1)
mar aon le hús ar an gcéanna, (agus, chun na críche sin, féadfar
oiriúnú a dhéanamh leis na rialacháin, fairis nó d’éagmais
modhnuithe, ar fhorálacha aon achtacháin a bhaineann le haon cháin
a mhuirearófar nó a fhorchuirfear leis an achtachán sin a bhailiú nó
a ghnóthú, nó le taifid a iniúchadh nó faisnéis a thabhairt i ndáil leis
an gcéanna).

(7) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (6), féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin arna ndéanamh faoin bhfo-alt sin, i leith
méideanna dá dtagraítear san fho-alt sin, maidir leis na nithe seo
a leanas—

(a) an fhoirm ina ndéanfar íocaíocht,

(b) ús a mhuirearú agus an céatadán agus an ráta faoin gcéad
cuí úis atá le muirearú,

(c) na himthosca nach muirearófar ús iontu,

(d) an tréimhse ama tar éis tarlú an teagmhais ba bhun leis na
méideanna a theacht chun bheith inaisíoctha nach
muirearófar ús ina leith,

(e) an t-ord ina gcuirfear aon íocaíocht chun feidhme faoi
chomhair úis nó caipitil sna méideanna sin,

(f) aon nithe a leanfaidh as na nithe sin roimhe seo nó a
ghabhann leo.
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(8) Féadfaidh an tAire, maidir le haon deacracht a eascróidh le
linn na tréimhse 3 bliana ó thosach feidhme alt 5 i ndáil leis an Acht
seo a thabhairt i ngníomh, aon ní a dhéanamh le rialacháin ar
dealraitheach gur gá nó gur fóirsteanach é chun an tAcht seo a
thabhairt i ngníomh agus féadfar, le rialacháin faoin bhfo-alt seo, a
mhéid amháin is dealraitheach gur gá é chun na rialacháin a
thabhairt in éifeacht, foráil den Acht seo a mhodhnú má tá an
modhnú i gcomhréir le críocha, prionsabail agus meon an Achta seo.

(9) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith i rialacháin faoin alt seo is dóigh leis an Aire
a bheith riachtanach nó fóirsteanach chun críocha na rialachán.

(10) I gcás go mbeartaíonn an tAire rialacháin a dhéanamh faoi
fho-alt (8)—

(a) rachaidh sé nó sí, sula ndéanfaidh sé nó sí amhlaidh, i
gcomhairle le cibé Aire eile (más ann) den Rialtas is cuí
leis an Aire ag féachaint d’fheidhmeanna an Aire eile sin
den Rialtas i ndáil leis na rialacháin atá beartaithe, agus

(b) cuirfidh sé nó sí faoi deara dréacht de na rialacháin a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní
dhéanfar na rialacháin go dtí go mbeidh rún ag ceadú an
dréachta rite ag gach Teach acu sin.

(11) Déanfaidh an tAire gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo
(seachas rialachán dá dtagraítear i bhfo-alt (10)) a leagan faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má
dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an
Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag
neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin,
ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin
rialachán.

37.—Leasaítear alt 3 den Acht um Chreidmheas do Thomhaltóirí
1995 i bhfo-alt (2) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (e):

“(ea) íocaíochtaí tacaíochta Stáit coimhdí arna n-airleacan
ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoin Acht
fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009,”.

38.—Leasaítear alt 7A (a cuireadh isteach le halt 3 den Acht
Sláinte (Tithe Banaltrais) (Leasú) 2007) den Acht Sláinte (Tithe
Banaltrais) 1990 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (4):

“(4A) Diúltóidh an Fheidhmeannacht iarratas a bhreithniú
arna dhéanamh ar thosach feidhme alt 6(1)(d) den Acht fán
Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009 nó dá éis.”.

39.—(1) Maidir le duine a bhfuil fóirdheontas iomchuí á fháil aige
nó aici díreach roimh thosach feidhme an fho-ailt seo, leanfar den
fhóirdheontas iomchuí a íoc leis nó léi—

(a) go dtí go scoirfear den íocaíocht sin de réir fhorálacha an
Achta Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990 (arna leasú leis an
Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) (Leasú) 2007), nó
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(b) go dtí an dáta óna mbeidh tacaíocht Stáit le híoc i leith an
duine mar gheall ar an gcinneadh ón bhFeidhmeannacht
faoi alt 11(1),

cibé acu is túisce a tharlóidh.

(2) Ní dhéanfaidh fo-alt (1) dochar d’oibriú alt 7D (a cuireadh
isteach le halt 3 den Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) (Leasú) 2007)
den Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990 a mhéid a fhoráiltear leis
an alt sin 7D go n-íocfar fóirdheontas iomchuí le duine dá dtagraítear
san fho-alt sin nach ionann agus an fóirdheontas iomchuí a íoctar leis
an duine sin díreach roimh thosach feidhme an fho-ailt sin.

40.—Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta, le fógra i scríbhinn,
duine a ainmniú chun caibidlíocht a dhéanamh le daoine a sheolann
gnó tí banaltrais chun teacht ar chomhaontú dá dtagraítear i mír
(a)(ii) nó (b)(ii) den mhíniú ar “teach banaltrais ceadaithe”.

41.—(1) Leasaítear an tOrdú fá Bhord an Chiste Náisiúnta um
Cheannach Cóireála (Bunú) 2004 (I.R. Uimh. 179 de 2004)—

(a) in Airteagal 2, trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ tá le ‘teach banaltrais ceadaithe’ an bhrí chéanna atá leis
san Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009;

ciallaíonn ‘seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh’
seirbhísí cúraim cónaithe fhadtéarmaigh de réir bhrí mhír
(a)(ii) den mhíniú ar “seirbhísí cúraim cónaithe
fhadtéarmaigh” in alt 3(1) den Acht fán Scéim um
Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009;

tá le ‘teach banaltrais’ an bhrí a shanntar dó le halt 2 den
Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990 agus folaíonn sé foras
dá dtagraítear in alt 2(1)(h) den Acht sin;”,

agus

(b) in Airteagal 4—

(i) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (1)(b):

“(ba) socruithe a dhéanamh le duine is dóigh leis
is cuí, ar dílseánach tí banaltrais é nó í,
maidir leis an bpraghas ar a soláthróidh an
duine sin seirbhísí cúraim cónaithe
fhadtéarmaigh do dhaoine a bhfuil gá acu
le seirbhísí den sórt sin agus atá ag fáil
tacaíochta airgeadais faoin Acht fán Scéim
um Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009;”,

(ii) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (1):

“(1A) Beidh socruithe dá dtagraítear i mír (1)(ba)
faoi réir coinníll gur teach banaltrais ceadaithe é an
teach banaltrais nó nach mbeidh feidhm ag na
socruithe mura dtiocfaidh an teach banaltrais chun
bheith ina theach banaltrais ceadaithe.
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(1B) Déanfar fógra i dtaobh socruithe dá
dtagraítear i mír (1)(ba) a thabhairt
d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus
féadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte cibé
faisnéis a bhaineann leis na socruithe sin is cuí léi a
fhoilsiú.”.

agus

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(2):

“(3) Féadfaidh an Bord, i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna faoi mhír (1)(ba), taifid agus cuntais de
chuid tí banaltrais cheadaithe, nó de chuid tí
banaltrais a mbeartaíonn a dhílseánach socruithe a
dhéanamh faoi mhír (1)(ba), a scrúdú.”.

