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Uimhir 36 de 2010
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AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA
(COBHSÚCHÁN), 2010

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach

Alt
1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Forais fhorordaithe.

4. Críocha an Achta.

5. Ní dhéantar difear do neamhspleáchas an Bhainc agus an
Ghobharnóra.

6. Creat caidrimh.

CUID 2

Orduithe ordacháin

7. Orduithe ordacháin beartaithe.

8. Féadfaidh foras iomchuí gníomhú de réir ordú ordacháin
bheartaithe.

9. Orduithe ordacháin.

10. Iarratas ar ordú ordacháin a athrú.

11. Iarratas chun ordú ordacháin a chur ar ceal.

CUID 3

Bainistíocht speisialta

12. Léiriú (Cuid 3).

13. Orduithe bainistíochta speisialta beartaithe.

14. Orduithe bainistíochta speisialta.
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15. Iarratas chun ordú bainistíochta speisialta a athrú.

16. Iarratas chun ordú bainistíochta speisialta a chur ar ceal.

17. Téarmaí ceapacháin.

18. Luach saothair, etc., bainisteoirí speisialta.

19. Éirí as agus folúntas in oifig, etc.

20. Feidhmeanna bainisteoirí speisialta.

21. Feidhmeanna bainisteoirí speisialta a chomhlíonadh.

22. Éifeacht ceapacháin bainisteora speisialta.

23. Cumhachtaí bainisteora speisialta chun oifigigh, fostaithe
agus daoine eile a chur as post.

24. An gaol idir bainisteoirí speisialta agus stiúrthóirí.

25. Ní stiúrthóir, etc., bainisteoir speisialta.

26. Bainistíocht speisialta a fhadú.

27. Bainistíocht speisialta a fhoirceannadh.

CUID 4

Dliteanais thánaisteacha

28. Orduithe um dhliteanais thánaisteacha beartaithe.

29. Orduithe um dhliteanais thánaisteacha.

30. Iarratas chun ordú um dhliteanais thánaisteacha a athrú.

31. Iarratas chun ordú um dhliteanais thánaisteacha a chur ar
ceal.

32. Ní bheidh cearta áirithe de chuid creidiúnaithe tánaisteacha
infheidhmithe.

CUID 5

Sócmhainní agus dliteanais a aistriú

33. Orduithe aistrithe beartaithe.

34. Orduithe aistrithe.

35. Iarratas chun ordú aistrithe a athrú.

36. Iarratas chun ordú aistrithe a chur ar ceal.

37. An t-ábhar a bheidh in ordú aistrithe.

38. Dreasú airgeadais d’aistrí.

39. Éifeacht ordaithe aistrithe — ginearálta.

40. Éifeacht ordaithe aistrithe i ndáil le hurrúis.
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41. Sócmhainní coigríche agus dliteanais choigríche a aistriú.

42. Feidhm an Bankers’ Books Evidence Act 1879.

43. Dleacht stampa.

CUID 6

Nithe ginearálta i ndáil le cuideachtaí, etc.

44. Cumhachtaí an Aire i ndáil le stiúrthóirí a chur as oifig, etc.

45. Cumhachtaí an Aire i ndáil le stiúrthóirí a cheapadh, etc.

46. Ní cheanglaítear rún a rith, etc.

47. Féadfaidh forálacha áirithe a bheith in orduithe.

48. Dualgais stiúrthóirí.

49. Ní stiúrthóir, etc., an tAire.

50. Cumhachtaí an Aire chun ceanglais a fhorchur ar fhorais
iomchuí.

CUID 7

Ilghnéitheach

51. Féadfaidh an tAire coinníollacha áirithe a fhorchur i ndáil le
tacaíocht airgeadais.

52. Éifeacht Threoir TFCF.

53. Sáraíocht le bheith ag an Acht, etc., ar fhorálacha
neamhréireacha.

54. Feidhm dlíthe i ndáil le haistrithe, etc., ag forais
chreidmheasa.

55. Orduithe i ndáil le forais iomchuí áirithe.

56. Intinn a chur in iúl i ndáil le cumhachtaí a fheidhmiú i ndáil
le forais iomchuí áirithe.

57. Ní eisiatar cumhachtaí eile le cumhachtaí an Aire agus na
Cúirte faoin Acht seo.

58. Cumhacht an Aire chun imeachtaí áirithe a thionscnamh i
ndlínsí eile.

59. Orduithe beartaithe le coimeád faoi rún.

60. Rúndacht imeachtaí.

61. Éifeacht orduithe ar oibleagáidí áirithe eile.

62. Teorainn le hoibriú alt 61.

63. Teorainn le hathbhreithniú breithiúnach.
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64. Teorainn le cearta áirithe achomhairc chun na Cúirte
Uachtaraí.

65. Feidhm dlíthe i ndáil le comhaontuithe líonrúcháin, etc.

66. Cosaint d’imeachtaí dlíthiúla, etc.

67. Toirmeasc ar iasachtaí urraithe áirithe.

68. Rialacháin.

69. An tAcht do scor d’éifeacht a bheith leis.

70. Dífheidhmiú alt 7 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

CUID 8

Achtacháin eile a leasú

71. Leasú ar an Acht Cumann Foirgníochta, 1989.

72. Leasú ar Acht an Bhainc Cheannais, 1942.

73. Leasú ar Acht an Bhainc Ceannais, 1971.

74. Leasú ar Acht 2008.

75. Leasú ar an Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní, 2009.

76. Leasú ar an Acht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean, 2000.

77. Leasú ar Rialacháin 2004.

SCEIDEAL 1

Leasuithe ar Achtanna

CUID 1

Leasuithe ar an Acht Cumann Foirgníochta, 1989

CUID 2

Leasú ar Acht an Bhainc Cheannais, 1942

CUID 3

Leasuithe ar Acht an Bhainc Ceannais, 1971

CUID 4

Leasuithe ar Acht 2008

CUID 5

Leasú ar an Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní, 2009

SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Rialacháin 2004

————————



[2010.] [Uimh. 36.]An tAcht um Fhorais Chreidmheasa
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Comhar-Chumann Talmhaíochta (Debentiúirí),
1934 1934, Uimh. 39

An tAcht Cairde Talmhaíochta, 1978 1978, Uimh. 2

An tAcht um an mBanc-Chorparáid Angla-Éireannach,
2009 2009, Uimh. 1

An tAcht um Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne, 2001 2001, Uimh. 47

Bankers’ Books Evidence Act 1879 42 & 43 Vict. c. 11

Bills of Sale (Ireland) Acts 1879 agus 1883

An tAcht Cumann Foirgníochta, 1989 1989, Uimh. 17

Acht an Bhainc Cheannais, 1942 1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais, 1971 1971, Uimh. 24

Acht an Bhainc Ceannais, 1997 1997, Uimh. 8

An tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010 2010, Uimh. 23

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990 1990, Uimh. 27

Acht na gCuideachtaí, 1963 1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí, 1990 1990, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí

An tAcht Iomaíochta, 2002 2002, Uimh. 14

An tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht
Airgeadais), 2008 2008, Uimh. 18

An tAcht um Chomhar Creidmheasa, 1997 1997, Uimh. 15

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 1972, Uimh. 27

An tAcht Airgeadais, 1970 1970, Uimh. 14

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001 2001, Uimh. 37

An tAcht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní, 2009 2009, Uimh. 34

An tAcht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean, 2000 2000, Uimh. 33

An tAcht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais, 1995 1995, Uimh. 25

Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 2003, Uimh. 32

Acht na bPaitinní, 1992 1992, Uimh. 1

Na hAchtanna um Chlárú Gníomhas agus Teidil, 1964
agus 2006

An tAcht um Chlárú Teidil, 1964 1964, Uimh. 16

An tAcht Ionstraimí Reachtúla, 1947 1947, Uimh. 44

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 1997, Uimh. 39

Acht na dTrádmharcanna, 1996 1996, Uimh. 6

An tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989 1989, Uimh. 21

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007
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————————

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ, I gCOMHTHÉACS AN
PHLEAN UM THÉARNAMH NÁISIÚNTA AGUS CHLÁR
TACAÍOCHTA AIRGEADAIS AN AONTAIS
EORPAIGH/AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA
IDIRNÁISIÚNTA d’ÉIRINN, I nDÁIL LE FORAIS
CHREIDMHEASA ÁIRITHE A CHOBHSÚ AGUS I nDÁIL
LE STAID AIRGEADAIS NA bhFORAS SIN A
CHAOMHNÚ NÓ A ATHBHUNÚ; DO LEASÚ AN
ACHTA CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989, ACHT AN
BHAINC CEANNAIS, 1971, AGUS AN ACHTA UM
FHORAIS CHREIDMHEASA (TACAÍOCHT
AIRGEADAIS), 2008, CHUN NA gCRÍOCH SIN; DO
LEASÚ AN ACHTA UM CHÚLCHISTE NÁISIÚNTA
PINSEAN, 2000, CHUN A CHEADÚ DON AIRE
AIRGEADAIS ORDACHÁIN ÁIRITHE A THABHAIRT I
nDÁIL LEIS AN gCÚLCHISTE NÁISIÚNTA PINSEAN; DO
DHÉANAMH LEASUITHE IARMHARTACHA AR
RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (FORAIS
CHREIDMHEASA A ATHEAGRÚ AGUS A
FHOIRCEANNADH), 2004 (I.R. UIMH. 198 de 2004); AGUS
CHUN CRÍOCH GAOLMHAR.

[21 Nollaig 2010]

DE BHRÍ GO bhFUIL SUAITHEADH TROMAÍ AR
GHEILLEAGAR AN STÁIT;

AGUS DE BHRÍ GO bhFUIL GÁ LE BEARTA CHUN
AGHAIDH A THABHAIRT AR GHÉARCHÉIM
EACNAMAÍOCH UATHÚIL NÁR THARLA A LEITHÉID
CHEANA AGUS IS BUN LE hIMTHOSCA DEACRA
EACNAMAÍOCHA AGUS DIANCHUR ISTEACH AR AN
nGEILLEAGAR;

AGUS DE BHRÍ GO bhFUIL MÓRBHAOL LEANÚNACH
ANN DO CHOBHSAÍOCHT FORAS CREIDMHEASA
ÁIRITHE SA STÁT, AGUS DON CHÓRAS AIRGEADAIS I
gCOITINNE;

AGUS DE BHRÍ GUR GÁ, AR MHAITHE LE LEAS AN
PHOBAIL, COBHSAÍOCHT NA bhFORAS CREIDMHEASA
SIN AGUS AN CHÓRAIS AIRGEADAIS SA STÁT A
CHOTHABHÁIL;

AGUS DE BHRÍ GUR GÁ, AR MHAITHE LE LEAS AN
PHOBAIL, LEANÚINT DE PHRÓISEAS ATHEAGRAITHE,
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CAOMHNAITHE AGUS ATHBHUNAITHE STAID
AIRGEADAIS NA BANC-CHORPARÁIDE ANGLA-
ÉIREANNAÍ TEORANTA A TOSAÍODH LEIS AN ACHT UM
AN mBANC-CHORPARÁID ANGLA-ÉIREANNACH, 2009;

AGUS DE BHRÍ GO bhFUIL GÁ LEIS NA FEIDHMEANNA
AGUS NA CUMHACHTAÍ A THUGTAR LEIS AN ACHT SEO
CHUN COBHSAÍOCHT AIRGEADAIS A ÁIRITHIÚ AGUS
CHUN ATHEAGRÚ A DHÉANAMH AR FHORAIS
CHREIDMHEASA ÁIRITHE;

AGUS DE BHRÍ GUR GÁ RIALACHÁIN NA
gCOMHPHOBAL EORPACH (FORAIS CHREIDMHEASA A
ATHEAGRÚ AGUS A FHOIRCEANNADH), 2004 (I.R. UIMH.
198 DE 2004) A LEASÚ CHUN TREOIR 2001/24/CE AN 4
AIBREÁN 20011 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN
gCOMHAIRLE A CHUR I nGNÍOMH D’FHONN STAID
AIRGEADAIS FORAS CREIDMHEASA ÁIRITHE A
CHAOMHNÚ NÓ A ATHBHUNÚ;

AGUS DE BHRÍ GUR CHABHRAIGH AN TACAÍOCHT
MHÓR AIRGEADAIS A SHOLÁTHAIR AN STÁT
D’FHORAIS CHREIDMHEASA ÁIRITHE LEIS NA FORAIS
SIN A nOIBLEAGÁIDÍ AIRGEADAIS AGUS RIALÁLA A
CHOMHLÍONADH;

AGUS DE BHRÍ GUR MIAN LEIS AN STÁT SOCRÚ A
DHÉANAMH MAIDIR LEIS NA FEIDHMEANNA A
THUGTAR LEIS AN ACHT SEO A CHOMHLÍONADH
D’FHONN COBHSÚCHÁN AIRGEADAIS NA bhFORAS
CREIDMHEASA SIN AGUS A nATHSTRUCHTÚRÚ (I
gCOMHRÉIR LE RIALACHA CÚNAIMH STÁIT AN
AONTAIS EORPAIGH) A BHAINT AMACH I
gCOMHTHÉACS AN PHLEAN UM THÉARNAMH
NÁISIÚNTA, 2011–2014, AGUS CHLÁR TACAÍOCHTA
AIRGEADAIS AN AONTAIS EORPAIGH/AN CHISTE
AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA D’ÉIRINN;

AGUS DE BHRÍ GO bhFUIL SÉ RIACHTANACH, AR
MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL, CUR ISTEACH GO
SEALADACH NÓ GO BUAN AR CHEARTA, LENA N-
ÁIRÍTEAR CEARTA MAOINE, DAOINE A bhFÉADFADH
COMHLÍONADH NA bhFEIDHMEANNA SIN DIFEAR A
DHÉANAMH DÓIBH;

AGUS DE BHRÍ GO mBAINEANN TÁBHACHT
SHISTÉAMACH DON STÁT LE hATHEAGRÚ PRÁINNEACH
FORAS CREIDMHEASA ÁIRITHE;

AGUS DE BHRÍ GUR GÁ MUINÍN AN PHOBAIL AS AN
gCOSAINT A THUGTAR DO THAISCÍ I bhFORAIS
CHREIDMHEASA I gCOITINNE A CHOTHABHÁIL AGUS
AN CHOSAINT SIN A FHEABHSÚ;

AGUS DE BHRÍ GURB INMHIANAITHE INFHEISTÍOCHT I
bhFORAIS CHREIDMHEASA AG DAOINE SEACHAS AN
STÁT A CHUR CHUN CINN AGUS A ÉASCÚ CHUN
CLEITHIÚNAS NA bhFORAS SIN AR THACAÍOCHT STÁIT
A LAGHDÚ;
1IO Uimh. L 125, 5.5, 2001, lch. 15.
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AGUS DE BHRÍ GUR PÁIRTITHE IAD FORAIS
CHREIDMHEASA ÁIRITHE SA STÁT I gCONARTHAÍ AGUS
I SOCRUITHE EILE A RIALAÍTEAR DE RÉIR DLÍ STÁIT
SEACHAS AN STÁT;

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN
MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach

1.—(1) Féadfar an tAcht um Fhorais Chreidmheasa
(Cobhsúchán), 2010, 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 nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

(3) Féadfaidh ordú faoi fho-alt (2), i leith na leasuithe ar
Achtanna agus Rialacháin a leagtar amach i gCuid 8 agus sna Sceidil,
laethanta éagsúla a cheapadh do thosach feidhme leasuithe ar
Achtanna nó Rialacháin éagsúla, nó ar fhorálacha éagsúla díobh.