42.—(1) Más rud é, i dtaca le measúnacht airgeadais, nó i dtaca le
hathbhreithniú ar mheasúnacht airgeadais faoi alt 30, nach nochtann
duine méid nó luach ioncaim, ioncaim aistrithe, sócmhainní airgid,
sócmhainní iomchuí nó sócmhainní aistrithe nó go ndéanann sé nó
sí ráiteas mícheart maidir leis an gcéanna, agus go bhfaigheann sé nó
sí méid tacaíochta Stáit is mó ná an méid a gheobhadh sé nó sí
murach an neamhnochtadh nó an ráiteas mícheart sin, de réir mar a
bheidh, beidh an méid, arna chinneadh ag an bhFeidhmeannacht,
den bhreis a bheidh ag an tacaíocht Stáit ar an méid a gheobhadh an
duine murach an neamhnochtadh sin nó an ráiteas mícheart sin, de
réir mar a bheidh, iníoctha ag an duine leis an bhFeidhmeannacht ar
éileamh agus féadfaidh an Fheidhmeannacht é a ghnóthú mar fhiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ón duine nó ó eastát an
duine sin.

(2) Más rud é go mbeidh méid breise tacaíochta Stáit íoctha i leith
duine agus go n-éireoidh an bhreis sin mar gheall ar fhaisnéis arna
soláthar ag páirtnéir an duine sin, beidh an bhreis sin, a mhéid a
eascróidh sí mar gheall ar neamhnochtadh ag an bpáirtnéir sin nó
ráiteas mícheart uaidh nó uaithi, iníoctha ag an bpáirtnéir leis an
bhFeidhmeannacht ar éileamh agus féadfar í a ghnóthú ó pháirtnéir
an duine ar ina leith a íocadh an tacaíocht Stáit nó ó eastát an
pháirtnéara sin mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse
inniúla.

(3) Gan dochar do chearta na Feidhmeannachta faoi fho-ailt (1)
agus (2), féadfaidh an Fheidhmeannacht an méid tacaíochta Stáit a
bheadh iníoctha i leith an duine a laghdú go dtí go ngnóthóidh an
Fheidhmeannacht iomlán na n-íocaíochtaí breise.

43.—(1) Dearbhaítear, maidir le seirbhísí cúraim a sholáthar do
dhuine, ar seirbhísí iad a mbeidh cinneadh déanta ag an
bhFeidhmeannacht de bhun alt 7 gur seirbhísí cuí iad maidir le
riachtanais an duine sin, go dtoimhdeofar go cinntitheach gur chun
tairbhe do shláinte agus leas an duine sin iad agus gur gá iad le
haghaidh an chéanna agus gur soláthraíodh iad ar iarraidh uaidh nó
uaithi, d’ainneoin aon mhí-inniúlacht dhlíthiúil a bheith ar an duine
sin agus go mbeidh aon chonradh arna dhéanamh leis an duine sin
nó thar a cheann nó thar a ceann i ndáil leis na seirbhísí cúraim sin
bailí agus infhorfheidhmithe d’ainneoin aon rialach dlí nó forála
reachtúla.
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(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) fairis na modhnuithe go léir is gá
maidir le tacaíocht Stáit choimhdeach a sholáthar.

(3) Maidir le dliteanas aon duine de lánúin iomchuí i leith aon
airgid a bheidh dlite faoin Acht seo i leith seirbhísí cúraim nó i leith
tacaíochta Stáit coimhdí, ní dhéanfaidh aon easpa cumais ar thaobh
na ndaoine seo a leanas difear dó—

(a) an duine dár soláthraíodh na seirbhísí nó ar íocadh
tacaíocht Stáit choimhdeach ina leith, nó

(b) páirtnéir an duine sin.

(4) Ní dhéanfaidh neamhbhailíocht aon mhuirir a chruthaítear de
bhun an Achta seo difear don dliteanas foluiteach i leith aon airgead
a aisíoc leis an bhFeidhmeannacht.

44.—(1) Féadfaidh an Fheidhmeannacht foirm aon doiciméid a
shonrú a cheanglaítear leis an Acht seo a bheith mar an bhfoirm
shonraithe agus foirm cibé doiciméad eile a shonrú is gá chun críocha
an Achta seo de réir mar is cuí leis an bhFeidhmeannacht.

(2) Maidir le foirm a shonrófar faoin alt seo—

(a) comhlánófar í de réir cibé treoracha a bheidh sonraithe
san fhoirm,

(b) beidh cibé doiciméid ag gabháil léi (lena n-áirítear
ionstraimí, deimhnithe, dúblaigh den fhoirm agus
dearbhuithe reachtúla) a bheidh sonraithe san fhoirm,
agus

(c) má cheanglaítear an fhoirm chomhlánaithe a sholáthar
don Fheidhmeannacht nó d’aon duine eile, soláthrófar
amhlaidh ar an tslí, más ann, a bheidh sonraithe san
fhoirm.

(3) Maidir le cumhacht na Feidhmeannachta faoi fho-alt (1)—

(a) féadfar í a fheidhmiú ar shlí lena gceanglófar ar an duine
atá ag comhlánú na foirme dearbhú reachtúil a dhéanamh
i dtaobh an sonraí fíora cruinne na sonraí atá san fhoirm
de réir mar is fearr is eol don duine sin agus mar a
chreideann sé nó sí,

(b) féadfar í a fheidhmiú ar shlí lena sonrófar dhá fhoirm nó
níos mó d’aon doiciméad dá dtagraítear san fho-alt sin
cibé acu mar roghanna, nó chun socrú a dhéanamh maidir
le himthosca áirithe nó maidir le cásanna áirithe, de réir
mar is cuí leis an bhFeidhmeannacht.

(4) Féadfar, leis an bhfoirm a shonrófar faoin alt seo a bheidh ag
iarratas ar thacaíocht Stáit i leith duine, a cheangal go mbeidh na
nithe seo a leanas ag gabháil leis an iarratas—

(a) luachálacha ar shócmhainní a bhfuil nó a raibh leasanna
ag an duine iontu agus luachálacha ar na leasanna sin,

(b) más duine de lánúin an duine, luachálacha ar shócmhainní
a bhfuil nó a raibh leasanna ag an duine eile den lánúin
iontu agus luachálacha ar na leasanna sin, agus
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(c) cibé faisnéis eile a fhorordóidh an tAire.

45.—(1) D’ainneoin aon fhorála de na hAchtanna um Chosaint
Sonraí 1988 go 2003, féadfaidh an Fheidhmeannacht, de réir an ailt
seo, rochtain a fháil ar aon taifid iomchuí agus iad a phróiseáil chun
críocha an Achta seo.

(2) Faoi réir fho-alt (3), déanfaidh an Fheidhmeannacht, a luaithe
is indéanta tar éis thosach feidhme an ailt seo, cód cleachtais a
ullmhú agus a chur faoi deara é a fhoilsiú ar cód cleachtais é a bheidh
le comhlíonadh ag duine a fhaigheann rochtain ar aon taifid iomchuí
agus a dhéanann próiseáil ar aon taifid iomchuí de bhun fho-alt (1),
nó ag duine dá dtagraítear i bhfo-alt (4) agus a bhfuil aon fhaisnéis
iomchuí ina sheilbh nó ina seilbh, ina choimeád nó ina coimeád nó
faoina rialú aige nó aici, a mhéid gur sonraí pearsanta atá sna taifid
iomchuí nó san fhaisnéis iomchuí, de réir mar a bheidh.