2.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2008” an tAcht um Fhorais Chreidmheasa
(Tacaíocht Airgeadais), 2008;

folaíonn “airteagail chomhlachais”—

(a) i gcás forais creidmheasa a bhunaítear le cairt, a
fhodhlíthe,

(b) i gcás forais creidmheasa is comhar creidmheasa, a
rialacha, agus

(c) i gcás forais creidmheasa is cumann foirgníochta, a
rialacha;

ciallaíonn “Banc” Banc Ceannais na hÉireann;

folaíonn “muirear”—

(a) morgáiste, morgáiste breithiúnais, muirear, lian, gealltán,
fiach-urrú nó leas urrúis nó eire nó comhthaobhacht eile
in aon mhaoin nó thar aon mhaoin,

(b) sannadh ar mhodh urrúis, agus

(c) gealltanas ó aon duine (lena n-áirítear aturnae) nó
comhaontú aige nó aici chun leas urrúis i maoin a
thabhairt nó a chruthú;

9
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ciallaíonn “Treoir TFCF” Treoir 2001/24/CE an 4 Aibreán 20011 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;

ciallaíonn “Cúirt” an Ard-Chúirt;

ciallaíonn “foras creidmheasa” duine atá údaraithe sa Stát chun taiscí
nó cistí inaisíoctha eile a ghlacadh ón bpobal agus chun creidmheas
a dheonú ar a chuntas nó ar a cuntas féin;

folaíonn “fiach-urrús” nóta, bille, banna nó ionstraim airgeadais dá
samhail;

tá le “ordú ordacháin” an bhrí a thugtar dó le halt 9;

ciallaíonn “achtachán”—

(a) Acht den Oireachtas,

(b) reacht a bhí i bhfeidhm i Saorstát Éireann díreach roimh
an dáta a tháinig an Bunreacht i ngníomh agus a leanann
de bheith i bhfeidhm de bhua Airteagal 50 den
Bhunreacht, nó

(c) ionstraim arna déanamh—

(i) faoi Acht den Oireachtas, nó

(ii) faoi reacht dá dtagraítear i mír (b);

tá le “tacaíocht airgeadais” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2008;

ciallaíonn “Gobharnóir” Gobharnóir an Bhainc;

ciallaíonn “cuideachta shealbhaíochta” cuideachta shealbhaíochta
(de réir bhrí alt 155 d’Acht na gCuideachtaí, 1963) nó
máthairghnóthas (de réir na brí a thugtar le Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí: Grúpchuntais), 1992 (I.R.
Uimh. 201 de 1992));

ciallaíonn “leas”, i ndáil le sócmhainn nó dliteanas—

(a) iomlán na sócmhainne nó an dliteanais nó aon chuid nó
aon chodán den tsócmhainn nó den dliteanas,

(b) aon eastát eile sa tsócmhainn nó sa dliteanas, aon cheart
nó aon teideal chuici nó chuige nó aon leas inti nó ann
(cibé acu dlíthiúil nó tairbhiúil), nó

(c) aon leas, seachas leas dlíthiúil nó tairbhiúil, sa tsócmhainn
nó sa dliteanas;

ciallaíonn “ionstraim iasachta” doiciméad lena gcruthaítear nó lena
n-admhaítear fiach nó dliteanas (seachas cuntas taisce);

folaíonn “meabhrán comhlachais”, i gcás forais creidmheasa arna
bhunú le cairt, a chairt;

ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais;
1IO Uimh. L 125, 5.5, 2001, lch. 15.
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tá le “margadh rialáilte” an bhrí chéanna atá leis i Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais), 2007 (I.R.
Uimh. 60 de 2007);

ciallaíonn “Rialacháin 2004” Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Forais Chreidmheasa a Atheagrú agus a Fhoirceannadh), 2004 (I.R.
Uimh. 198 de 2004);

ciallaíonn “foras iomchuí” (faoi réir alt 55)—

(a) comhlacht—

(i) a bhfuil a oifig chláraithe sa Stát,

(ii) arb é atá ann, nó arbh é a bhí ann an dáta a tháinig
an tAcht seo i ngníomh, banc arna cheadúnú faoi alt
9 d’Acht an Bhainc Ceannais, 1971, agus

(iii) dá bhfuil tacaíocht airgeadais tugtha nó le tabhairt ag
an Aire,

(b) comhlacht a bhfuil a phríomhoifig sa Stát agus arb é atá
ann, nó arbh é a bhí ann an dáta a tháinig an tAcht seo i
ngníomh, cumann foirgníochta de réir bhrí an Achta
Cumann Foirgníochta, 1989,

(c) comhlacht a bhfuil a phríomhoifig sa Stát agus arb é atá
ann, nó arbh é a bhí ann an dáta a tháinig an tAcht seo i
ngníomh, comhar creidmheasa de réir bhrí an Achta um
Chomhar Creidmheasa, 1997,

(d) duine nó comhlacht arna fhorordú nó arna forordú faoi
alt 3,

(e) fochuideachta de chuid duine nó comhlachta dá
dtagraítear in aon cheann de mhíreanna (a) go (d), agus

(f) cuideachta shealbhaíochta de chuid duine nó comhlachta
dá dtagraítear in aon cheann de mhíreanna (a) go (d);

folaíonn “urrús”—

(a) muirear,

(b) morgáiste,

(c) ráthaíocht, slánaíocht nó urra,

(d) ceart fritháirimh,

(e) bintiúr,

(f) bille malairte,

(g) nóta gealltanais,

(h) comhthaobhacht,

(i) aon slí eile chun na nithe seo a leanas a áirithiú—

(i) fiach a íoc, nó

11
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(ii) oibleagáid nó dliteanas a chomhall nó a
chomhlíonadh,

agus

(j) aon chomhaontú nó socrú eile a bhfuil éifeacht dá
shamhail leis;

folaíonn “scair” scair d’aon chineál nó aicme lena n-áirítear
gnáthscaireanna, scaireanna tosaíochta, scaireanna iarchurtha,
scairbharántais agus stoc agus i gcás cumainn foirgníochta folaíonn
sé scaireanna infheistíochta, scaireanna infheistíochta speisialta agus
scaireanna iarchurtha ach ní fholaíonn sé cuntais scaireanna;

tá le “ordú bainistíochta speisialta” an bhrí a thugtar dó le halt 14;

ciallaíonn “bainisteoir speisialta” aon duine a cheapfaidh an Chúirt
nó an tAire mar bhainisteoir den sórt sin;

ciallaíonn “creidiúnaí tánaisteach” creidiúnaí de chuid forais
iomchuí, go feadh aon mhéid a shealbhaíonn an creidiúnaí
dliteanas tánaisteach;

ciallaíonn “dliteanas tánaisteach”, i leith forais iomchuí, oibleagáid
nó dliteanas i bhfoirm fiach-urrúis nó ionstraime iasachta (nó aon
doiciméad eile cibé tuairisc nó comhdhéanamh atá air) a bhfuil sé
sainráite ina leith go bhfuil sí nó sé tánaisteach, nó atá ar chéim
thánaisteach ar shlí eile, ó thaobh cirt íocaíochta de, d’éilimh
taisceoirí agus creidiúnaithe neamhthánaisteacha de chuid an fhorais
iomchuí, cibé acu ar fhoirceannadh nó ar shlí eile, agus folaíonn sé
ráthaíocht;

ciallaíonn “fochuideachta” fochuideachta (de réir na brí a thugtar le
halt 155 d’Acht na gCuideachtaí, 1963) nó foghnóthas (de réir na
brí a thugtar le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí:
Grúpchuntais), 1992 (I.R. Uimh. 201 de 1992));

tá le “ordú um dhliteanais thánaisteacha” an bhrí a thugtar dó le
halt 29;

tá le “ordú aistrithe” an bhrí a thugtar dó le halt 34.

(2) Folaíonn tagairt san Acht seo do chomhaontú—

(a) aon ionstraim (cibé tuairisc atá uirthi) lena gcruthaítear
oibleagáid, cibé acu an i scríbhinn nó faoi shéala a
dhéantar í, agus gan ginearáltacht an mhéid sin roimhe
seo a theorannú, folaíonn sé comhaontú,
comhshocraíocht, gealltanas, scéim, ceadúnas, urrús nó
oibleagáid, agus

(b) comhaontú ó bhéal d’aon chineál dá dtagraítear i mír (a).

(3) San Acht seo—

(a) folaíonn tagairt do shócmhainn leas i sócmhainn, agus

(b) folaíonn tagairt do dhliteanas leas i ndliteanas.

(4) Aon tagairt san Acht seo do shócmhainn nó dliteanas a
dhiúscairt, folaíonn sí tagairt don tsócmhainn nó don dliteanas a
dhíol nó a aistriú ar shlí eile, agus urrús nó leas cothromais a chruthú
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sa tsócmhainn nó sa dliteanas. Chun críocha an fho-ailt seo,
folaíonn “aistriú”—

(a) aistriú dleathach nó tairbhiúil de chineál ar bith, lena n-
áirítear dílsiú trí fheidhmiú dlí,

(b) aistriú sintéiseach,

(c) aistriú priacail,

(d) nuachan,

(e) sannadh,

(f) glacadh,

(g) fopháirteachas,

(h) fochonraitheoireacht, agus

(i) aistriú, fáil, glacadh nó dílsiú d’aon chineál eile atá
aitheanta leis an dlí.

3.—Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun duine (lena n-
áirítear comhlacht corpraithe a chorprófar tar éis teacht i ngníomh
don Acht seo) a fhorordú chun críocha mhír (d) den mhíniú ar “foras
iomchuí” in alt (2)(1), más rud é—

(a) i gcás comhlachta, go bhfuil a oifig chláraithe, a
phríomhoifig nó a phríomháit ghnó sa Stát,

(b) i gcás pearsan aonair, go bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi
sa Stát,

(c) go ndéanfar, tar éis teacht i ngníomh don alt seo, gach
sócmhainn nó dliteanas nó aon sócmhainn nó dliteanas
de chuid forais iomchuí a aistriú chuig an duine faoin
Acht seo, faoi Achtanna na gCuideachtaí, faoi Acht an
Bhainc Ceannais, 1971, faoin Acht Cumann Foirgníochta,
1989, nó faoin Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997,
agus

(d) gurb é tuairim an Aire gur gá nó gurb inmhianaithe chun
críocha an Achta seo go ndéanfar an duine a fhorordú
amhlaidh.

4.—Is iad críocha an Achta seo—

(a) aghaidh a thabhairt ar an gcur isteach tromaí leanúnach ar
an ngeilleagar, agus ar an gcóras airgeadais agus ar an
mórbhaol leanúnach do chobhsaíocht foras creidmheasa
áirithe sa Stát agus don chóras airgeadais i gcoitinne,

(b) atheagrú foras creidmheasa sa Stát a chur i ngníomh chun
cobhsúchán airgeadais na bhforas creidmheasa sin agus a
n-athstruchtúrú (i gcomhréir le rialacha an Aontais
Eorpaigh maidir le cúnamh stáit) a bhaint amach i
gcomhthéacs an Phlean um Théarnamh Náisiúnta 2011 -
2014 agus Chlár Tacaíochta Airgeadais an Aontais
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Eorpaigh/an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta
d’Éirinn,

(c) leanúint de phróiseas atheagraithe, caomhnaithe agus
athbhunaithe staid airgeadais na Banc-Chorparáide
Angla-Éireannaí Teoranta a tosaíodh leis an Acht um an
mBanc-Chorparáid Angla-Éireannach, 2009,

(d) leanúint de phróiseas caomhnaithe agus athbhunaithe
staid airgeadais cumann foirgníochta trí scaireanna
infheistíochta speisialta a eisiúint faoi alt 18(1A) den
Acht Cumann Foirgníochta, 1989,

(e) leasanna taisceoirí i bhforais chreidmheasa a chosaint,

(f) aghaidh a thabhairt ar an ngéarghá atá ann an méid seo a
leanas a dhéanamh—

(i) infhaighteacht creidmheasa a éascú i ngeilleagar an
Stáit,

(ii) leas an Stáit a chosaint i leith na ráthaíochtaí arna
dtabhairt ag an Stát faoi Acht 2008 agus tacaíocht a
thabhairt do na bearta a rinne an Rialtas ina
thaobh sin,

(iii) leasanna cáiníocóirí a chosaint,

(iv) muinín in earnáil na baincéireachta a thabhairt i réim
athuair agus taca a chur faoi bhearta tacaíochta an
Rialtais i ndáil leis an earnáil sin, agus

(v) gníomhaíochtaí na bhforas iomchuí agus dualgais agus
freagrachtaí a n-oifigeach agus a bhfostaithe a ailíniú
le leas an phobail agus le críocha eile an Achta seo,

(g) staid airgeadais forais iomchuí a chaomhnú agus a
athbhunú, agus

(h) an Chúirt a chumhachtú chun bearta atheagrúcháin a
fhorchur trí orduithe arna ndéanamh ar iontaoibh
Threoir TFCF.

5.—(1) Ní choisceann aon ní san Acht seo ar an nGobharnóir nó
ar an mBanc a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh i ndáil le haon fhoras
creidmheasa arna údarú nó arna rialáil sa Stát, ná ní dhéanann aon ní
san Acht seo difear d’aon oibleagáid a eascraíonn faoi na conarthaí a
rialaíonn an tAontas Eorpach nó na Comhphobail Eorpacha (de réir
na brí a thugtar le halt 1 d’Acht na gComhphobal Eorpach, 1972) ná
faoi Reacht CEBC (de réir na brí a thugtar le halt 2 d’Acht an
Bhainc Cheannais, 1942).

(2) Féadfaidh an tAire leanúint de bheith i gcomhairle leis an
nGobharnóir i gcomhlíonadh leanúnach fheidhmeanna agus
chumhachtaí an Aire faoin Acht seo.

6.—Féadfaidh an tAire ó am go ham creat caidrimh a shonrú i
scríbhinn chun an caidreamh idir an tAire agus an Gobharnóir a rialú
i ndáil le feidhmiú chumhachtaí an Aire faoin Acht seo.
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CUID 2

Orduithe ordacháin

7.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (4), féadfaidh an tAire ordú
ordacháin beartaithe a dhéanamh lena mbeartófar go n-ordófar
d’fhoras iomchuí aon ghníomh a dhéanamh (laistigh de thréimhse
shonraithe) nó staonadh ó aon ghníomh a dhéanamh (le linn
tréimhse sonraithe), lena n-áirítear, go háirithe, agus gan
ginearáltacht an mhéid sin roimhe seo a theorannú, aon ní amháin
nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) d’ainneoin aon cheart réamhcheannaigh reachtúil nó
conarthach, rialacha liostaithe margaidh rialáilte nó
rialacha aon mhargaidh eile ar a ndéantar scaireanna an
fhorais iomchuí a thrádáil ó am go ham, scaireanna a
eisiúint chuig an Aire nó chuig duine eile a bheidh
ainmnithe ag an Aire ar théarmaí agus ar choinníollacha
a shonróidh an tAire san ordú ordacháin beartaithe ar
chomaoin a leagfaidh an tAire síos;

(b) iarratas a dhéanamh ar dhíliostú scaireanna an fhorais
iomchuí, nó ar a liostú a fhionraí, ar mhargadh rialáilte,
nó chun liostú scaireanna an fhorais iomchuí a athrú ó
mhargadh rialáilte go saoráid trádála iltaobhach eile;

(c) scairchaipiteal údaraithe an fhorais iomchuí a mhéadú
(lena n-áirítear trí aicmí nua scaireanna a chruthú) chun
a cheadú dó scaireanna a eisiúint chuig an Aire nó chuig
aon duine eile a bheidh ainmnithe ag an Aire;

(d) athrú sonraithe a dhéanamh ar mheabhrán comhlachais
agus ar airteagail chomhlachais an fhorais iomchuí (lena
n-áirítear, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin
roimhe seo, athrú ar chearta scairshealbhóirí nó aon
aicme scairshealbhóirí);

(e) sócmhainn shonraithe nó dliteanas sonraithe nó cuid
shonraithe de ghnóthas an fhorais iomchuí a dhiúscairt,
ar théarmaí agus ar choinníollacha sonraithe.

(2) Ní ceadmhach don Aire ordú ordacháin beartaithe a
dhéanamh ach amháin más é tuairim an Aire, tar éis dul i gcomhairle
leis an nGobharnóir, gur gá ordú ordacháin a dhéanamh i dtéarmaí
an ordaithe ordacháin bheartaithe chun a áirithiú go mbainfear
amach críoch de chuid an Achta seo a bheidh sonraithe san ordú
ordacháin beartaithe.

(3) Má dhéanann an tAire ordú ordacháin beartaithe i ndáil le
foras iomchuí agus gurb é an intinn atá leis an ordú, nó le cuid de,
staid airgeadais forais creidmheasa a chaomhnú nó a athbhunú,
dearbhóidh an tAire san ordú ordacháin beartaithe gur leis an intinn
sin a dhéantar an t-ordú ordacháin beartaithe nó an chuid de, de réir
Threoir TFCF.

(4) Mura rud é go dtoilíonn an foras iomchuí lena mbaineann le
hordú ordacháin a dhéanamh i dtéarmaí an ordaithe ordacháin
bheartaithe, nó gurb ann d’imthosca eisceachtúla (de réir bhrí fho-
alt (5)), déanfaidh an tAire freisin, roimh ordú ordacháin beartaithe
a dhéanamh—

15

Orduithe ordacháin
beartaithe.



Cd.2 A.7

Féadfaidh foras
iomchuí gníomhú
de réir ordú
ordacháin
bheartaithe.

Orduithe ordacháin.

16

[Uimh. 36.] [2010.]An tAcht um Fhorais Chreidmheasa
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(a) fógra i scríbhinn a sheachadadh ar an bhforas iomchuí ina
leagfar amach téarmaí an ordaithe ordacháin bheartaithe
agus a mbeidh ag gabháil leis achoimre ar na cúiseanna
gurb é tuairim an Aire go bhfuil gá le hordú ordacháin i
dtéarmaí an ordaithe ordacháin bheartaithe,

(b) tréimhse 48 n-uaire an chloig, nó tréimhse is giorra ná sin
ar a gcomhaontóidh an tAire agus an foras iomchuí, a
thabhairt don fhoras iomchuí chun aighneachtaí i
scríbhinn a dhéanamh chuig an Aire, agus

(c) aon aighneachtaí a dhéanfar faoi mhír (b) a bhreithniú.

(5) Is ann d’imthosca eisceachtúla chun críocha fho-alt (4), más
rud é—

(a) go bhfuil gar-bhaol ann do chobhsaíocht airgeadais an
fhorais iomchuí lena mbaineann agus gurb é tuairim an
Aire go ndéanfaí dochar suntasach do chobhsaíocht
airgeadais an fhorais iomchuí sin dá gcomhlíonfaí an fo-
alt sin,

(b) go bhfuil gar-bhaol ann do chobhsaíocht an chórais
airgeadais sa Stát agus gurb é tuairim an Aire go ndéanfaí
dochar suntasach do chobhsaíocht an chórais airgeadais
sin dá gcomhlíonfaí an fo-alt sin, nó

(c) go bhfuil forais réasúnacha ag an Aire chun a chreidiúint
nach gcoinneofaí an t-ordú ordacháin beartaithe, nó an
fhéidearthacht go ndéanfaí ordú ordacháin, faoi rún agus
go leanfadh iarmhairtí dochracha suntasacha den
rúndacht sin a shárú.

8.—I gcás ina dtoileoidh foras iomchuí le hordú ordacháin a
dhéanamh i dtéarmaí ordaithe ordacháin bheartaithe, féadfaidh sé
gníomhú de réir théarmaí an ordaithe ordacháin bheartaithe sula
ndéanfaidh an Chúirt aon ordú ordacháin.

9.—(1) A luaithe is féidir tar éis na nósanna imeachta a
cheanglaítear le halt 7 a chríochnú i ndáil le hordú ordacháin
beartaithe, déanfaidh an tAire iarratas ex parte chun na Cúirte ar
ordú (dá ngairtear “ordú ordacháin” san Acht seo) i dtéarmaí an
ordaithe ordacháin bheartaithe iomchuí.

(2) Déanfaidh an Chúirt, le linn di iarratas ex parte faoi fho-alt
(1) a éisteacht, más deimhin léi gur comhlíonadh ceanglais alt 7 agus
go raibh tuairim an Aire faoin alt sin réasúnach agus nach raibh sí
curtha ó bhail mar gheall ar aon earráid dlí, ordú ordacháin i
dtéarmaí an ordaithe ordacháin bheartaithe (nó sna téarmaí sin arna
n-athrú tar éis aon aighneacht dá dtagraítear in alt 7(4)(c) a
bhreithniú).

(3) Más rud é, in ordú ordacháin beartaithe, go mbeidh sé
dearbhaithe ag an Aire go bhfuil ar intinn aige nó aici staid
airgeadais forais creidmheasa a chaomhnú nó a athbhunú, agus gur
deimhin leis an gCúirt gur leis an intinn sin a rinne an tAire an t-
ordú ordacháin beartaithe nó cuid de, dearbhóidh an Chúirt san ordú
ordacháin iomchuí gur beart atheagrúcháin chun críocha Threoir
TFCT é an t-ordú ordacháin nó an chuid iomchuí de.
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(4) Maidir le tuarascáil a ullmhóidh an Banc (cibé acu is go
sonrach chun críche an iarratais a ullmhófar í, nó nach ea) i ndáil le
nithe a thagann faoi réim fhreagrachtaí an Ghobharnóra nó an
Bhainc, lena n-áirítear staid airgeadais an fhorais iomchuí, beidh sí
inghlactha i bhfianaise le linn an t-iarratas a éisteacht.

(5) Ní ceadmhach don Chúirt ordú ordacháin a dhéanamh i
dtéarmaí a bheidh arna n-athrú nó arna leasú ó na téarmaí atá san
ordú ordacháin beartaithe ach amháin más deimhin leis an gCúirt—

(a) go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 7 fágtha gan
chomhlíonadh nó go raibh tuairim an Aire faoi alt 7(2)
míréasúnach nó curtha ó bhail mar gheall ar earráid dlí,

(b) gur chuí déanamh amhlaidh, ag féachaint d’aon tuarascáil
dá dtagraítear i bhfo-alt (4), agus

(c) gur gá déanamh amhlaidh chun na críche a shonraítear san
ordú ordacháin beartaithe nó chun aon chríche eile de
chuid an Achta seo.

(6) Féadfaidh an Chúirt ordachán a thabhairt, de réir mar is cuí
léi, i ndáil le hordú ordacháin a fhoilsiú.

(7) Faoi réir fho-alt (8), beidh éifeacht le hordú ordacháin—

(a) más faoi alt 11 a dhéanfar iarratas, de réir an ailt sin, agus

(b) mura ndéanfar aon iarratas den sórt sin, 5 lá oibre tar éis
an t-ordú a dhéanamh.

(8) Ordóidh an Chúirt go mbeidh éifeacht láithreach le hordú
ordacháin nó le téarma de chuid ordaithe ordacháin, i gcás inar
deimhin leis an gCúirt gurb í an chríoch atá leis an ordú nó leis
an téarma—

(a) eisiúint láithreach éifeachtach scairchaipitil breise san
fhoras iomchuí lena mbaineann a chinntiú trí scaireanna
a eisiúint chuig an Aire nó chuig a ainmnitheach nó a
hainmnitheach—

(i) chun gar-shárú ar na ceanglais rialála caipitil is
infheidhme maidir leis an bhforas iomchuí a chosc
nó a leigheas, nó

(ii) chun a chumasú don fhoras iomchuí spriocanna rialála
caipitil arna leagan síos ag an mBanc a
chomhlíonadh láithreach,

(b) chun aghaidh a thabhairt ar ghar-bhaol do chobhsaíocht
airgeadais an fhorais iomchuí lena mbaineann, nó

(c) chun aghaidh a thabhairt ar ghar-bhaol do chobhsaíocht
an chórais airgeadais sa Stát.

(9) Féadfaidh an Chúirt a ordú in ordú ordacháin, maidir le
gníomh a bheidh déanta ag foras iomchuí de réir alt 8, go measfar é
a bheith déanta i gcomhlíonadh an ordaithe ordacháin.

10.—Féadfaidh an tAire iarratas a dhéanamh—
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(a) iar bhfógra, nó

(b) in imthosca práinneacha, ex parte,

chun na Cúirte chun ordú ordacháin a athrú más é tuairim an Aire
go bhfuil gá leis an athrú chun a áirithiú go mbainfear amach críoch
de chuid an Achta seo.

11.—(1) Féadfaidh an foras iomchuí a mbeidh ordú ordacháin
déanta i ndáil leis, nó féadfaidh comhalta den fhoras sin, iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte trí fhoriarratas iar bhfógra arna fhorasú
ar mhionnscríbhinn, tráth nach déanaí ná 5 lá oibre tar éis ordú
ordacháin a dhéanamh, chun an t-ordú ordacháin a chur ar ceal.

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

(3) Ar iarratas faoi fho-alt (1), ní chuirfidh an Chúirt an t-ordú
ordacháin ar ceal ach amháin más é a tuairim go bhfuil aon cheann
de cheanglais alt 7 fágtha gan chomhlíonadh nó go raibh tuairim
an Aire faoi alt 7(2) míréasúnach nó curtha ó bhail mar gheall ar
earráid dlí.

(4) Féadfaidh an Chúirt, in ionad an t-ordú ordacháin a chur ar
ceal, ordú a dhéanamh lena n-athrófar nó lena leasófar an t-ordú sin
ar an modh is dóigh léi is cuí, más deimhin leis an gCúirt—

(a) go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 7 fágtha gan
chomhlíonadh nó go raibh tuairim an Aire faoi alt 7(2)
míréasúnach nó curtha ó bhail mar gheall ar earráid dlí,

(b) gur chuí déanamh amhlaidh, ag féachaint d’aon tuarascáil
dá dtagraítear in alt 9(4), agus

(c) gur gá déanamh amhlaidh chun a áirithiú go mbainfear
amach an chríoch a shonraítear san ordú ordacháin nó
aon chríoch eile de chuid an Achta seo.

(5) Beidh éifeacht le hordú faoi fho-alt (3), ó dháta a dhéanta,
chun an t-ordú ordacháin a chur ar ceal gan dochar do bhailíocht
aon ní a rinneadh roimhe sin nó a mheastar a bheith déanta roimhe
sin faoin ordú ordacháin.

(6) Beidh éifeacht le hordú faoi fho-alt (4), ó dháta a dhéanta,
chun an t-ordú ordacháin a athrú nó a leasú gan dochar do bhailíocht
aon ní a rinneadh roimhe sin nó a mheastar a bheith déanta roimhe
sin faoin ordú ordacháin.

CUID 3

Bainistíocht speisialta

12.—Chun críocha na Coda seo, tá foras iomchuí faoi bhainistíocht
speisialta más rud é go bhfuil ordú bainistíochta speisialta déanta ag
an gCúirt i ndáil leis, agus nach bhfuil an bhainistíocht speisialta
foirceanta faoi alt 27.
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13.—(1) Faoi réir fho-ailt (2), (3) agus (5), féadfaidh an tAire ordú
bainistíochta speisialta beartaithe a dhéanamh faoin alt seo i gcás ina
gcinnfidh an tAire gur cóir duine ag a bhfuil, i dtuairim an Aire, an
t-eolas, an saineolas agus an taithí is gá ar an earnáil seirbhísí
airgeadais chun a bheith ina bhainisteoir speisialta nó ina bainisteoir
speisialta ar fhoras iomchuí a cheapadh ina bhainisteoir speisialta nó
ina bainisteoir speisialta ar an bhforas iomchuí sin.

(2) Ní ceadmhach don Aire ordú bainistíochta speisialta
beartaithe a dhéanamh ach amháin más é tuairim an Aire, tar éis dul
i gcomhairle leis an nGobharnóir, gur gá ordú bainistíochta speisialta
a dhéanamh i dtéarmaí an ordaithe bainistíochta speisialta
bheartaithe chun a áirithiú go mbainfear amach críoch de chuid an
Achta seo a bheidh sonraithe san ordú ordacháin beartaithe.

(3) Má dhéanann an tAire ordú bainistíochta speisialta beartaithe
i ndáil le foras iomchuí agus gurb é an intinn atá leis an ordú, nó le
cuid de, staid airgeadais forais creidmheasa a chaomhnú nó a
athbhunú, dearbhóidh an tAire san ordú bainistíochta speisialta
beartaithe gur leis an intinn sin a dhéantar an t-ordú bainistíochta
speisialta beartaithe, nó an chuid de, de réir Threoir TFCF.

(4) Mura rud é go dtoilíonn an foras iomchuí lena mbaineann le
hordú bainistíochta speisialta a dhéanamh i dtéarmaí an ordaithe
bainistíochta speisialta bheartaithe, nó gurb ann d’imthosca
eisceachtúla (de réir bhrí fho-alt (5)), déanfaidh an tAire freisin,
roimh ordú bainistíochta speisialta a dhéanamh—

(a) fógra i scríbhinn a sheachadadh ar an bhforas iomchuí ina
leagfar amach téarmaí an ordaithe bainistíochta speisialta
bheartaithe agus a mbeidh ag gabháil leis achoimre ar na
cúiseanna gurb é tuairim an Aire go bhfuil gá le hordú
bainistíochta speisialta i dtéarmaí an ordaithe
bainistíochta speisialta bheartaithe,

(b) tréimhse 48 n-uaire an chloig, nó tréimhse is giorra ná sin
ar a gcomhaontóidh an tAire agus an foras iomchuí, a
thabhairt don fhoras iomchuí chun aighneachtaí i
scríbhinn a dhéanamh chuig an Aire, agus

(c) aon aighneachtaí a dhéanfar faoi mhír (b) a bhreithniú.