(3) Ní chomhlíonfaidh an Fheidhmeannacht an fheidhm faoi fho-
alt (2) ach amháin tar éis di dul i gcomhairle leis an gCoimisinéir
Cosanta Sonraí de réir bhrí na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988
agus 2003.

(4) Faoi réir fho-alt (5), ní dhéanfaidh duine faisnéis iomchuí a
nochtadh ach amháin chun go gcomhlíonfaidh an duine feidhm faoin
Acht seo.

(5) Féadfaidh duine faisnéis iomchuí a nochtadh do chomhalta
den Gharda Síochána má chreideann an duine le réasún gur gá an
nochtadh chun cosc a chur le leanúint de ghníomh is cion.

(6) Ní taifid Roinne de réir bhrí alt 2(2) den Acht um Chartlann
Náisiúnta 1986 doiciméid a ullmhófar chun feidhm a chomhlíonadh
faoin Acht seo.

(7) Déanfaidh an Fheidhmeannacht cinneadh maidir le stóráil,
coinneáil nó diúscairt na nithe seo a leanas—

(a) iarratais ar thacaíocht Stáit (lena n-áirítear aon doiciméid
a bheidh ag gabháil le hiarratais),

(b) doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt (6), agus

(c) taifid iomchuí atá i seilbh nó faoi rialú na
Feidhmeannachta.

(8) Féadfaidh an Fheidhmeannacht a iarraidh i scríbhinn ar
dhuine rochtain ar thaifid iomchuí, nó cóipeanna díobh, a sholáthar
don Fheidhmeannacht, ar taifid iomchuí iad—

(a) atá i seilbh nó faoi rialú an duine, agus

(b) a chuideoidh nó a d’fhéadfadh cuidiú leis an
bhFeidhmeannacht a feidhmeanna faoin Acht seo a
chomhlíonadh.

(9) Déanfaidh duine is ábhar d’iarraidh faoi fho-alt (8) an iarraidh
a chomhlíonadh a luaithe is indéanta tar éis don duine an iarraidh
a fháil.

(10) Beidh duine a sháraíonn fo-alt (4) nó (9) gan leithscéal
réasúnach ciontach i gcion agus dlífear—
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(a) 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, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £25,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(11) San alt seo—

ciallaíonn “faisnéis iomchuí”, i ndáil le duine dá dtagraítear i bhfo-
alt (4), faisnéis a sholáthraítear faoin Acht seo don
Fheidhmeannacht, do dhuine oiriúnach nó do dhuine a cheapfar faoi
alt 32(2) agus a fhaigheann an duine céadluaite i gcúrsa feidhm de
chuid an duine faoin Acht seo a chomhlíonadh;

ciallaíonn “taifead iomchuí” aon taifead a chuideoidh nó a
d’fhéadfadh cuidiú leis an bhFeidhmeannacht iarratas ar thacaíocht
Stáit nó iarraidh ar thacaíocht Stáit inaisíoctha a chinneadh.

46.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, chun
fóirithint ar chruatan míchuí a sholáthar, rialacháin a dhéanamh i
ndáil le measúnachtaí airgeadais a dhéanamh i gcomhréir leis an
Acht seo.

(2) Folaíonn an chumhacht chun rialacháin a dhéanamh faoin alt
seo an chumhacht chun foráil a dhéanamh go dtabharfar neamhaird
ar ioncam nó ar shócmhainní duine de lánúin (nó ar chuid shonraithe
den ioncam nó de na sócmhainní sin) le linn measúnacht airgeadais
a dhéanamh i dtaca le hiarratas ar thacaíocht Stáit ón duine eile den
lánúin i gcás go suitear, chun sástacht na Feidhmeannachta nó an
duine a n-iarrtar air nó uirthi de bhun alt 10 an mheasúnacht
airgeadais a dhéanamh, go bhfuil imthosca eisceachtúla a shonraítear
sna rialacháin ann.

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

47.—(1) Faoi réir fho-ailt (2), (4) agus (9), féadfaidh duine
sonraithe gníomhú thar ceann duine eile i ndáil le haon ní faoin Acht
seo, lena n-áirítear, aon iarratas, achomharc, athbhreithniú nó toiliú
a thabhairt faoi alt 7(13), ach gan a bheith teoranta do na nithe sin,
i gcás nach bhfuil lánchumas meabhrach sa duine eile sin.

(2) Féadfaidh an Fheidhmeannacht diúltú plé le duine a
airbheartaíonn gur duine sonraithe é nó í atá ag gníomhú thar ceann
duine lena mbaineann iarratas ar thacaíocht Stáit (an duine iomchuí)
mura ndeimhníonn an duine céadluaite don Fheidhmeannacht gur
duine sonraithe iarbhír an duine céadluaite atá ag gníomhú thar
ceann an duine iomchuí.

(3) I gcás go ndiúltaíonn an Fheidhmeannacht faoi fho-alt (2) plé
le duine a airbheartaíonn gur duine sonraithe é nó í, déanfaidh sí,
tráth nach déanaí ná 10 lá oibre tar éis an diúltaithe, fógra i scríbhinn
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maidir leis an mbreith agus na cúiseanna atá leis an mbreith a
thabhairt don duine sonraithe agus don duine iomchuí araon.

(4) Féadfaidh an Fheidhmeannacht diúltú plé le duine sonraithe
maidir le ní iomchuí mura deimhin leis an bhFeidhmeannacht go
bhfuil an duine sonraithe ag gníomhú ar mhaithe le leas an duine
iomchuí i leith an ní sin.

(5) I gcás go ndiúltaíonn an Fheidhmeannacht faoi fho-alt (4) plé
le duine sonraithe i leith ní iomchuí, déanfaidh sí, tráth nach déanaí
ná 10 lá oibre tar éis an diúltaithe, fógra i scríbhinn maidir leis an
mbreith agus na cúiseanna atá leis an mbreith a thabhairt don duine
sonraithe agus don duine iomchuí.

(6) Faoi réir fho-ailt (2) agus (4), ní oibreoidh aon fhoráil den
Acht seo chun cosc a chur ar an bhFeidhmeannacht plé le duine
sonraithe, agus beidh aon ní a bheidh déanta ag an duine sonraithe
ina cheangal ar an duine ar thar a cheann nó thar a ceann a rinneadh
an gníomh.

(7) San alt seo, ciallaíonn “duine sonraithe”, i ndáil le duine—

(a) i gcás gur coimircí cúirte an duine, Cúramaí an Duine
maidir leis an gcoimircí, a bheidh údaraithe go cuí
chuige sin,

(b) duine a cheapfaidh duine iomchuí chun bheith ina aturnae
nó ina haturnae faoi chumhacht aturnae mharthanach
agus—

(i) nach bhfuil an t-aturnae toirmiscthe ná srianta le
téarmaí na cumhachta ó aon ní lena mbaineann an
t-alt seo a chomhlíonadh, agus

(ii) go bhfuil an chumhacht aturnae mharthanach
cláraithe agus nár cealaíodh an clárú,

(c) ionadaí cúraim a cheapfar de bhun iarratais faoi alt 21,

(d) i gcás gur duine de lánúin an duine, an duine eile den
lánúin,

(e) gaol don duine nach bhfuil faoi bhun 18 mbliana d’aois,

(f) neaschara a cheapfaidh cúirt,

(g) ionadaí dlíthiúil de chuid an duine, nó

(h) lia-chleachtóir cláraithe, altra chláraithe nó oibrí
sóisialach cláraithe.