(5) Is ann d’imthosca eisceachtúla chun críocha fho-alt (4), más
rud é—

(a) go bhfuil gar-bhaol ann do chobhsaíocht airgeadais an
fhorais iomchuí lena mbaineann agus gurb é tuairim an
Aire go ndéanfaí dochar suntasach do chobhsaíocht
airgeadais an fhorais iomchuí sin dá gcomhlíonfaí an fo-
alt sin,

(b) go bhfuil gar-bhaol ann do chobhsaíocht an chórais
airgeadais sa Stát agus gurb é tuairim an Aire go ndéanfaí
dochar suntasach do chobhsaíocht an chórais airgeadais
sin dá gcomhlíonfaí fo-alt (4), nó

(c) go bhfuil forais réasúnacha ag an Aire chun a chreidiúint
nach gcoinneofaí an t-ordú bainistíochta speisialta
beartaithe, nó an fhéidearthacht go ndéanfaí ordú
bainistíochta speisialta, faoi rún agus go leanfadh
iarmhairtí dochracha suntasacha den rúndacht sin a
shárú.
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(6) Déanfar, leis an ordú bainistíochta speisialta beartaithe—

(a) an duine atá le ceapadh mar an bainisteoir speisialta a
ainmniú, nó

(b) gnólacht a ainmniú a measfar a chomhaltaí uile a bheith
ceaptha mar bhainisteoirí speisialta.

(7) Beidh ar áireamh san ordú bainistíochta speisialta beartaithe
téarmaí ceapacháin beartaithe an bhainisteora speisialta agus
féadfar, leis an ordú—

(a) nithe áirithe a shonrú a bheidh le forchoimeád lena
gcinneadh nó lena gceadú ag an Aire, nó

(b) a ordú don bhainisteoir speisialta (faoi réir ceanglas
rialála) gníomh áirithe a dhéanamh nó staonadh ó
ghníomh áirithe a dhéanamh.

14.—(1) A luaithe is féidir tar éis na nósanna imeachta a
cheanglaítear le halt 13 a chríochnú i ndáil le hordú bainistíochta
speisialta beartaithe, déanfaidh an tAire iarratas ex parte chun na
Cúirte ar ordú (dá ngairtear “ordú bainistíochta speisialta” san Acht
seo) i dtéarmaí an ordaithe bainistíochta speisialta bheartaithe.

(2) Déanfaidh an Chúirt, le linn di iarratas ex parte faoi fho-alt
(1) a éisteacht, más deimhin léi gur comhlíonadh ceanglais alt 13 agus
go raibh tuairim an Aire faoin alt sin réasúnach agus nach raibh sí
curtha ó bhail mar gheall ar aon earráid dlí, ordú bainistíochta
speisialta i dtéarmaí an ordaithe bainistíochta speisialta bheartaithe
(nó sna téarmaí sin arna n-athrú tar éis aon aighneacht dá dtagraítear
in alt 13(4)(c) a bhreithniú).

(3) Maidir le tuarascáil a ullmhóidh an Banc (cibé acu is go
sonrach chun críche an iarratais a ullmhófar í nó nach ea) i ndáil le
nithe a thagann faoi réim fhreagrachtaí an Ghobharnóra nó an
Bhainc, lena n-áirítear staid airgeadais an fhorais iomchuí, beidh sí
inghlactha i bhfianaise le linn an t-iarratas a éisteacht.

(4) Más rud é, in ordú bainistíochta speisialta beartaithe, go
mbeidh sé dearbhaithe ag an Aire go bhfuil ar intinn aige nó aici
staid airgeadais forais creidmheasa a chaomhnú nó a athbhunú, agus
gur deimhin leis an gCúirt gur leis an intinn sin a rinne an tAire an
t-ordú bainistíochta speisialta beartaithe nó cuid de, dearbhóidh an
Chúirt san ordú bainistíochta speisialta iomchuí gur beart
atheagrúcháin chun críocha Threoir TFCF an t-ordú bainistíochta
speisialta nó an chuid iomchuí de.

(5) Ní ceadmhach don Chúirt ordú bainistíochta speisialta a
dhéanamh ar théarmaí arna n-athrú nó arna leasú ó na téarmaí atá
san ordú bainistíochta speisialta beartaithe ach amháin más é a
tuairim—

(a) go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 13 fágtha gan
chomhlíonadh nó go raibh tuairim an Aire faoi alt 13(2)
míréasúnach nó curtha ó bhail mar gheall ar earráid dlí,

(b) gur chuí déanamh amhlaidh, ag féachaint d’aon tuarascáil
dá dtagraítear i bhfo-alt (3), agus
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(c) gur gá déanamh amhlaidh chun a áirithiú go mbainfear
amach an chríoch a shonraítear san ordú bainistíochta
speisialta beartaithe nó aon chríoch eile de chuid an
Achta seo.

(6) Féadfaidh an Chúirt ordachán a thabhairt, de réir mar is cuí
léi, i ndáil le hordú bainistíochta speisialta a fhoilsiú.

(7) Beidh éifeacht le hordú bainistíochta speisialta láithreach ar é
a dhéanamh, faoi réir an chirt iarratais faoi alt 16.

15.—Féadfaidh an tAire iarratas a dhéanamh—

(a) iar bhfógra, nó

(b) in imthosca práinneacha, ex parte,

chun na Cúirte chun ordú bainistíochta speisialta a athrú más é
tuairim an Aire go bhfuil gá leis an athrú chun a áirithiú go
mbainfear amach críoch de chuid an Achta seo.

16.—(1) Féadfaidh an foras iomchuí a mbeidh ordú bainistíochta
speisialta déanta i ndáil leis, nó féadfaidh comhalta den fhoras sin,
iarratas a dhéanamh chun na Cúirte trí fhoriarratas iar bhfógra arna
fhorasú ar mhionnscríbhinn, tráth nach déanaí ná 5 lá oibre tar éis
ordú bainistíochta speisialta a dhéanamh, chun an t-ordú
bainistíochta speisialta a chur ar ceal.

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

(3) Ar iarratas faoi fho-alt (1), ní chuirfidh an Chúirt an t-ordú
bainistíochta speisialta ar ceal ach amháin más deimhin leis an gCúirt
go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 13 fágtha gan chomhlíonadh
nó go raibh tuairim an Aire faoi alt 13(2) míréasúnach nó curtha ó
bhail mar gheall ar earráid dlí.

(4) Féadfaidh an Chúirt, in ionad an t-ordú bainistíochta speisialta
a chur ar cheal, ordú a dhéanamh lena n-athrófar nó lena leasófar
an t-ordú ar an modh is dóigh léi is cuí, más deimhin leis an gCúirt—

(a) go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 13 fágtha gan
chomhlíonadh nó go raibh tuairim an Aire faoi alt 13(2)
míréasúnach nó curtha ó bhail mar gheall ar earráid dlí,

(b) gur chuí déanamh amhlaidh, ag féachaint d’aon tuarascáil
dá dtagraítear i bhfo-alt 14(3), agus

(c) gur gá déanamh amhlaidh chun a áirithiú go mbainfear
amach an chríoch a shonrófar san ordú bainistíochta
speisialta nó aon chríoch eile de chuid an Achta seo.

(5) Beidh éifeacht le hordú faoi fho-alt (4), ón dáta a dhéanfar é,
chun an t-ordú bainistíochta speisialta a athrú nó a leasú gan dochar
do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú bainistíochta
speisialta.
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(6) Má chuireann an Chúirt ordú bainistíochta speisialta ar ceal,
measfar ceapachán an bhainisteora speisialta a bheith foirceanta.
Mar sin féin—

(a) leanfaidh sé nó sí de bheith i dteideal go n-íocfar a chostais
nó a costais, a chaiteachais nó a caiteachais agus a luach
saothair leis nó léi as sócmhainní an fhorais iomchuí, agus

(b) ní bheidh aon ní arna dhéanamh ag an mbainisteoir
speisialta faoin ordú bainistíochta speisialta neamhbhailí
de dheasca an fhoirceanta.

17.—(1) Is é 6 mhí ón tráth a dhéanfar an t-ordú bainistíochta
speisialta iomchuí (cibé acu a dhéantar an t-ordú sin faoi fho-alt (2)
nó (15) d’alt 14) tréimhse bainistíochta speisialta forais iomchuí.

(2) Is mar a leagtar amach san ordú bainistíochta speisialta
iomchuí a bheidh téarmaí agus coinníollacha ceapacháin bainisteora
speisialta (seachas tréimhse a cheapacháin nó a ceapacháin).

18.—(1) Socrófar le hordú bainistíochta speisialta an bonn a
bheidh le ríomh na gcostas, na gcaiteachas agus an luacha saothair is
iníoctha leis an mbainisteoir speisialta, agus féadfar déanamh
amhlaidh i leith oibre a rinneadh roimh an ordú bainistíochta
speisialta a dhéanamh.

(2) Beidh bainisteoir speisialta i dteideal go n-íocfar a chostais nó
a costais, a chaiteachais nó a caiteachais agus a luach saothair, agus
go gcoinneoidh sé nó sí méid na gcostas, na gcaiteachas agus an
luacha saothair sin, as ioncam ghnó an fhorais iomchuí nó as na
fáltais ó réadú na sócmhainní (lena n-áirítear infheistíochtaí) nó na
gcistí eile a bheidh ar fáil don fhoras iomchuí.

19.—(1) Féadfaidh bainisteoir speisialta éirí as trí fhógra 2 mhí
arna dhíriú chuig an Aire a thabhairt i scríbhinn.

(2) Féadfaidh an tAire an bainisteoir speisialta a chur as oifig ar
aon chúis.

(3) Más rud é go n-éiríonn bainisteoir speisialta as nó go gcuirtear
é nó í as oifig, féadfaidh an tAire bainisteoir speisialta eile a
cheapadh trí ionstraim i scríbhinn.

(4) Ní fhoirceannfar bainistíocht speisialta an fhorais iomchuí lena
mbaineann mar gheall ar bhainisteoir speisialta d’éirí as nó é nó í a
chur as oifig.

20.—(1) Déanfaidh bainisteoir speisialta forais iomchuí
bainistíocht ghnó an fhorais iomchuí a ghlacadh ar láimh agus
seolfaidh sé nó sí an gnó sin mar ghnóthas leantach, d’fhonn staid
airgeadais an fhorais iomchuí, nó a ghnó iomlán nó aon chuid de, a
chaomhnú agus a athbhunú, ar mhodh atá i gcomhréir le críocha an
Achta seo a bhaint amach.

(2) Gan ginearáltacht fho-alt (1) a theorannú, tá ag bainisteoir
speisialta forais iomchuí an chumhacht chun aon sócmhainn nó gach
sócmhainn, agus aon dliteanas, de chuid an fhorais sin a fháil agus
a dhiúscairt.
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(3) Aon tagairt i bhfo-alt (2) do shócmhainn nó dliteanas a
dhiúscairt, folaíonn sí tagairt don tsócmhainn nó don dliteanas a
dhíol nó a aistriú ar shlí eile, agus urrús nó leas cothromais a chruthú
sa tsócmhainn nó sa dliteanas.

(4) Tá ag bainisteoir speisialta forais iomchuí, i ndáil leis an
bhforas iomchuí, na cumhachtaí go léir is gá maidir le feidhmeanna
an bhainisteora speisialta, nó a ghabhann leo, lena n-áirítear údarás
agus stiúradh iomlán i leith oifigigh agus fhostaithe uile an fhorais
iomchuí.

(5) Déanfaidh bainisteoir speisialta forais iomchuí cibé bearta a
chinnfidh sé nó sí is cuí chun na nithe a leigheas ba bhun le hordú
bainistíochta speisialta a dhéanamh i ndáil leis an bhforas iomchuí
agus, chun na críche sin féadfaidh sé nó sí, mura bhforáiltear a
mhalairt leis an ordú bainistíochta speisialta, comhairleoirí a
cheapadh chun an fhorais iomchuí.

(6) Féadfaidh bainisteoir speisialta, le toiliú an Aire agus an
Ghobharnóra, a bhreith nó a breith féin a chur in ionad aon bhreithe
a dhéanfadh na scairshealbhóirí murach sin, agus má dhéanann sé
nó sí amhlaidh, measfar gurb í breith na scairshealbhóirí an bhreith.

(7) Ní shaorfaidh ceapachán bainisteora speisialta forais iomchuí
an foras iomchuí ó aon oibleagáid chun aon dlíthe infheidhme agus
ceanglais rialála agus aon ordacháin arna dtabhairt don fhoras
iomchuí ag an mBanc nó ag an Aire faoi aon achtachán a
chomhlíonadh.

(8) Déanfaidh bainisteoir speisialta forais iomchuí cibé
tuarascálacha agus cibé faisnéis eile a sholáthar don Bhanc agus don
Aire a iarrfaidh an Banc nó an tAire, d’ainneoin aon achtacháin eile
nó aon rialach dlí, aon chóid cleachtais, aon chomhaontaithe, aon
dualgais nó aon oibleagáide chuig aon duine. Is oibleagáid i dteannta
oibleagáidí an fhorais iomchuí chun faisnéis a sholáthar agus
tuairisceáin a thabhairt don Bhanc nó don Aire an oibleagáid faoin
bhfo-alt seo.

21.—(1) Féadfaidh bainisteoir speisialta a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a chomhlíonadh le cúnamh ó dhaoine a cheapfaidh nó
a fhostóidh sé nó sí chun na críche sin.

(2) Féadfaidh bainisteoir speisialta, le toiliú an Aire, iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte chun aon cheist a eascraíonn i gcúrsa na
bainistíochta speisialta a chinneadh.

22.—(1) Le linn d’fhoras iomchuí a bheith faoi bhainistíocht
speisialta—

(a) na feidhmeanna go léir a bheadh, murach an mhír seo,
dílsithe do stiúrthóirí an fhorais iomchuí (cibé acu de
bhua a mheabhráin comhlachais nó a airteagal
comhlachais nó ar shlí eile), tá siad dílsithe don
bhainisteoir speisialta,

(b) ní chuirfear tús le haon imeachtaí chun é a fhoirceannadh
gan toiliú i scríbhinn roimh ré ón Aire,

(c) ní bheidh aon éifeacht le rún chun é a fhoirceannadh gan
toiliú i scríbhinn roimh ré ón Aire,
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(d) ní féidir aon achainí a thíolacadh chun scrúdaitheoir a
cheapadh chuig an bhforas iomchuí nó chuig cuideachta
ghaolmhar (de réir bhrí alt 4(5) d’Acht na gCuideachtaí
(Leasú), 1990) gan toiliú i scríbhinn roimh ré ón Aire,

(e) ní dhéanfar aon chigire a cheapadh ná fiosrúchán a thosú
faoi Acht na gCuideachtaí, 1990, gan toiliú i scríbhinn
roimh ré ón Aire,

(f) faoi réir fho-alt (2), ní cheapfar aon ghlacadóir os cionn
aon chuid de mhaoin an fhorais iomchuí gan toiliú i
scríbhinn roimh ré ón Aire,

(g) faoi réir fho-alt (2), ní dhéanfar aon fhorfheidhmiú (cibé
acu trí astú, forlámhú, tochsal nó forghníomhú) ar aon
bhreithiúnas nó ordú a chur i bhfeidhm i gcoinne aon
chuid de mhaoin an fhorais iomchuí gan toiliú i scríbhinn
roimh ré ón Aire, murab é nó í an tAire an páirtí atá ag
iarraidh déanamh amhlaidh,

(h) faoi réir fho-alt (2), i gcás ina ndéanfar aon éileamh i
gcoinne forais iomchuí a urrú le hurrús a dhéanann difear
d’iomlán shócmhainní an fhorais iomchuí, nó d’aon chuid
díobh, déanfaidh aon duine, seachas an tAire, ar mian
leis nó léi iomlán an urrúis sin nó aon chuid de a réadú,
fógra a thabhairt i scríbhinn don Aire 90 lá (nó tréimhse
is giorra ná sin lena gcomhaontóidh an tAire) roimh an
réadú sin, agus

(i) má roghnaíonn an bainisteoir speisialta amhlaidh, ní
bheidh na cumhachtaí de chuid an fhorais iomchuí is
infheidhmithe ag cruinniú ginearálta den fhoras iomchuí
infheidhmithe ach amháin ag an mbainisteoir speisialta
agus faoi réir toiliú i scríbhinn roimh ré ón Aire.

(2) Níl feidhm ag míreanna (f), (g) agus (h) d’fho-alt (1) maidir
leis an mBanc, leis an mBanc Ceannais Eorpach nó le haon bhanc
ceannais náisiúnta eile laistigh den Eurochóras.

(3) Ach amháin mar a fhoráiltear leis an Acht seo, leanfaidh gnó
forais iomchuí atá faoi bhainistíocht speisialta gan bhriseadh mar
ghnóthas leantach, agus ní dhéanfar aon chomhaontú (lena n-áirítear
conradh fostaíochta nó seirbhíse), polasaí, idirbheart, cuntas bainc
nó sainordú bainc, ceart, teideal, éileamh, fiach, imeacht nó
oibleagáid de chuid an fhorais iomchuí ná ceart, éileamh, nó imeacht
i gcoinne an fhorais a sheachaint, a chealú, a bhacadh ná ní dhéanfar
difear ar shlí eile dó nó di de bhíthin cheapachán an bhainisteora
speisialta agus dá bhíthin sin amháin.

(4) Le linn d’fhoras iomchuí a bheith faoi bhainistíocht
speisialta—

(a) ní chomórfaidh ná ní thionólfaidh an foras iomchuí aon
chruinniú ginearálta mura n-ordóidh an bainisteoir
speisialta go ndéanfar amhlaidh,

(b) tá cearta agus cumhachtaí scairshealbhóirí agus comhaltaí
faoi aon achtachán nó comhaontú iomchuí arna bhfionraí
agus ní bheidh siad infheidhmithe,

(c) níl feidhm ag alt 205 d’Acht na gCuideachtaí, 1963, agus
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(d) ní dhéanfar aon chaingean dhíorthaíoch a thionscnamh i
leith an fhorais iomchuí.

23.—(1) Féadfaidh bainisteoir speisialta forais iomchuí, le toiliú
an Aire, agus déanfaidh sé nó sí, má ordaíonn an tAire dó nó di
déanamh amhlaidh, aon duine—

(a) a chur as post mar stiúrthóir, rúnaí nó oifigeach eile don
fhoras iomchuí nó d’aon cheann dá fhochuideachtaí, nó

(b) a chur as aon phost díobh seo a leanas:

(i) post fostaíochta leis an bhforas iomchuí nó le haon
cheann dá fhochuideachtaí;

(ii) post feidhmiúcháin agus aon phost den sórt sin a
shealbhaítear de bhua duine a bheith ina stiúrthóir
nó ina rúnaí ar an bhforas iomchuí nó ar aon cheann
dá fhochuideachtaí;

(iii) sainchomhairleacht leis an bhforas iomchuí nó le haon
cheann dá fhochuideachtaí.

(2) Maidir le duine a chur as post de bhua fho-alt (1)—

(a) beidh éifeacht leis gan aon ghá a bheith ann fógra a
thabhairt, cruinniú a ghairm, rún a rith ná toiliú a fháil,
agus

(b) féadfar é a bheith sainráite go mbeidh éifeacht leis
láithreach agus, má tá sé sainráite amhlaidh, beidh an
éifeacht sin leis.

(3) Ní dhéantar le haon ní i bhfo-alt (1) nó (2) aon cheart a bhaint
de dhuine chun cúiteamh nó damáistí a éileamh ón bhforas iomchuí
i leith a oifig nó a hoifig nó a cheapachán nó a ceapachán a
chailliúint. Mar sin féin—

(a) ní dhéanfaidh cúirt, binse ná coimisinéir um chearta aon
leigheas a dheonú a mbeadh d’éifeacht leis go gcoiscfí nó
go gcuirfí srian ar an mbainisteoir speisialta cumhachtaí
an bhainisteora speisialta a fheidhmiú faoin alt seo, agus

(b) ní dhéanfaidh cúirt, binse ná coimisinéir um chearta ordú
faoi na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007,
chun duine den sórt sin a chur ar ais ina phost nó ina post
nó a athfhruiliú.

24.—(1) Déanfaidh an bainisteoir speisialta a cheapfar chun
forais iomchuí—

(a) ról (más ann) stiúrthóirí agus oifigigh an fhorais iomchuí
agus a fhochuideachtaí, le linn na bainistíochta speisialta,
a chinneadh, agus

(b) an luach saothair (más ann) a bheidh le híoc le stiúrthóirí
agus oifigigh an fhorais iomchuí agus a fhochuideachtaí,
le linn na bainistíochta speisialta, a chinneadh.
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(2) Tá cinneadh de chuid bainisteora speisialta faoi mhír (a) nó
(b) d’fho-alt (1) ina cheangal ar an bhforas iomchuí nó ar a
fhochuideachtaí (de réir mar a bheidh) agus ar stiúrthóirí an fhorais
iomchuí nó a fhochuideachtaí.

(3) Leanfaidh stiúrthóir nó oifigeach eile d’fhoras iomchuí nó
d’fhochuideachta de chuid forais iomchuí atá faoi bhainistíocht
speisialta de bheith faoi cheangal a dhualgais nó a dualgais agus a
oibleagáidí nó a hoibleagáidí faoi aon achtachán nó riail dlí a
chomhlíonadh ach amháin go feadh aon mhéid a shaorfaidh an
bainisteoir speisialta é nó í, nó a shaorfar é nó í le foráil den Acht
seo, ón dualgas nó ón oibleagáid sin.

(4) Níl d’éifeacht le haon ní san alt seo ná le haon chinneadh
faoi—

(a) go bhfágtar gur dleathach aon sárú ar aon achtachán nó
riail dlí a tharla roimh thosach bainistíochta speisialta nó
a tharlaíonn tar éis deiridh bainistíochta speisialta,

(b) go saortar aon duine ó aon oibleagáid—

(i) aon achtachán nó riail dlí den sórt sin a chomhlíonadh
tráth ar bith, nó

(ii) aon dualgas a chomhall tráth ar bith, ná

(c) go gcoiscfear aon imeachtaí arna dtionscnamh nó a bheidh
le tionscnamh i ndáil le sárú, nó sárú oibleagáide, dá
dtagraítear i mír (a) nó (b).

(5) Ní dhéanann aon ní san alt seo difear do dhualgas stiúrthóirí
faoi alt 48 ná ní údaraíonn aon ní san alt seo don bhainisteoir
speisialta difear a dhéanamh dó.

25.—Ní mheasfar maidir le bainisteoir speisialta forais iomchuí gur
cúlstiúrthóir (de réir na brí a thugtar le halt 27(1) d’Acht na
gCuideachtaí, 1990) é nó í ná gur stiúrthóir de facto, mar a thugtar
air, ar an bhforas iomchuí nó ar aon cheann dá fhochuideachtaí é
nó í.

26.—Féadfar bainistíocht speisialta forais iomchuí a fhadú de réir
an nóis imeachta a leagtar amach in ailt 13 agus 14. Tá feidhm ag alt
16 maidir le haon ordú lena bhfadaítear an bhainistíocht speisialta.

27.—(1) Déantar bainistíocht speisialta forais iomchuí a
fhoirceannadh—

(a) ag deireadh na tréimhse 6 mhí dá dtagraítear in alt 17(1),

(b) ar ordú a dhéanamh chun an foras iomchuí a
fhoirceannadh,

(c) ar ordú a dhéanamh faoi Acht na gCuideachtaí (Leasú),
1990, lena gceaptar scrúdaitheoir chun an fhorais
iomchuí, nó

(d) má ordaíonn an tAire déanamh amhlaidh.
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(2) Leagfaidh an tAire cóip d’ordú faoi fho-alt (1)(d) faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas.

CUID 4

Dliteanais thánaisteacha

28.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (5), ní ceadmhach don Aire
ordú um dhliteanais thánaisteacha beartaithe a dhéanamh i ndáil le
dliteanais thánaisteacha forais iomchuí a ndearna an tAire, nó a
mbeartaíonn an tAire, tacaíocht airgeadais a sholáthar dó faoi Acht
2008, ach amháin más rud é—

(a) go ndeachaigh an tAire i gcomhairle leis an
nGobharnóir, agus

(b) tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an nGobharnóir, gurb
é tuairim an Aire gur gá ordú um dhliteanais
thánaisteacha a dhéanamh i dtéarmaí an ordaithe um
dhliteanais thánaisteacha bheartaithe chun staid
airgeadais an fhorais iomchuí a chaomhnú nó a athbhunú
is ní a mbeidh mar iarmhairt air go ndéanfar difear do
chearta creidiúnaithe tánaisteacha a bhí ar marthain
roimh an ordú (lena n-áirítear iad a laghdú).

(2) Le linn don Aire breithniú a dhéanamh i dtaobh ordú um
dhliteanais thánaisteacha beartaithe a dhéanamh i ndáil le foras
iomchuí, tabharfaidh sé nó sí aird ar cibé nithe díobh seo a leanas is
cuí leis an Aire:

(a) méid an fhéichiúnais atá ag an bhforas sin dá
chreidiúnaithe tánaisteacha i gcoibhneas lena
shócmhainní;

(b) méid agus cineál na tacaíochta airgeadais a sholáthair an
tAire, nó a bheidh le soláthar aige nó aici, don fhoras sin
faoi Acht 2008 nó ar shlí eile;

(c) gan dochar do mhír (b), a mhéid a rinne an Stát, go
háirithe, tacaíocht airgeadais a sholáthar ar mhodh
infheistíochta cothromais (nó a cóimhéid) san fhoras sin;

(d) candam na tacaíochta airgeadais i gcoibhneas le clár
comhardaithe an fhorais sin;

(e) inmharthanacht an fhorais sin d’éagmais na tacaíochta
airgeadais sin;

(f) cumas láithreach an fhorais sin, agus an cumas is dóigh
a bheidh aige sa todhchaí, chun caipiteal cothromais a
chruinniú ó fhoinsí margaidh;

(g) a mhéid is dóigh go ndéanfaí méideanna a dhlitear do na
creidiúnaithe tánaisteacha a aisíoc leo le linn an foras sin
a fhoirceannadh d’éagmais na tacaíochta airgeadais sin;

(h) an éifeachtacht nó an éifeachtacht is dóigh a bhainfeadh
le cleachtaí bainistíochta dliteanas arna ngabháil de láimh
ag an bhforas sin i leith a dhliteanas tánaisteach.
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(3) Féadfar foráil a dhéanamh le hordú um dhliteanais
thánaisteacha beartaithe—

(a) maidir le haon ní amháin nó níos mó, nó maidir le gach
ní, dá dtagraítear i bhfo-alt (4), agus

(b) maidir le scairshealbhán san fhoras iomchuí a dheonú do
na creidiúnaithe tánaisteacha, nó d’aon aicme díobh, dá
ndéanann an t-ordú difear.

(4) Is iad seo a leanas na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3):

(a) iarchur, foirceannadh, fionraí nó modhnú eile ar chearta,
dliteanais, téarmaí agus oibleagáidí sonracha atá
bainteach le gach dliteanas tánaisteach nó aon dliteanas
tánaisteach den sórt sin, lena n-áirítear (gan ginearáltacht
an mhéid sin roimhe seo a theorannú) gach ceann nó aon
cheann de na cearta, na téarmaí agus na hoibleagáidí seo
a leanas:

(i) ús a íoc;

(ii) príomhshuim a aisíoc;

(iii) cad is teagmhas mainneachtana ann;

(iv) forálacha maidir le comhchaingean;

(v) uainiú oibleagáidí;

(vi) an dáta dlite;

(vii) an dlí is infheidhme;

(viii) an ceart chun teagmhas mainneachtana a dhearbhú, a
shonrú nó a chinneadh;

(ix) aon cheart chun íocaíocht a fhorfheidhmiú, cibé acu
trí fhoirceannadh nó ar shlí eile;

(b) a cheangal ar an bhforas iomchuí na dliteanais sin a fháil
ar chomaoin shonraithe, lena n-áirítear comaoin arna
ríomh ar an toimhde nach ndearna agus nach ndéanfaidh
an Stát—

(i) tacaíocht airgeadais a sholáthar don fhoras sin, agus

(ii) aon infheistíocht san fhoras sin.

(5) Mura rud é go dtoilíonn an foras iomchuí lena mbaineann le
hordú um dhliteanais thánaisteacha a dhéanamh i dtéarmaí an
ordaithe bheartaithe nó gurb ann d’imthosca eisceachtúla (de réir
bhrí fho-alt (6)), déanfaidh an tAire freisin, roimh ordú um
dhliteanais thánaisteacha beartaithe a dhéanamh—

(a) fógra i scríbhinn a sheachadadh ar an bhforas iomchuí ina
leagfar amach téarmaí an ordaithe um dliteanais
thánaisteacha agus a mbeidh ag gabháil leis achoimre ar
na cúiseanna gurb é tuairim an Aire go bhfuil gá le hordú
den sórt sin,
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(b) tréimhse 48 n-uaire a chloig a thabhairt don fhoras
iomchuí, nó tréimhse is giorra ná sin ar a gcomhaontóidh
an tAire agus an foras iomchuí, chun aighneachtaí i
scríbhinn a dhéanamh chuig an Aire, agus

(c) aon aighneachtaí a dhéanfar faoi mhír (b) a bhreithniú.