(8) Beidh tosaíocht ag na hearnálacha duine a fhéadfaidh
gníomhú mar dhuine sonraithe dá dtagraítear i míreanna (a), (b) agus
(c) d’fho-alt (7) ar na hearnálacha duine dá dtagraítear i míreanna
(d) go (h) d’fho-alt (7) ach féadfaidh duine dá dtagraítear i míreanna
(a) go (c) den fho-alt sin toiliú i scríbhinn le duine a mbeidh tosaíocht
níos lú aige nó aici do ghníomhú mar dhuine sonraithe.

(9) Ní oibreoidh fo-alt (1) chun a cheadú do dhuine—

(a) gníomhú mar ionadaí cúraim mura mbeidh an duine sin
ceaptha mar ionadaí cúraim faoi alt 21, ná
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(b) iarraidh a dhéanamh go n-íocfar tacaíocht Stáit
choimhdeach mura gceaptar an duine sin mar ionadaí
cúraim faoi alt 21.

48.—Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997 tríd an alt
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 192B:

“Díolúine i
leith
íocaíochtaí
tacaíochta
Stáit.

192C.—(1) D’ainneoin aon fhorála eile de na
hAchtanna Cánach Ioncaim, beidh duine atá ag
fáil seirbhísí cúraim díolmhaithe ó cháin ioncaim i
leith aon tacaíochta Stáit a sholáthrófar don duine
faoi alt 12(2) den Acht fán Scéim um Thacaíocht
Tithe Banaltrais 2009 agus ní áireofar an íocaíocht
le linn ioncam an duine a ríomh chun críocha na
nAchtanna Cánach Ioncaim.

(2) D’ainneoin aon fhorála de na hAchtanna
Cánach Ioncaim, íocfar aon íocaíocht dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) gan cáin ioncaim a
asbhaint.

(3) San alt seo tá le ‘seirbhísí cúraim’ agus
‘tacaíocht Stáit’ an bhrí chéanna atá leo san Acht
fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009.”.

SCEIDEAL 1

Measúnacht ar Acmhainn

CUID 1

Measúnacht ar acmhainn duine nach duine de lánúin

1. Déanfar acmhainn duine nach duine de lánúin a mheasúnú, faoi
réir Chuid 3, ar bhonn na rialacha sa Chuid seo.

Measúnacht ar ioncam

2. Déan measúnú ar an ioncam seachtainiúil trí na treoracha ag
céimeanna A go E a leanúint:

A. Déan ioncam bliantúil an duine a shuíomh tríd an míniú
ar “ioncam” a úsáid.

B. Déan na hasbhaintí inlamhála a asbhaint.

C. Roinn an méid a gheofar le céim B ar 52 chun an
glanioncam seachtainiúil a shuíomh.

D. Tóg 80 faoin gcéad den mhéid a gheofar le céim C
(glanioncam seachtainiúil) ar méid é arb é an t-ioncam
measúnaithe seachtainiúil é mura mbeidh feidhm ag
céim E.

E. Más rud é, ar an riail ag céim C a chur chun feidhme, go
bhfaighfear toradh a fhágann gur lú 20 faoin gcéad den
ghlanioncam seachtainiúil ná an tairseach íosta ioncaim
choinnithe, is é an t-ioncam measúnaithe seachtainiúil an
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méid a shuífear le céim C lúide an tairseach íosta
ioncaim choinnithe.

Measúnacht ar shócmhainní airgid

3. Déan measúnú ar luach seachtainiúil na sócmhainní airgid trí
na treoracha ag céimeanna A go F a leanúint:

A. Déan sócmhainní airgid uile an duine atá á mheasúnú nó
á measúnú a shuíomh tríd an míniú ar “sócmhainní
airgid” a úsáid agus déan luacháil ar gach sócmhainn
airgid ar bhonn an mhargadhluacha mheasta.

B. Asbhain méid na n-asbhaintí inlamhála a bhaineann le gach
sócmhainn airgid as margadhluach measta na sócmhainne
airgid sin chun glanluach gach sócmhainne airgid a fháil.

C. Déan glanluachanna uile na sócmhainní airgid a shuífear
faoi chéim B a chomhiomlánú.

D. Déan an méid is inasbhainte as sócmhainní ginearálta a
bhaint as an méid a gheofar le céim C chun na
sócmhainní airgid bliantúla measúnaithe a fháil.

E. Tóg 5 faoin gcéad den mhéid a gheofar le céim D chun
méid na sócmhainní airgid measúnaithe bliantúla a fháil.

F. Roinn an méid a gheofar le céim E ar 52 chun na
sócmhainní airgid measúnaithe seachtainiúla a fháil.

Measúnacht ar shócmhainní iomchuí

4. Déan measúnú ar luach seachtainiúil na sócmhainní iomchuí trí
na treoracha ag céimeanna A go F a leanúint:

A. Déan na sócmhainní go léir ar sócmhainní iomchuí iad de
chuid an duine atá á mheasúnú nó á measúnú a shuíomh
tríd an míniú ar “sócmhainní iomchuí” a úsáid agus déan
luacháil ar gach sócmhainn iomchuí ar bhonn an
mhargadhluacha mheasta.

B. Asbhain an méid asbhaintí inlamhála a bhaineann le gach
sócmhainn iomchuí as margadhluach measta na
sócmhainne sin chun glanluach gach sócmhainne iomchuí
a fháil.

C. Déan glanluachanna uile na sócmhainní iomchuí a
chomhiomlánú chun glanluach iomlán na sócmhainní
iomchuí a fháil.

D. Mura mbeidh an méid is inasbhainte as sócmhainní
ginearálta úsáidte go hiomlán i dtaca leis an measúnacht
ar shócmhainní airgid, cuir an t-iarmhéid nár úsáideadh
chun feidhme tríd an méid nár úsáideadh a bhaint as
glanluach iomlán na sócmhainní iomchuí a gheofar le
céim C.

E. Tóg 5 faoin gcéad den mhéid a gheofar le céim D nó, mura
mbeidh feidhm ag céim D, le Céim C chun an méid
sócmhainní iomchuí measúnaithe bliantúla a fháil.
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F. Chun luach seachtainiúil measúnaithe sócmhainní iomchuí
a fháil, roinn toradh chéim E ar 52.

CUID 2
Measúnacht ar acmhainn duine is duine de lánúin

1. Déanfar acmhainn duine is duine de lánúin a mheasúnú, faoi
réir Chuid 3, ar bhonn na rialacha sa Chuid seo.

Measúnacht ar ioncam

2. Déan an t-ioncam seachtainiúil a mheasúnú trí na treoracha ag
céimeanna A go F a leanúint:

A. Déan ioncam bliantúil an duine agus a pháirtnéara nó a
páirtnéara a shuíomh tríd an míniú ar “ioncam” a úsáid.

B. Asbhain asbhaintí inlamhála is infheidhme maidir le
hioncam gach duine de na daoine sin as ioncam bliantúil
an duine sin chun glanioncam bliantúil gach duine den
lánúin a shuíomh.

C. Déan an dá ghlanioncam bhliantúla arna suíomh faoi chéim
B a chomhiomlánú.

D. Roinn an méid arna thabhairt le céim C ar 52 d’fhonn an
glanioncam seachtainiúil a shuíomh.

E. Tóg 40 faoin gcéad den mhéid arna thabhairt le céim D
agus is é an méid arna shuíomh tar éis an ríofa sin, mura
mbeidh feidhm ag céim F, an t-ioncam measúnaithe
seachtainiúil.

F. Más rud é, ar an riail ag céim E a chur chun feidhme, go
bhfaighfear toradh inar lú 60 faoin gcéad den
ghlanioncam seachtainiúil ná an tairseach íosta ioncaim
choinnithe, is é an t-ioncam measúnaithe seachtainiúil an
méid a shuífear le céim D lúide an méid arb é an tairseach
íosta ioncaim choinnithe é.

Measúnacht ar shócmhainní airgid

3. Déan measúnú ar luach seachtainiúil na sócmhainní airgid trí
na treoracha ag céimeanna A go G a leanúint:

A. Déan na sócmhainní airgid go léir de chuid an duine lena
mbaineann an mheasúnacht agus a pháirtnéara nó a
páirtnéara a shuíomh tríd an míniú ar “sócmhainní
airgid” a úsáid agus déan gach sócmhainn airgid a
luacháil ar bhonn an mhargadhluacha mheasta.

B. Asbhain méid na n-asbhaintí inlamhála a bhaineann le gach
sócmhainn airgid as margadhluach measta na sócmhainne
airgid sin chun glanluach gach sócmhainne airgid a fháil.

C. Déan glanluachanna uile na sócmhainní airgid a suíodh faoi
chéim B a chomhiomlánú.

D. Déan an méid is inasbhainte as sócmhainní ginearálta a
asbhaint as an méid a gheofar le céim C d’fhonn iomlán
na sócmhainní airgid measúnaithe a shuíomh.
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E. Tóg 5 faoin gcéad den mhéid a gheofar le céim D d’fhonn
méid sócmhainní airgid measúnaithe bliantúla na lánúine
a shuíomh.

F. Roinn an méid arna shuíomh le céim E ar 2 d’fhonn méid
sócmhainní airgid measúnaithe bliantúla an duine ar ina
leith atá an mheasúnacht airgeadais á déanamh a
shuíomh.

G. Roinn an méid arna shuíomh le céim F ar 52 d’fhonn
sócmhainní airgid seachtainiúla measúnaithe an duine ar
ina leith atá an mheasúnacht airgeadais á déanamh a
shuíomh.

Measúnacht ar shócmhainní iomchuí

4. Déan luach seachtainiúil na sócmhainní iomchuí a mheas trí na
treoracha ag céimeanna A go G a leanúint:

A. Déan na sócmhainní go léir ar sócmhainní iomchuí iad de
chuid an duine, agus de chuid pháirtnéir an duine, ar ina
leith atá an mheasúnacht airgeadais á déanamh tríd an
míniú ar “sócmhainní iomchuí” a úsáid agus déan gach
sócmhainn iomchuí díobh a luacháil ar bhonn an
mhargadhluacha mheasta.

B. Asbhain méid na n-asbhaintí inlamhála a bhaineann le gach
sócmhainn iomchuí as margadhluach measta na
sócmhainne sin chun glanluach gach sócmhainne iomchuí
a fháil.

C. Déan glanluachanna uile na sócmhainní iomchuí arna
suíomh faoi chéim B a chomhiomlánú.

D. Más rud nach mbeifear tar éis an méid is inasbhainte as
sócmhainní ginearálta a úsáid go hiomlán i dtaca leis an
measúnacht ar shócmhainní airgid ansin déan an t-
iarmhéid nár úsáideadh a chur chun feidhme tríd an méid
nár úsáideadh a asbhaint as an méid arna shuíomh le
céim C.

E. Tóg 5 faoin gcéad den mhéid arna shuíomh le céim D nó,
mura bhfuil feidhm ag céim D, arna shuíomh le céim C
chun an méid sócmhainní iomchuí bliantúla measúnaithe
a shuíomh.

F. Déan an méid arna shuíomh le céim E a roinnt ar 2 chun
méid sócmhainní iomchuí bliantúla measúnaithe an duine
ar ina leith atá an mheasúnacht airgeadais á déanamh
a shuíomh.

G. Déan an méid arna shuíomh le céim F a roinnt ar 52 chun
teacht ar luach measúnaithe seachtainiúil sócmhainní
iomchuí an duine ar ina leith atá an mheasúnacht
airgeadais á déanamh.
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CUID 3

LÉIRIÚ AGUS ILGHNÉITHEACH

1. Sa Sceideal seo—

ciallaíonn “asbhaint inlamhála”—

(a) faoi réir mhír 2, i ndáil le hioncam—

(i) cáin ioncaim a cheanglaítear le dlí a asbhaint nó a íoc
as an ioncam agus nach bhfuil an t-iarratasóir ná aon
duine eile i dteideal díolúine, faoiseamh nó liúntas
nó aisíoc cánach a bheidh íoctha cheana a éileamh
ina leith (seachas i leith íocaíochtaí nó caiteachas dá
dtagraíonn clásail (iv), (v) nó (vi)),

(ii) ranníocaí árachais shóisialaigh,

(iii) tobhaigh a cheanglaítear a íoc le dlí,

(iv) íocaíochtaí—

(I) a íoctar i leith úis ar airgead a fuarthas ar iasacht
chun príomháit chónaithe an duine a cheannach,
a dheisiú nó a fheabhsú, nó

(II) a íoctar i leith cíosa ar phríomháit chónaithe an
duine lena mbaineann faoi chomhaontú a
rinneadh ar neamhthuilleamaí más rud é go
gcónaíonn, agus fad a chónaíonn agus an fhad
sin amháin, páirtnéir an duine nó leanbh atá faoi
aois 21 bhliain de chuid an duine nó de chuid
pháirtnéir an duine ansin

lúide méid aon fhaoisimh ó cháin ioncaim is féidir a
éileamh i leith íocaíochtaí den sórt sin,

(v) costais sláinte lena mbaineann alt 469 den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997, lúide méid aon
fhaoisimh ó cháin ioncaim is féidir don iarratasóir,
do chéile an iarratasóra, nó do ghaol de chuid an
iarratasóra a éileamh, ach chun críocha na fomhíre
seo ní áireofar aon íocaíochtaí a dhéanfaidh duine i
leith seirbhísí cúraim,

(vi) íocaíochtaí arna ndéanamh i leith leanbh, céile nó
iarchéile a chothabháil faoi chomhaontú idirscartha
nó de bhun ordaithe de chuid cúirte dlínse inniúla,
lúide méid aon fhaoisimh ó cháin ioncaim is féidir a
éileamh i leith íocaíochtaí den sórt sin,