(6) Is ann d’imthosca eisceachtúla chun críocha fho-alt (5), más
rud é—

(a) go bhfuil gar-bhaol ann do chobhsaíocht airgeadais an
fhorais iomchuí lena mbaineann agus gurb é tuairim an
Aire go ndéanfaí dochar suntasach do chobhsaíocht
airgeadais an fhorais iomchuí sin dá gcomhlíonfaí an fo-
alt sin,

(b) go bhfuil gar-bhaol ann do chobhsaíocht an chórais
airgeadais sa Stát agus gurb é tuairim an Aire go ndéanfaí
dochar suntasach do chobhsaíocht an chórais airgeadais
sin dá gcomhlíonfaí fo-alt (5), nó

(c) go bhfuil forais réasúnacha ag an Aire chun a chreidiúint
nach gcoinneofaí an t-ordú um dhliteanais thánaisteacha,
nó an fhéidearthacht go ndéanfaí ordú um dhliteanais
thánaisteacha, faoi rún agus go leanfadh iarmhairtí
dochracha suntasacha den rúndacht sin a shárú.

(7) Beidh an chumhacht chun ordú a dhéanamh i ndáil le haon
cheann de na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (4) neamhspleách, agus
féadfar í a fheidhmiú go neamhspleách, ar an gcumhacht chun ordú
den sórt sin a dhéanamh i ndáil le haon ní eile den sórt sin.

29.—(1) A luaithe is féidir tar éis na nósanna imeachta a
cheanglaítear le halt 28 a chríochnú i ndáil le hordú um dhliteanais
thánaisteacha beartaithe, déanfaidh an tAire iarratas ex parte chun
na Cúirte ar ordú (dá ngairtear “ordú um dhliteanais thánaisteacha”
san Acht seo) i dtéarmaí an ordaithe um dhliteanais thánaisteacha
bheartaithe.

(2) Déanfaidh an Chúirt, le linn di iarratas ex parte faoi fho-alt
(1) a éisteacht, más deimhin léi gur comhlíonadh ceanglais alt 28 agus
go raibh tuairim an Aire faoi alt 28(1)(b) réasúnach agus nach raibh
sí curtha ó bhail mar gheall ar aon earráid dlí, ordú um dhliteanais
thánaisteacha i dtéarmaí an ordaithe um dhliteanais thánaisteacha
bheartaithe (nó sna téarmaí sin arna n-athrú tar éis aon aighneacht
dá dtagraítear in alt 28(5)(c) a bhreithniú).

(3) Aon tuarascáil de chuid an Bhainc a bhainfidh leis na nithe
seo a leanas—

(a) bail airgeadais an fhorais iomchuí lena mbaineann tráth nó
tráthanna áirithe,

(b) méid na tacaíochta ón Stát don fhoras iomchuí,

(c) an méid a bheadh gnóthaithe tráth nó tráthanna áirithe ag
creidiúnaithe tánaisteacha de chuid an fhorais iomchuí
gan tacaíocht Stáit,

(d) an méid a bheadh gnóthaithe tráth nó tráthanna áirithe ag
creidiúnaithe tánaisteacha de chuid an fhorais iomchuí dá
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ndéanfaí é a fhoirceannadh nó dá mbeadh sé
neamhábalta leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach,

(e) aon cheann de na nithe dá dtagraítear in alt 28(2),

tá sí inghlactha mar fhianaise le linn an t-iarratas a éisteacht, cibé acu
a rinneadh nó nach ndearnadh í a ullmhú chun críocha an iarratais.

(4) Ní ceadmhach don Chúirt ordú um dhliteanais thánaisteacha
a dhéanamh ar théarmaí arna n-athrú nó arna leasú ó na téarmaí atá
san ordú um dhliteanais thánaisteacha beartaithe ach amháin más
deimhin leis an gCúirt—

(a) go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 28 fágtha gan
chomhlíonadh nó go raibh tuairim an Aire faoi alt
28(1)(b) míréasúnach nó curtha ó bhail mar gheall ar
earráid dlí,

(b) gur chuí déanamh amhlaidh, ag féachaint d’aon tuarascáil
dá dtagraítear i bhfo-alt (3), agus

(c) gur gá déanamh amhlaidh chun a áirithiú go mbainfear
amach an chríoch a shonraítear san ordú um dhliteanais
thánaisteacha beartaithe.

(5) Féadfaidh an Chúirt ordachán a thabhairt, de réir mar is cuí
léi, i ndáil le hordú um dhliteanais thánaisteacha a fhoilsiú.

(6) Tá éifeacht le hordú um dhliteanais thánaisteacha—

(a) má dhéantar iarratas faoi alt 31 de réir an ailt sin, agus

(b) mura ndéantar aon iarratas den sórt sin, 5 lá oibre tar éis
an t-ordú a dhéanamh.

30.—Féadfaidh an tAire iarratas a dhéanamh—

(a) iar bhfógra, nó

(b) in imthosca práinneacha, ex parte,

chun na Cúirte chun ordú um dhliteanais thánaisteacha a athrú más
é tuairim an Aire gur gá an t-athrú chun a áirithiú go mbainfear
amach críoch de chuid an Achta seo.

31.—(1) Féadfaidh an foras iomchuí a mbeidh ordú um
dhliteanais thánaisteacha déanta i ndáil leis, nó féadfaidh creidiúnaí
tánaisteach de chuid an fhorais sin, iarratas a dhéanamh chun na
Cúirte trí fhoriarratas iar bhfógra arna fhorasú ar mhionnscríbhinn,
tráth nach déanaí ná 5 lá oibre tar éis ordú um dhliteanais
thánaisteacha a dhéanamh, chun an t-ordú um dhliteanais
thánaisteacha a chur ar ceal.

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

(3) Ar iarratas faoi fho-alt (1), ní chuirfidh an Chúirt an t-ordú
um dhliteanais thánaisteacha ar ceal ach amháin más deimhin leis an
gCúirt go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 28 fágtha gan
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chomhlíonadh nó go raibh tuairim an Aire faoi alt 28(1)(b)
míréasúnach nó curtha ó bhail mar gheall ar earráid dlí.

(4) Féadfaidh an Chúirt, in ionad an t-ordú um dhliteanais
thánaisteacha a chur ar ceal, ordú a dhéanamh lena n-athrófar nó
lena leasófar an t-ordú ar an modh is dóigh léi is cuí, más deimhin
leis an gCúirt—

(a) go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 28 fágtha gan
chomhlíonadh nó go raibh tuairim an Aire faoi alt
28(1)(b) míréasúnach nó curtha ó bhail mar gheall ar
earráid dlí,

(b) gur chuí déanamh amhlaidh, ag féachaint d’aon tuarascáil
dá dtagraítear in alt 29(3), agus

(c) gur gá déanamh amhlaidh chun na críche a shonraítear san
ordú um dhliteanais thánaisteacha nó chun aon chríche
eile de chuid an Achta seo.

(5) Beidh éifeacht le hordú faoi fho-alt (3), ón dáta a dhéanfar é,
chun an t-ordú um dhliteanais thánaisteacha iomchuí a chur ar ceal.

(6) Tá éifeacht le hordú faoi fho-alt (4), ón dáta a dhéanfar é,
chun an t-ordú um dhliteanais thánaisteacha iomchuí a athrú nó a
leasú.

32.—(1) Ní dhéanfaidh creidiúnaí tánaisteach de chuid forais
iomchuí a mbeidh ordú um dhliteanais thánaisteacha déanta i ndáil
leis aon imeachtaí a thionscnamh ná aon achainí foirceanta a
thabhairt i ndáil leis an bhforas iomchuí bunaithe ar mhainneachtain
ag an bhforas sin téarmaí dliteanais thánaistigh a urramú, más rud é
go ndearnadh na téarmaí sin a mhodhnú leis an ordú um dhliteanais
thánaisteacha agus go mbeidh na téarmaí arna modhnú amhlaidh á
gcomhlíonadh ag an bhforas sin.

(2) Ní dhéanfaidh aon chreidiúnaí tánaisteach de chuid forais
iomchuí a mbeidh ordú um dhliteanais thánaisteacha déanta i ndáil
leis aon cheart fritháirimh a fheidhmiú nó a éileamh i leith aon mhéid
(ar méid é a eascraíonn faoi na dliteanais thánaisteacha iomchuí, nó
i dtaca leo) a bheidh dlite den fhoras iomchuí don chreidiúnaí
tánaisteach.

CUID 5

Sócmhainní agus dliteanais a aistriú

33.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (4), féadfaidh an tAire ordú
aistrithe beartaithe a dhéanamh i ndáil le sócmhainní nó dliteanais
de chuid forais iomchuí a aistriú.

(2) Ní ceadmhach don Aire ordú aistrithe beartaithe a dhéanamh
ach amháin más é tuairim an Aire, tar éis dul i gcomhairle leis an
nGobharnóir, gur gá ordú aistrithe a dhéanamh i dtéarmaí an
ordaithe aistrithe bheartaithe chun a áirithiú go mbainfear amach
críoch de chuid an Achta seo a shonraítear san ordú aistrithe
beartaithe.
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(3) Má dhéanann an tAire ordú aistrithe beartaithe i ndáil le foras
iomchuí agus gurb é an intinn atá leis an ordú, nó le cuid de, staid
airgeadais forais creidmheasa a chaomhnú nó a athbhunú,
dearbhóidh an tAire san ordú aistrithe beartaithe gur leis an intinn
sin a dhéantar an t-ordú aistrithe beartaithe nó an chuid de, de réir
Threoir TFCF.

(4) Mura rud é go dtoilíonn an foras iomchuí lena mbaineann le
déanamh ordaithe aistrithe i dtéarmaí an ordaithe aistrithe
bheartaithe, nó gurb ann d’imthosca eisceachtúla (de réir bhrí fho-
alt (5)), déanfaidh an tAire freisin, roimh ordú aistrithe beartaithe
a dhéanamh—

(a) fógra i scríbhinn a sheachadadh ar an bhforas iomchuí ina
dtabharfar tuairisc ar théarmaí an ordaithe aistrithe
bheartaithe agus a mbeidh ag gabháil leis achoimre ar na
cúiseanna gurb é tuairim an Aire go bhfuil gá le hordú
den sórt sin,

(b) tréimhse 48 n-uaire an chloig, nó tréimhse is giorra ar a
gcomhaontóidh an tAire agus an foras iomchuí, a
thabhairt don fhoras iomchuí chun aighneachtaí i
scríbhinn a dhéanamh chuig an Aire, agus

(c) aon aighneachtaí a dhéanfar faoi mhír (b) a bhreithniú.

(5) Is ann d’imthosca eisceachtúla chun críocha fho-alt (4) más
rud é—

(a) go bhfuil gar-bhaol ann do chobhsaíocht airgeadais an
fhorais iomchuí lena mbaineann agus gurb é tuairim an
Aire go ndéanfaí dochar suntasach do chobhsaíocht
airgeadais an fhorais iomchuí sin dá gcomhlíonfaí an fo-
alt sin,

(b) go bhfuil gar-bhaol ann do chobhsaíocht an chórais
airgeadais sa Stát agus gurb é tuairim an Aire go ndéanfaí
dochar suntasach do chobhsaíocht an chórais airgeadais
sin dá gcomhlíonfaí an fo-alt sin, nó

(c) go bhfuil forais réasúnacha ag an Aire chun a chreidiúint
nach gcoinneofaí an t-ordú aistrithe nó an fhéidearthacht
go ndéanfaí ordú aistrithe, faoi rún agus go leanfadh
iarmhairtí dochracha suntasacha den rúndacht sin a
shárú.

(6) Maidir le hordú aistrithe beartaithe—

(a) beidh cibé téarmaí agus coinníollacha ann a bheartóidh an
tAire i ndáil leis an aistriú beartaithe, lena n-áirítear dáta
a shonrú faoina gceanglaítear, nó tréimhse ar laistigh di
a cheanglaítear, ar an bhforas déanamh dá réir, agus

(b) féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, iarmhartacha agus
forlíontacha a bheith ann is dóigh leis an Aire is cuí chun
an t-aistriú a chur i ngníomh agus chun a áirithiú go
gcuirfear i gcrích go hiomlán agus go héifeachtach é, lena
n-áirítear forálacha chun ainm an aistrí a chur in ionad
ainm an aistreora nó chun tagairtí don aistreoir a oiriúnú
thairis sin in aon ionstraim arna déanamh faoi Acht, agus
féadfar foráil a dhéanamh ann maidir le cibé nithe
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idirthréimhseacha, lena n-áirítear sócmhainní a roinnt
agus conarthaí eile, is cuí leis an Aire.

34.—(1) A luaithe is féidir tar éis na nósanna imeachta a
cheanglaítear le halt 33 a chríochnú i ndáil le hordú aistrithe
beartaithe, déanfaidh an tAire iarratas ex parte chun na Cúirte ar
ordú (dá ngairtear “ordú aistrithe” san Acht seo) i dtéarmaí an
ordaithe aistrithe bheartaithe.

(2) Déanfaidh an Chúirt, le linn di iarratas ex parte faoi fho-alt
(1) a éisteacht, más deimhin léi gur comhlíonadh ceanglais alt 33 agus
go raibh tuairim an Aire faoi alt 33(2) réasúnach agus nach raibh sí
curtha ó bhail mar gheall ar aon earráid dlí, ordú aistrithe i dtéarmaí
an ordaithe aistrithe bheartaithe (nó sna téarmaí sin arna n-athrú tar
éis aon aighneacht dá dtagraítear in alt 33(4)(c) a bhreithniú).

(3) Aon tuarascáil a ullmhóidh an Banc (cibé acu a rinneadh nó
nach ndearnadh í a ullmhú go sonrach chun críche an iarratais) i
ndáil le nithe atá faoi réim fhreagrachtaí an Ghobharnóra nó an
Bhainc, lena n-áirítear staid airgeadais an fhorais iomchuí, beidh sí
inghlactha i bhfianaise le linn an t-iarratas a éisteacht.

(4) Más rud é, in ordú aistrithe beartaithe, go mbeidh sé
dearbhaithe ag an Aire go bhfuil ar intinn aige nó aici staid
airgeadais forais creidmheasa a chaomhnú nó a athbhunú, agus gur
deimhin leis an gCúirt gur leis an intinn sin a rinne an tAire an t-
ordú aistrithe beartaithe nó cuid de, dearbhóidh an Chúirt san ordú
aistrithe iomchuí gur beart atheagrúcháin chun críocha Threoir
TFCF é an t-ordú aistrithe nó an chuid iomchuí de.

(5) Ní ceadmhach don Chúirt ordú aistrithe a dhéanamh ar
théarmaí a bheidh arna n-athrú nó arna leasú ó na téarmaí atá san
ordú aistrithe beartaithe ach amháin más deimhin leis an gCúirt—

(a) go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 33 fágtha gan
chomhlíonadh, nó go raibh tuairim an Aire faoi alt 33(2)
míréasúnach nó curtha ó bhail mar gheall ar earráid dlí,

(b) gur chuí déanamh amhlaidh, ag féachaint d’aon tuarascáil
dá dtagraítear i bhfo-alt (3), agus

(c) gur gá déanamh amhlaidh chun na críche a shonraítear san
ordú aistrithe beartaithe, nó chun aon chríche eile de
chuid an Achta seo.