(vii) cibé asbhaint eile a fhorordófar, faoi rialacháin a
rinneadh faoi alt 36, chun críocha na míre seo;

(b) faoi réir mhíreanna 3 agus 4, i ndáil le sócmhainní airgid,
iasachtaí a tabhaíodh go sonrach chun an tsócmhainn
lena mbaineann a cheannach sa mhéid nach mbeidh an
méid sin aisíoctha agus ar deimhin leis an
bhFeidhmeannacht i leith na n-iasachtaí sin gurbh é ba
chuspóir leis na hiasachtaí a thabhú an tsócmhainn lena
mbaineann a fháil, agus
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(c) faoi réir mhíreanna 3 agus 4 agus, i ndáil le sócmhainní
iomchuí, iasachtaí a tabhaíodh go sonrach chun an
tsócmhainn iomchuí lena mbaineann a cheannach, a
dheisiú nó a fheabhsú sa mhéid nach mbeidh an méid sin
aisíoctha agus ar deimhin leis an bhFeidhmeannacht i
leith na n-iasachtaí sin gurbh é ba chuspóir leis na
hiasachtaí a thabhú an tsócmhainn lena mbaineann a
cheannach, a dheisiú nó a fheabhsú;

ciallaíonn “acmhainn sheachtainiúil mheasúnaithe” comhiomlán na
nithe seo a leanas—

(a) ioncam measúnaithe seachtainiúil,

(b) sócmhainní airgid measúnaithe seachtainiúla, agus

(c) luach seachtainiúil measúnaithe sócmhainní iomchuí,

arna ríomh de réir, mar is cuí, Cuid 1 nó Cuid 2 den Sceideal seo;

“ciallaíonn “gnó” gnó a sheoltar i bhfeidhmiú trádála, gairme nó slí
beatha, ach ní fholaíonn sé gnó a sheoltar seachas le haghaidh
luaíochta;

ciallaíonn “sócmhainní airgid”—

(a) airgead, cibé acu an mar airgead reatha nó i gcuntas le
foras airgeadais a shealbhaítear é,

(b) airgead arna thabhairt ar iasacht do dhuine eile agus is
airgead inaisíoctha,

(c) scaireanna, stoic, bannaí, urrúis agus ionstraimí airgeadais
eile, agus

(d) sócmhainn aistrithe is sócmhainn airgid,

ina bhfuil, i gcás sócmhainne dá dtagraítear i míreanna (a) go (c),
leas tairbhiúil ag an duine lena mbaineann agus ina raibh, i gcás
sócmhainne dá dtagraítear i mír (d), leas tairbhiúil ag an duine lena
mbaineann;

ciallaíonn “margadhluach measta”—

(a) faoi réir mhíreanna (b) agus (c), an praghas a gheobhadh
an tsócmhainn lena mbaineann ar an margadh oscailte ar
an dáta a dhéanfar an t-iarratas ar thacaíocht Stáit faoi
réir cibé coinníollacha ba dhóigh le réasún a
tharraingeodh an praghas ab fhearr ar an sócmhainn do
dhíoltóir na sócmhainne,

(b) i gcás sócmhainne airgid ab éard atá inti airgead, méid an
airgid sin, arna chomhshó go dtí airgeadra an Stáit i gcás
nach mbeidh an t-airgead sin arna shealbhú in airgeadra
an Stáit, de réir an ráta comhshó oifigiúil arna shonrú ag
Banc Ceannais na hÉireann ar an dáta a dhéanfar an t-
iarratas ar thacaíocht Stáit, agus

(c) i gcás sócmhainne nach bhfuil suite in áit arb ionann a
hairgeadra agus airgeadra an Stáit, trí luach na
sócmhainne sin in airgeadra na háite ina bhfuil an
tsócmhainn suite a chomhshó in airgeadra an Stáit de réir
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an ráta comhshó arna shonrú ag Banc Ceannais na
hÉireann ar an dáta a dhéanfar an t-iarratas ar
thacaíocht Stáit;

ciallaíonn “comharba teaghlaigh” páirtnéir an duine nó gaol don
duine a bheidh ag déanamh iarratais ar thacaíocht Stáit, ar duine é
nó í, tráth an iarratais ar thacaíocht Stáit—

(a) i gcás feirme, a chuireann isteach cuid dá lá oibre go rialta
agus go seasta ag feirmeoireacht na feirme, nó

(b) i gcás gnó, a chuireann isteach cuid dá lá oibre go rialta
agus go seasta ag seoladh an ghnó iomchuí;

ciallaíonn “feirm” talamh talmhaíochta, talamh féaraigh agus
coillearnach, barra, crainn agus casarnach ag fás ar thalamh den sórt
sin, foirgnimh feirme is cuí don mhaoin agus innealra feirme, beostoc
agus stoc folaíochta ar an gcéanna ach an mhaoin chónaithe go léir
a eisiamh;

folaíonn “feirmeoireacht” feirmeoireacht déiríochta, táirgeadh
beostoic, agus féar, curaíocht, agus barra eile, lena n-áirítear barra
gairneoireachta a shaothrú cibé acu faoi dhálaí saothraithe cosanta
nó lasmuigh;

maidir le “méid is inasbhainte as sócmhainní ginearálta”—

(a) i gcás duine nach duine de lánúin, ciallaíonn sé—

(i) \36,000, nó

(ii) an méid a fhorordófar, faoi rialacháin arna ndéanamh
faoi alt 36, chun críoch an fho-ailt seo,

cibé acu is mó, agus

(b) i gcás lánúine, ciallaíonn sé—

(i) \72,000, nó

(ii) an méid a fhorordófar, faoi rialacháin arna ndéanamh
faoi alt 36, chun críocha na fomhíre seo,

cibé acu is mó;

ciallaíonn “ioncam”—

(a) ioncam ó fhostaíocht, trádáil, gairm nó slí bheatha,

(b) ioncam ó chíos cibé acu a eascraíonn sé sa Stát nó in áit
eile,

(c) ioncam ó oifig nó stiúrthóireacht a shealbhú,

(d) ioncam ó phinsean (cibé acu faoin gcód leasa shóisialaigh
nó ar shlí eile),

(e) ioncam, cibé acu de chineál sochair nó liúntais a
eascraíonn as leas sóisialach, árachas sóisialach nó foinsí
eile den ghné chéanna,
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(f) ioncam ó tháillí, coimisiúin, díbhinní, ús, nó ioncam den
ghné chéanna,

(g) íocaíochtaí faoi shocraíocht, cúnant, eastát nó íocaíocht i
leith cothabhála,

(h) ioncam ó ríchíosanna agus blianachtaí,

(i) ioncam aistrithe de ghné a thuairiscítear i míreanna (a) go
(h), agus

(j) cibé foirmeacha eile sochair a fhorordófar, faoi rialacháin
arna ndéanamh faoi alt 36, chun críocha na míre seo,

cibé acu in airgead nó i luach airgid agus a eascraíonn laistigh den
Stát nó in áit eile;

ciallaíonn “tairseach íosta ioncaim choinnithe”—

(a) chun measúnacht a dhéanamh ar dhuine nach duine de
lánúin, 20 faoin gcéad den mhéid uasta seachtainiúil
pinsin Stáit (Neamhranníocach) ar dháta an iarratais ar
thacaíocht Stáit,