(6) Féadfaidh an Chúirt ordachán a thabhairt, de réir mar is cuí
léi, i ndáil le hordú aistrithe a fhoilsiú.

(7) Maidir le hordú aistrithe—

(a) beidh éifeacht leis láithreach ar é a dhéanamh i ndáil le
haon sócmhainn nó dliteanas a shonraítear a bheith le
haistriú láithreach, faoi réir cirt iarratais faoi alt 36, agus

(b) thairis sin, beidh éifeacht leis—

(i) má dhéantar iarratas faoi alt alt 36, de réir bhreith na
Cúirte maidir leis an iarratas sin, agus

33

Cd.5 A.33

Orduithe aistrithe.



Cd.5 A.34

Iarratas chun ordú
aistrithe a athrú.

Iarratas chun ordú
aistrithe a chur ar
ceal.

34

[Uimh. 36.] [2010.]An tAcht um Fhorais Chreidmheasa
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(ii) mura ndéanfar aon iarratas den sórt sin, 5 lá oibre
tar éis an t-ordú a sheirbheáil ar an bhforas iomchuí
lena mbaineann.

35.—Féadfaidh an tAire iarratas a dhéanamh—

(a) iar bhfógra, nó

(b) in imthosca práinneacha, ex parte,

chun na Cúirte chun ordú aistrithe a athrú más é tuairim an Aire go
bhfuil gá leis an athrú chun a áirithiú go mbainfear amach críoch de
chuid an Achta seo.

36.—(1) Féadfaidh an foras iomchuí a mbeidh ordú aistrithe
déanta i ndáil leis, nó féadfaidh comhalta den fhoras sin, iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte trí fhoriarratas iar bhfógra arna fhorasú
ar mhionnscríbhinn, tráth nach déanaí ná 5 lá oibre tar éis ordú
aistrithe a dhéanamh, chun an t-ordú aistrithe a chur ar ceal.

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

(3) Ar iarratas faoi fho-alt (1), ní chuirfidh an Chúirt an t-ordú
aistrithe ar ceal ach amháin más deimhin leis an gCúirt go bhfuil aon
cheann de cheanglais alt 33 fágtha gan chomhlíonadh nó go raibh
tuairim an Aire faoi alt 33(2) míréasúnach nó curtha ó bhail mar
gheall ar earráid dlí.

(4) Féadfaidh an Chúirt, in ionad an t-ordú aistrithe a chur ar
ceal, ordú a dhéanamh lena n-athrófar nó lena leasófar an t-ordú sin
ar an modh is dóigh léi is cuí más deimhin leis an gCúirt—

(a) go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 33 fágtha gan
chomhlíonadh nó go raibh tuairim an Aire faoi alt 33(2)
míréasúnach nó curtha ó bhail mar gheall ar earráid dlí,

(b) gur chuí déanamh amhlaidh, ag féachaint d’aon tuarascáil
dá dtagraítear in alt 34(3), agus

(c) gur gá déanamh amhlaidh chun a áirithiú go mbainfear
amach an chríoch a shonraítear san ordú aistrithe nó aon
chríoch eile de chuid an Achta seo.

(5) Má dhéanann an Chúirt ordú aistrithe a chur ar ceal faoi fho-
alt (3)—

(a) ní fhágtar aon déileáil ag an aistrí i sócmhainn nó i
ndliteanas dá dtagraítear in alt 34(7)(a), agus a rinneadh
roimh an ordú aistrithe a chur ar ceal, neamhbhailí agus,
a mhéid a bheidh an t-ordú aistrithe curtha ar ceal—

(i) i gcás sócmhainní nó dliteanas is inaistrithe ar ais
chuig an aistreoir, déanfar iad a aistriú amhlaidh,
agus

(ii) i gcás gach sócmhainne nó dliteanais eile, tabharfar
aon fháltais ón déileáil sin don aistreoir,
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agus

(b) ní aistreofar aon sócmhainní breise ná dliteanais bhreise
ar scór an ordaithe aistrithe.

(6) Beidh ordú faoi fho-alt (4) éifeachtach, ón dáta a dhéanfar é,
chun an t-ordú aistrithe a athrú nó a leasú. A mhéid a bheidh
d’éifeacht le hathrú nó leasú den sórt sin aon diúscairt sócmhainne
nó dliteanais dá dtagraítear in alt 34(7)(a) ag an aistrí a chur ar ceal—

(a) ní fhágfar an diúscairt sin neamhbhailí, ach

(b) tabharfar fáltais na diúscartha sin don aistreoir.

37.—(1) Sonrófar in ordú aistrithe na nithe seo a leanas:

(a) ainm an aistrí;

(b) aon téarma nó coinníoll a fhorchuirfear ar an aistriú, nó a
mbeidh an t-aistriú faoina réir;

(c) na sócmhainní agus na dliteanais, nó na haicmí nó
cineálacha sócmhainní agus dliteanas, a bheidh le
haistriú;

(d) aon chomaoin a bheidh le híoc ag an aistrí, nó modh chun
an chomaoin sin a chinneadh.

(2) Chun críocha mhír (1)(c), féadfar aicme nó cineál a shonrú trí
bhíthin aon sainghné comhchoitinne de chuid na haicme nó an
chineáil.

(3) Chun críocha mhír (1)(d), féadfar a shonrú in ordú aistrithe
gur duine ainmnithe, nó duine in aicme daoine, a chinnfidh an
chomaoin.

(4) Ní dhéanfar in ordú aistrithe duine a ainmniú mar aistrí murar
chomhaontaigh an duine sin an t-aistriú a ghlacadh ar na téarmaí a
bheidh leagtha amach san ordú.

(5) I gcás inar comhair chreidmheasa an t-aistreoir agus an t-aistrí,
féadfar a fhoráil leis an ordú aistrithe go n-aistreofar cuid de
ghealltanais an aistreora, nó iad uile, chuig an aistrí agus féadfar cibé
foráil eile a dhéanamh ann maidir le rialacha an aistrí a leasú is dóigh
leis an Aire is gá chun éifeacht a thabhairt d’aistriú ar chearta
chomhaltaí an aistreora chuig an aistrí.

(6) Féadfaidh baint a bheith ag ordú aistrithe le haistriú na nithe
seo a leanas—

(a) sócmhainní uile an aistreora, nó aon chuid shonraithe
díobh,

(b) dliteanais uile an aistreora, nó aon chuid shonraithe
díobh, nó

(c) aon teaglaim de chuid de shócmhainní agus dliteanais an
aistreora, nó díobh go léir.

(7) I gcás ina ndéanfar le hordú aistrithe comhaontú líonrúcháin
(de réir bhrí an Achta um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais, 1995)
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nó comhshocraíocht chomhthaobhach airgeadais (de réir bhrí
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Comhshocraíochtaí
Comhthaobhacha Airgeadais), 2004 (I.R. Uimh.1 de 2004)) a aistriú,
déanfar leis an ordú aistrithe iomlán an chomhaontaithe nó na
comhshocraíochta sin a aistriú.

(8) D’ainneoin aon achtacháin nó rialach dlí, féadfar cúis
chaingne a fhéadfaidh an t-aistreoir a fheidhmiú a aistriú chuig an
aistrí le hordú aistrithe.

(9) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, iarmhartacha agus
forlíontacha a bheith in ordú aistrithe is cuí leis an gCúirt chun an t-
aistriú a chur i ngníomh agus chun a áirithiú go gcuirfear i gcrích go
hiomlán agus go héifeachtach é, lena n-áirítear forálacha chun ainm
an aistrí a chur in ionad ainm an aistreora nó chun tagairtí don
aistreoir a oiriúnú thairis sin in aon ionstraim arna déanamh faoi
Acht, agus féadfar foráil a dhéanamh ann maidir le cibé nithe
idirthréimhseacha, lena n-áirítear sócmhainní a roinnt agus conarthaí
eile, is cuí leis an gCúirt.

38.—(1) Féadfaidh an tAire dreasú airgeadais a sholáthar go
díreach nó go neamhdhíreach d’aon duine chun bheith ina aistrí nó
ina haistrí ar cibé téarmaí agus faoi réir cibé coinníollacha is dóigh
leis an Aire is gá nó is cuí.

(2) Chun críocha fho-alt (1) folaíonn “dreasú airgeadais”
íocaíocht, iasacht, ráthaíocht, malartú sócmhainní agus aon chineál
eile garaíochta nó cúnaimh airgeadais, lena n-áirítear tacaíocht
airgeadais.

(3) Féadfaidh an tAire idirbhearta de ghnáthchineál
baincéireachta a dhéanamh i dtaca le dreasú airgeadais a sholáthar,
nó a bhaineann lena sholáthar, faoin alt seo.

(4) Faoi réir fho-alt (5), is é atá i méid aon dreasaithe airgeadais
a sholáthrófar faoin alt seo fiach a bheidh dlite agus ag dul don Stát
den aistreoir agus féadfar é a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí
in aon chúirt dlínse inniúla.

(5) I gcás ina gcuirfear ordú aistrithe ar ceal go hiomlán nó go
páirteach—

(a) sa chás go bhféadfar cuid d’aon dreasú airgeadais a
shainaithint mar dhreasú airgeadais a bhaineann le
sócmhainní nó dliteanais a aistrítear ar ais chuig an
aistreoir faoi alt 36(5)(a)(i), maidir le méid atá
comhionann leis an gcuid sin, agus

(b) in aon chás eile, maidir le méid atá comhionann leis an
gcéatadán den mhéid dreasaithe airgeadais atá ar
cóimhéid leis an gcéatadán de luach na sócmhainní
iomlána agus na ndliteanas iomlán is ábhar don ordú
aistrithe arb ionannas dóibh luach na sócmhainní, na
ndliteanas agus na leasanna a aistrítear ar ais chuig an
aistreoir faoin alt sin,

tagann sé chun bheith inaisíoctha leis an Aire láithreach, is fiach é a
bheidh dlite agus ag dul don Stát den aistreoir agus féadfar é a
ghnóthú mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.
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39.—(1) Beidh éifeacht le hordú aistrithe faoi réir aon téarma nó
coinníll a fhorchuirfear san ordú.

(2) Ar an dáta a shonrófar in ordú aistrithe, déantar na
sócmhainní agus na dliteanais go léir a shonraítear san ordú (cibé
acu atá siad sa Stát nó nach bhfuil) a aistriú chuig an aistrí.

(3) Ar shócmhainn nó dliteanas a aistriú faoi ordú aistrithe, agus
dá éis sin—

(a) beidh ag an aistrí na cearta agus na hoibleagáidí céanna
(lena n-áirítear tosaíochtaí) i leith na sócmhainní agus na
ndliteanas sin a bhí ag an aistreoir díreach roimh an
aistriú, agus

(b) ní bheidh na cearta agus na hoibleagáidí sin ag an aistreoir
a thuilleadh.

(4) Go háirithe, mura sonrófar a mhalairt san ordú aistrithe, agus
gan ginearáltacht fho-alt (3) a theorannú—

(a) déantar, ar dháta an aistrithe, aon chuntas atá ar áireamh
san aistriú a aistriú chuig an aistrí agus tagann sé, ar an
dáta sin agus dá éis, chun bheith ina chuntas idir an t-
aistrí agus an sealbhóir cuntais leis na cearta céanna agus
faoi réir na gceart agus na n-oibleagáidí céanna (lena n-
áirítear cearta fritháirimh) a bheadh infheidhme roimh
an aistriú,

(b) tá éifeacht, tar éis an cuntas a aistriú, le haon ordú, treoir,
ordachán, sainordú nó údarás a bheidh tugtha ag an
sealbhóir cuntais, cibé acu roimh an aistriú nó dá éis, i
ndáil le cuntas den sórt sin nó le haon oibleagáid a
ndeachaigh an t-aistreoir fúithi i ndáil le haon duine agus
a bheidh ar marthain ar an dáta sin,

(c) aon mhéid a bheidh dlite ar chuntas den sórt sin den
sealbhóir cuntais don aistreoir ar an dáta sin, tagann sé
chun bheith dlite agus iníoctha ag an sealbhóir cuntais
leis an aistrí, agus aon mhéid a bheidh dlite ar chuntas
den sórt sin den aistreoir don sealbhóir cuntais ar an dáta
sin tagann sé chun bheith dlite agus iníoctha ag an aistrí
leis an sealbhóir cuntais,

(d) aistríonn chuig an aistrí an mhaoin go léir (cibé acu
réadach nó pearsanta, lena n-áirítear ábhair i gcaingean)
a shonraítear san ordú aistrithe,

(e) gach conradh, comhaontú, tíolacas, morgáiste, gníomhas,
léas, ceadúnas, geallúint, fógra agus ionstraim eile (cibé
acu i scríbhinn nó nach ea) a bheidh déanta ag an
aistreoir nó leis nó léi, nó tugtha dó nó di nó aige nó aici,
nó a bheidh dírithe chuig an aistreoir (ina aonar nó ina
haonar nó i dteannta duine eile) agus a bhainfidh le
maoin dá dtagraítear i mír (d), tá siad, a mhéid a bhí siad
roimhe sin, ina gceangal ar an aistreoir agus
infhorfheidhmithe ag an aistreoir nó i gcoinne nó i
bhfabhar an aistreora, ina gceangal ar an aistrí agus
infhorfheidhmithe ag an aistrí nó i gcoinne nó i bhfabhar
an aistrí chomh hiomlán agus chomh héifeachtach céanna
ar gach slí amhail is dá mba é nó í an t-aistrí an duine a
rinne iad, lena ndearnadh iad, nó dár tugadh nó a thug
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iad nó ar ar díríodh nó a dhírigh iad (de réir mar a
bheidh),

(f) déantar urrús a bhí á shealbhú ag an aistreoir i dtaca leis
na sócmhainní agus na dliteanais a aistrítear mar urrús
go n-íocfar fiacha nó dliteanais (cibé acu láithreach nó
todhchaí, agus cibé acu iarbhír nó teagmhasach) aon
duine a aistriú chuig an aistrí mar urrús go n-íocfar na
fiacha nó na dliteanais sin leis an aistrí,

(g) i gcás airleacain chuig duine, nó dliteanais duine, sa
todhchaí, a bheith ar áireamh sa mhéid a urraítear leis an
urrús sin, tagann an t-urrús sin chun bheith ar fáil don
aistrí mar urrús maidir le hairleacain sa todhchaí chuig
an duine sin ón aistrí, agus maidir le dliteanais an duine
sin i leith an aistrí sin sa todhchaí, a mhéid a bhí
airleacain ón aistreoir sa todhchaí, nó dliteanais ina leith
sa todhchaí, arna n-urrú leis an urrús sin díreach roimh
an dáta aistrithe,

(h) tagann an t-aistrí, i ndáil le haon urrús a aistrítear chuige
agus an méid a urraítear leis an urrús sin de réir théarmaí
an urrúis, chun bheith i dteideal na gceart agus na
dtosaíochtaí céanna, agus faoi réir na n-oibleagáidí
céanna, a mbeadh an t-aistreoir ina dteideal agus faoina
réir dá leanfadh an t-urrús de bheith á shealbhú ag an
aistreoir,

(i) ach amháin go feadh aon mhéid a fhoráiltear a mhalairt
leis an ordú aistrithe iomchuí—

(i) déileálfar le comhaontuithe nó nithe eile arna
ndéanamh ag an aistreoir nó i ndáil leis nó léi, a
mhéid is gá chun críocha an aistrithe, nó i dtaca leis
nó dá dhroim, mar chomhaontuithe nó nithe eile
arna ndéanamh ag an aistrí, nó i ndáil leis nó léi (de
réir mar a bheidh), agus

(ii) aon tagairtí don aistreoir, nó d’aon oifigeach nó fostaí
de chuid an aistreora, in ionstraimí nó i ndoiciméid
a bhaineann leis na sócmhainní agus na dliteanais a
aistrítear, tá éifeacht leo amhail is dá mba thagairtí
iad don aistrí, nó d’aon oifigeach nó fostaí de chuid
an aistrí (de réir mar a bheidh),

agus

(j) más rud é, díreach roimh an dáta aistrithe, go bhfuil aon
imeachtaí dlí ar feitheamh ar páirtí iontu an t-aistreoir
agus go mbeidh tagairt sna himeachtaí do na sócmhainní
agus na dliteanais a aistrítear, leanann na himeachtaí ar
aghaidh, agus cuirtear ainm an aistrí (go feadh aon mhéid
is gá) in ionad ainm an aistreora.