(b) chun measúnacht a dhéanamh ar lánúin, an méid uasta
seachtainiúil pinsin Stáit (Neamhranníocach) mar aon le
20 faoin gcéad den mhéid uasta seachtainiúil pinsin Stáit
(Neamhranníocach) ar dháta an iarratais ar thacaíocht
Stáit;

ciallaíonn “príomháit chónaithe” príomháit chónaithe
phríobháideach duine agus folaíonn sé talamh atá ag an duine lena
háitiú agus lena teachtadh é féin nó í féin i dteannta na háite cónaithe
sin mar ghairdín nó mar thailte a ghabhann leis suas go dtí acra
amháin (gan an teach cónaithe a áireamh) ar méid;

ciallaíonn “sócmhainní iomchuí” gach cineál maoine, cibé acu atá nó
nach bhfuil sé suite sa Stát, seachas sócmhainní airgid, lena n-áirítear
roghanna agus maoin neamhchorprach i gcoitinne ina bhfuil leas
tairbhiúil ag an duine iomchuí, lena n-áirítear sócmhainní aistrithe ar
shócmhainní iomchuí iad murach gur aistríodh iad;

ciallaíonn “gnó iomchuí”—

(a) an gnó nó leas i ngnó a sheolann trádálaí aonair nó
comhpháirtíocht, lena n-áirítear aon talamh, foirgneamh,
innealra nó gléasra a úsáidtear go hiomlán nó go príomha
chun críche an ghnó, nó

(b) scaireanna neamhluaite cuideachta nó urrúis dá cuid,
ar cuideachta í a sheolann gnó ina mbíodh an t-iarratasóir
nó a pháirtnéir nó a páirtnéir ag gabháil go gníomhach
do sheoladh an ghnó go dtí gur tháinig air nó uirthi an
bhreoiteacht thobann nó an míchumas tobann ba chúis le
seirbhísí cúraim a bheith de dhíth ar an duine sin;

ciallaíonn “sócmhainn aistrithe” leas de chuid an duine i sócmhainn
(cibé acu sócmhainn airgid nó sócmhainn iomchuí) atá aistrithe aon
tráth le linn na tréimhse 5 bliana roimh an dáta a dhéanfar iarratas
den chéad uair ar thacaíocht Stáit ag an duine sin nó thar ceann an
duine sin, ar aistriú é a dhéantar—
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(a) gan aon chomaoin,

(b) ar chomaoin ainmniúil, nó

(c) ar chomaoin is lú ná 75 faoin gcéad de mhargadhluach
measta leas an duine sa tsócmhainn tráth an aistrithe ach
ní fholaíonn sé aistriú sócmhainne a dhéantar mar
shocraíocht ar aon éileamh arna dhéanamh maidir le
cothabháil linbh nó imeachtaí pósta eile agus ar deimhin
leis an bhFeidhmeannacht gur chun na críche sin a
rinneadh an t-aistriú sin,

agus déanfar margadhluach measta sócmhainne aistrithe a chinneadh
ar bhonn luach na sócmhainne tráth an aistrithe agus, i gcás go
mbeidh ar áireamh sa tsócmhainn airgead nach bhfuil in airgeadra
an Stáit, nó sócmhainní eile arna sealbhú in áit lasmuigh den Stát,
nach airgeadra an Stáit airgeadra na háite sin, a chomhshó in
airgeadra an Stáit ar dháta aistrithe na sócmhainne lena mbaineann;

ciallaíonn “luach sócmhainne aistrithe”, i ndáil le sócmhainn
aistrithe, an méid a ríomhtar tríd an bhfoirmle seo a leanas a chur
chun feidhme:

MV — CR

i gcás—

gurb é MV margadhluach measta na sócmhainne lena
mbaineann tráth an aistrithe,

gurb é CR méid na comaoine a fhaigheann an duine nó
margadhmhéid measta na comaoine a fhaigheann an
duine (cibé acu is airde);

ciallaíonn “ioncam aistrithe” aon ioncam a mbeadh an duine a bhfuil
a acmhainn nó a hacmhainn á measúnú i dteideal é a fháil sa
tréimhse inmheasúnaithe ach a bhfuil, de bhíthin gníomh áirithe a
bheith déanta ag an duine sin nó thar ceann an duine sin, méid airgid
nó luach airgid faighte, á fháil nó le fáil ag duine seachas an duine a
bhfuil a acmhainn nó a hacmhainn á measúnú (cibé acu mar
íocaíocht aonair nó mar shraith íocaíochtaí) agus ar gníomh é an
gníomh a rinne an duine a bhfuil a acmhainn nó a hacmhainn á
measúnú a tharla laistigh de 5 bliana ó dháta an chéad iarratais ar
thacaíocht Stáit ach ní fholaíonn sé íocaíochtaí arna ndéanamh i leith
leanbh, céile nó iarchéile a chothabháil faoi chomhaontú cothabhála,
faoi chomhaontú idirscartha ná de bhun ordaithe ó chúirt dlínse
inniúla;

ciallaíonn “neamhluaite”, i ndáil le haon scaireanna nó urrúis, gan
bheith luaite ar stocmhalartán aitheanta.

2. I ndáil leis an míniú ar “asbhaint inlamhála”, maidir le hioncam,
lamhálfar asbhaint i leith mhír (a)(iv)(I) nó mhír (a)(iv)(II) den
mhíniú sin ach ní lamhálfar asbhaint i leith an dá mhír.

3. I gcás go ndéanfar asbhaint a éileamh i ndáil le sócmhainn
airgid nó sócmhainn iomchuí mar asbhaint inlamhála mar gheall ar
iasachtaí a bhaineann leis an tsócmhainn sin de réir mar a
cheadaítear le míreanna 3 nó 4 de Chuid 1 nó de Chuid 2, ní
ceadmhach asbhaint i leith na n-iasachtaí sin a thabhairt i gcás go
gceadófaí asbhaint i ndáil leis an bhféichiúnas céanna níos mó ná
uair amháin dá ndéanfaí amhlaidh.



[2009.] [Uimh. 15.]An tAcht Fán Scéim um Thacaíocht
Tithe Banaltrais 2009.

4. I gcás go ndéanfar asbhaint a éileamh i ndáil le sócmhainn
airgid nó sócmhainn iomchuí mar asbhaint inlamhála mar gheall ar
iasachtaí a bhaineann leis an tsócmhainn sin de réir mar a
cheadaítear le míreanna 3 nó 4 de Chuid 1 nó de Chuid 2, agus go
mbeidh feidhm ag an bhféichiúnas sin maidir le níos mó ná duine
amháin i gcomhpháirt nó go leithleach, beidh méid an fhéichiúnais
sin a lamhálfar mar asbhaint inlamhála i gcomhréir leis an gcomhréir
idir luach leasa an duine ar ina leith atá an mheasúnacht airgeadais
á déanamh agus margadhluach measta na sócmhainne iomláine
lena mbaineann.

5. Toimhdeofar, go dtí gur deimhin leis an bhFeidhmeannacht
nach amhlaidh dó, i gcás go bhfuil leas ag níos mó ná duine amháin
i sócmhainn, go bhfuil leas comhionann ag gach úinéir sa tsócmhainn
lena mbaineann.

6. Ní sócmhainn iomchuí leas duine i bpríomháit chónaithe, ná i
sócmhainn aistrithe a cháilíonn mar phríomháit chónaithe, nó
scoirfidh an leas sin de bheith ina shócmhainn iomchuí i gcás go
bhfaigheann nó go bhfuair an duine lena mbaineann—

(a) seirbhísí cúraim,

(b) seirbhísí cúraim idirthréimhseacha de réir bhrí alt 13,

(c) seirbhísí i dteach banaltrais, ar seirbhísí iad a thiocfadh
faoi réim bhrí an mhínithe ar “seirbhísí cúraim cónaithe
fhadtéarmaigh” dá soláthrófaí iad tar éis don mhíniú ar
“teach banaltrais ceadaithe” a theacht i ngníomh, nó

(d) aon teaglaim de na seirbhísí dá dtagraítear i míreanna (a)
go (c),

ar feadh tréimhse 3 bliana (agus ní gá gur tréimhse leanúnach í an
tréimhse sin).

7. Faoi réir mhíreanna 8 agus 9, ní bheidh leas duine i bhfeirm nó
i ngnó iomchuí ina shócmhainn iomchuí, nó scoirfidh sé de bheith
ina shócmhainn iomchuí, i gcás na nithe seo a leanas a bheith faighte
nó á bhfáil ag an duine lena mbaineann—

(a) seirbhísí cúraim,

(b) seirbhísí cúraim idirthréimhsigh de réir bhrí alt 13,

(c) seirbhísí i dteach banaltrais, ar seirbhísí iad a bheadh, dá
mbeidís arna soláthar tar éis theacht i ngníomh don
mhíniú ar “teach banaltrais ceadaithe” tagtha faoi réim
na brí den mhíniú ar “seirbhísí cúraim cónaithe
fhadtéarmaigh”, nó

(d) aon teaglaim de na seirbhísí dá dtagraítear i
bhfomhíreanna (a) go (c), ar feadh tréimhse 3 bliana
(nach gá gur tréimhse leanúnach í).

8. Ní bheidh feidhm ag mír 7 mura rud é—

(a) gur tháinig breoiteacht thobann nó míchumas tobann ar
an duine atá ag fáil seirbhísí cúraim a bhí ina cúis nó ina
chúis le seirbhísí cúraim a bheith de dhíth ar an duine
sin, agus

67

Sc.1



Sc.1

68

[Uimh. 15.] [2009.]An tAcht Fán Scéim um Thacaíocht
Tithe Banaltrais 2009.

(b) go mbíodh cuid shubstaintiúil de lá oibre an duine a bhfuil
seirbhísí cúraim de dhíth air nó uirthi nó de lá oibre a
pháirtnéara nó a páirtnéara á cur chun feidhme go rialta
agus go seasta ag feirmeoireacht na feirme nó ag seoladh
an ghnó iomchuí go dtí teacht na breoiteachta tobainne
nó an mhíchumais thobainn, agus

(c) go ndeimhníonn comharba teaghlaigh i scríbhinn go
ndéanfaidh sé nó sí ar bhonn seasta rialta cuid
shubstaintiúil dá lá oibre a chur chun feidhme ag
feirmeoireacht na feirme nó ag seoladh an ghnó iomchuí.

9. Beidh feidhm ag mír 7 maidir le sócmhainn iomchuí ar
sócmhainn aistrithe agus ar feirm nó gnó iomchuí í.

10. (a) Níl feidhm ag fomhír (b) ach amháin i gcás gur dhuine de
lánúin an duine (“duine iomchuí”), agus—

(i) go bhfuair an duine eile den lánúin (“an duine eile”)
seirbhísí de chineál ar bith dá dtagraítear i mír 6 agus
tacaíocht airgeadais araon, agus

(ii) gurb í an phríomháit chónaithe lena mbaineann an
phríomháit chónaithe chéanna leis an gceann a
measúnaíodh faoi mheasúnacht airgeadais an duine
eile.

(b) Ní mó iomlán mhéideanna na hacmhainne seachtainiúla
measúnaithe faoin Acht seo a bhaineann leis an
bpríomháit chónaithe, de bhun na measúnachta
airgeadais a bhaineann leis an duine eile agus na
measúnachta airgeadais a bhaineann leis an duine
iomchuí, arna chomhiomlánú, ná an méid arb é 15 faoin
gcéad de mhargadhluach measta na háite cónaithe sin é
ar dháta luachála na sócmhainne i dtaca leis an gcéad
mheasúnacht airgeadais ar an duine iomchuí, lúide
asbhaintí inlamhála a bhaineann leis an tsócmhainn sin,
agus ar an tairseach sin a shroicheadh, d’ainneoin forála
ar bith eile den Sceideal seo, scoirfidh an tsócmhainn de
bheith ina sócmhainn iomchuí.

11. I gcás gur sócmhainn aistrithe í sócmhainn i ndáil le duine, ní
scoirfidh an tsócmhainn sin de bheith ina sócmhainn aistrithe más
rud é—

(a) go ndéanann an duine iarratas ina dhiaidh sin ar
thacaíocht Stáit, nó

(b) go ndéantar athbhreithniú faoin Acht seo ar acmhainn an
duine nó ar acmhainn a pháirtnéara nó a páirtnéara,

de bharr dáta an iarratais sin ina dhiaidh nó an athbhreithnithe sin
ina dhiaidh a bheith níos mó ná 5 bliana tar éis aistriú na
sócmhainne.
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SCEIDEAL 2

Coigeartú agus Modh Ríofa na Méideanna is Iníoctha i Leith
Tacaíochta Stáit Coimhdí

1. Déanfar airgead a airleacann an Fheidhmeannacht de bhun
tacaíochta Stáit coimhdí i mbliain a chomhiomlánú agus glacfar leis
gurb é an bonnfhigiúr i leith na n-íocaíochtaí sin an treoir-uimhir
praghsanna do thomhaltóirí a bhaineann le lár mhí na Nollag an
bhliain sin.

2. Leanfar an nós imeachta a leagtar amach i mír 1 i leith gach
bliana ina diaidh sin ina ndéanfar íocaíochtaí de bhun tacaíochta
Stáit coimhdí.

3. Déanfar an méid a shuífear faoi mhíreanna 1 agus 2 a
choigeartú chun athruithe sa treoir-uimhir praghsanna do
thomhaltóirí a chur i gcuntas.

4. An tráth a tharlóidh teagmhas iomchuí nó teagmhas iomchuí
iarchurtha, de réir mar is gá sa chás, ríomhfaidh an Fheidhmeannacht
comhiomlán na méideanna a bheidh dlite i leith gach bliana, tar éis
na méideanna a airleacfar a choigeartú de réir mhíreanna 1 go 3 agus
athruithe sa treoir-uimhir praghsanna do thomhaltóirí anuas go dtí
an mhí díreach roimh an mí inar tharla an teagmhas iomchuí nó an
teagmhas iomchuí iarchurtha, agus an mhí sin san áireamh, a chur
i gcuntas

5. Sa Sceideal seo, ciallaíonn an “treoir-uimhir praghsanna do
thomhaltóirí” an Treoir-Uimhir Praghsanna do Thomhaltóirí —
Gach Ítim arna tiomsú ag an bPríomh-Oifig Staidrimh.
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