(5) I gcás inar comhar creidmheasa nó cumann foirgníochta an
t-aistreoir agus ina mbeidh cuntas scaireanna ar áireamh in aistriú
sócmhainní agus dliteanas—

(a) i gcás inar comhar creidmheasa nó cumann foirgníochta
an t-aistrí freisin—
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(i) más rud é gur chomhaontaigh an t-aistrí go mbeidh
cearta comhaltais san aistrí ag sealbhóirí cuntais an
aistreora, ar an aistriú sin agus dá éis tá na cearta sin
san aistrí ag sealbhóir an chuntais scaireanna
aistrithe, agus

(ii) in aon chás eile, ar an aistriú sin tagann an cuntas
chun bheith ina chuntas taisce agus ní bheidh aon
chearta comhaltais san aistrí ag an sealbhóir cuntais,

agus

(b) in aon chás eile, ar an aistriú sin, tiocfaidh an cuntas chun
bheith ina chuntas taisce leis an aistrí.

(6) Tiocfaidh aistriú sócmhainní agus dliteanas in éifeacht faoi
ordú aistrithe—

(a) d’ainneoin aon dualgais nó oibleagáide d’aon duine, agus

(b) d’ainneoin aon fhorála d’aon achtachán, riail dlí, cód
cleachtais nó comhaontú lena ndéanfar foráil maidir leis
na nithe seo a leanas nó lena gceanglaítear an céanna—

(i) fógra a thabhairt d’aon duine, nó

(ii) toiliú, ceadú nó comhthoiliú aon duine a fháil.

40.—(1) Ar shócmhainní agus dliteanais a aistriú faoi ordú
aistrithe agus dá éis, maidir le maoin dá dtagraítear i mír (d) nó (e)
d’alt 39(4), nó le hurrús dá dtagraítear i mír (f) den alt sin, arna
haistriú nó arna aistriú leis an ordú—

(a) d’ainneoin aon fhorála d’Acht atá liostaithe i bhfo-alt (2)
nó d’aon Acht eile lena ndéantar foráil maidir le
sócmhainní nó urrús, nó le haon mhionsonraí faoi
shócmhainní nó urrús, a chlárú, ní cheanglaítear ar aistrí
a bheith cláraithe mar úinéir an urrúis,

(b) d’ainneoin ailt 62 agus 64 den Acht um Chlárú Teidil,
1964, tá ag aistrí, i ndáil le haon mhuirear is urrús den
sórt sin nó is cuid de, cumhachtaí morgáistí faoi
mhorgáiste trí ghníomhas, fiú amháin mura bhfuil an t-
aistrí cláraithe mar úinéir an mhuirir,

(c) tá ag an aistrí na cumhachtaí agus na cearta a thugtar
d’úinéir cláraithe muirir leis an Acht um Chlárú Teidil,
1964, agus

(d) i gcás ina ndéanann an t-ordú aistrithe leathnú ar an urrús,
nó i ndáil leis an urrús, ionas go n-áireofar ann airleacain
ón aistrí, nó dliteanais dó nó di, sa todhchaí, ní gá an
leathnú a chlárú faoi aon Acht a liostaítear i bhfo-alt (2)
agus faoina gceanglófaí é a chlárú thairis sin, ach oibríonn
an leathnú chun críocha na nAchtanna sin amhail is dá
mbeadh sé déanta trí ghníomhas arna chlárú go cuí faoin
Acht sin ar an dáta aistrithe.

(2) Is iad na hAchtanna dá dtagraítear i míreanna (a) agus (d)
d’fho-alt (1) na hAchtanna seo a leanas:
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(a) na Bills of Sale (Ireland) Acts 1879 agus 1883;

(b) an tAcht Comhar-Chumann Talmhaíochta (Debentiúirí),
1934;

(c) Acht na gCuideachtaí, 1963;

(d) na hAchtanna um Chlárú Gníomhas agus Teidil, 1964
agus 2006;

(e) an tAcht Cairde Talmhaíochta, 1978;

(f) Acht na bPaitinní, 1992;

(g) Acht na dTrádmharcanna, 1996;

(h) an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

41.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “sócmhainn choigríche” sócmhainn ina bhfuil aistriú nó
sannadh aon chirt, teidil nó leasa atá le haistriú faoi ordú aistrithe
faoi rialú go hiomlán nó go páirteach ag dlí stáit (lena n-áirítear dlí
aonaid críche de chuid stáit) seachas an Stát;

ciallaíonn “dlí coigríche”, i ndáil le sócmhainn choigríche nó le
hidirbheart i ndáil le sócmhainn choigríche dlí stáit (lena n-áirítear
dlí aonaid críche de chuid stáit) seachas an Stát;

ciallaíonn “dliteanas coigríche” dliteanas ina bhfuil aistriú nó
sannadh aon chirt, teidil nó leasa atá le haistriú faoi ordú aistrithe
faoi rialú go hiomlán nó go páirteach ag dlí stáit (lena n-áirítear dlí
aonaid críche de chuid stáit) seachas an Stát.

(2) Tá feidhm ag an alt seo i ndáil le haistriú sócmhainne coigríche
nó dliteanais coigríche atá sainráite a bheith arna haistriú nó arna
aistriú le hordú aistrithe, más rud é—

(a) nach n-aithnítear an t-ordú aistrithe faoin dlí coigríche
iomchuí, nó

(b) nach bhfuil an t-ordú aistrithe lánéifeachtach thairis sin,
faoin dlí coigríche iomchuí, chun an tsócmhainn nó an
dliteanas a aistriú.

(3) A mhéid, maidir le dliteanas atá sainráite a bheith arna aistriú
faoi ordú aistrithe, gur dliteanas coigríche é nó gur dliteanas
coigríche cuid de—

(a) má cheadaítear aistriú nó sannadh an dliteanais coigríche
leis an dlí lena rialaítear aistriú an dliteanais sin,
déanfaidh an t-aistreoir agus an t-aistrí gach rud a
cheanglaítear leis an dlí sin chun éifeacht a thabhairt don
aistriú nó don sannadh, agus

(b) go feadh aon mhéid nach gceadaítear aistriú nó sannadh
an dliteanais coigríche leis an dlí sin, tá an t-aistrí
freagrach as oibleagáidí an aistreora a chomhall faoin
dliteanas sin.
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(4) A mhéid is sócmhainn choigríche sócmhainn atá sainráite a
bheith arna haistriú le hordú aistrithe, nó a mhéid is sócmhainn
choigríche cuid di—

(a) má cheadaítear aistriú nó sannadh na sócmhainne
coigríche leis an dlí lena rialaítear aistriú nó sannadh na
sócmhainne sin, déanfaidh an t-aistreoir gach rud a
cheanglaítear leis an dlí sin chun éifeacht a thabhairt don
aistriú, agus

(b) a mhéid nach gceadaítear aistriú nó sannadh na
sócmhainne coigríche leis an dlí sin, déanfaidh an
t-aistreoir gach rud is féidir a dhéanamh faoin dlí sin chun
an leas is mó is féidir sa tsócmhainn choigríche a
shannadh don aistrí.

(5) Maidir leis an aistreoir, a mhéid is sócmhainn lena mbaineann
fo-alt (4)(b) sócmhainn—

(a) tá sé nó sí faoi réir dualgas, oibleagáidí agus dliteanas a
fhreagraíonn, chomh fada agus is féidir, do dhualgais,
oibleagáidí agus dliteanais iontaobhaí i ndáil leis an
tsócmhainn sin, agus

(b) sealbhóidh sé nó sí an tsócmhainn sin chun tairbhe don
aistrí agus de réir ordacháin ón aistrí,

ach sin ar comhréir, a mhéid is féidir i ngach cás, le cineál na
sócmhainne sin agus leis na téarmaí agus na coinníollacha faoina
n-aistrítear í.

(6) Ní mheasfar gur leas urrúis iontaobhas, dualgas, oibleagáid nó
dliteanas a chruthaítear nó a bhunaítear leis an alt seo.

(7) Gheobhaidh an t-aistreoir aon údarú, toiliú, ceadú, rún,
ceadúnas, díolúine, comhdú, nótaireacht nó clárú is gá sa Stát agus
in aon áit eile i dtaca le bailíocht agus infhorfheidhmitheacht aon
ghnímh, ní nó ruda dá dtagraítear san alt seo a chinntiú, agus
déanfaidh sé nó sí, cothabhálfaidh sé nó sí agus comhlíonfaidh sé nó
sí an céanna.

42.—(1) Tá feidhm ag an Bankers’ Books Evidence Act, 1879,
maidir le haon leabhair de chuid an aistreora a aistríodh chuig an
aistrí i dtaca leis na sócmhainní agus na dliteanais a aistríodh le hordú
aistrithe agus maidir le hiontrálacha a rinneadh sna leabhair sin
roimh an dáta aistrithe.

(2) I bhfo-alt (1) folaíonn “leabhair” mórleabhair, leabhair lae,
leabhair airgid, leabhair chuntas agus na leabhair agus na taifid eile
go léir a úsáideadh i ngnáthghnó an aistreora roimh an dáta a
thagann an t-aistriú in éifeacht.

43.—(1) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar ordú
aistrithe, ar ordú lena n-athraítear nó lena leasaítear ordú aistrithe,
ar ordú lena gcuirtear ordú aistrithe ar ceal nó ar aon chomhaontú
coimhdeach arna dhéanamh idir an foras iomchuí agus an t-aistrí.
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(2) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon ionstraim
arna forghníomhú d’fhonn éifeacht dlí a thabhairt do na haistrithe a
dhéantar, nó a mheastar a bheith déanta, leis an gCuid seo.

CUID 6

Nithe ginearálta i ndáil le cuideachtaí, etc.

44.—(1) Féadfaidh an tAire, le fógra i scríbhinn—

(a) duine a chur as post mar stiúrthóir ar fhoras iomchuí nó
oifigeach dó, nó

(b) fostaíocht duine ag foras iomchuí a fhoirceannadh.

(2) Maidir le duine a chur as post nó le fostaíocht duine a
fhoirceannadh de bhua fho-alt (1)—

(a) beidh éifeacht leis gan aon ghá a bheith ann fógra a
thabhairt, cruinniú a ghairm, rún a rith ná toiliú a fháil,
agus

(b) féadfar é a bheith sainráite go mbeidh éifeacht leis
láithreach agus, má tá sé sainráite amhlaidh, beidh an
éifeacht sin leis.

(3) I gcás fógra faoi fho-alt (1) a bheith sainráite chun éifeacht a
bheith leis láithreach, ní gá aon tréimhse fógra a thabhairt don duine
lena mbaineann.

(4) Maidir le duine a chur as post mar stiúrthóir nó oifigeach
d’fhoras iomchuí faoin alt seo, déantar leis sin freisin aon chonradh
seirbhíse, nó conradh le haghaidh seirbhísí, idir an duine agus an
foras iomchuí a fhoirceannadh.

(5) Ní dhéantar le haon ní san alt seo aon cheart a bhaint de
dhuine a chuirfear as post nó a ndéanfar a fhostaíocht nó a fostaíocht
a fhoirceannadh chun cúiteamh nó damáistí a éileamh ón bhforas
iomchuí i leith a oifig nó a hoifig nó a cheapachán nó a ceapachán
a chailliúint.

(6) D’ainneoin fho-alt (5)—

(a) ní dhéanfaidh cúirt, binse ná coimisinéir um chearta aon
leigheas a dheonú a mbeadh d’éifeacht leis go gcoiscfí nó
go gcuirfí srian ar an Aire a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a fheidhmiú faoi fho-alt (1), agus

(b) ní dhéanfaidh cúirt, binse ná coimisinéir um chearta ordú
faoi na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007,
chun duine den sórt sin a athfhostú nó a athfhruiliú.

45.—(1) Le toiliú an Ghobharnóra, féadfaidh an tAire duine a
cheapadh mar stiúrthóir ar fhoras iomchuí. I gcás inar foras
creidmheasa an foras iomchuí, níl feidhm ag Cuid 3 den Acht um
Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010, maidir le ceapachán den sórt
sin.
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(2) Faoi réir fho-alt (3), féadfar ceapachán duine faoin alt seo a
bheith sainráite chun éifeacht a bheith leis láithreach agus, má tá sé
sainráite amhlaidh, beidh an éifeacht sin leis.

(3) Duine a cheapfar faoin alt seo, sealbhóidh sé nó sí oifig ar
feadh na tréimhse agus ar na téarmaí agus na coinníollacha a
chinnfidh an tAire.

(4) Tá éifeacht le ceapachán faoin alt seo—

(a) fiú amháin mura sealbhaíonn an duine a cheapfar aon
scaircháilíocht is gá de réir mheabhrán comhlachais nó
airteagail chomhlachais an fhorais iomchuí lena
mbaineann,

(b) cibé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann sé nó sí
ceanglas ar bith eile le haghaidh ceapacháin faoin
meabhrán sin nó faoi na hairteagail sin, agus

(c) fiú amháin más mó líon stiúrthóirí an fhorais iomchuí de
dhroim an cheapacháin ná an líon a bheadh údaraithe
thairis sin.

(5) Is é nó is í an tAire amháin a fhéadfaidh duine a cheapfar
faoin alt seo a chur as oifig.

46.—(1) Ní mheasfar go gceanglaítear le haon achtachán nó riail
dlí, le haon fhoráil de mheabhrán comhlachais nó d’airteagail
chomhlachais forais iomchuí, le haon chomhaontú agus le haon riail
nó ionstraim eile, ar chomhaltaí nó ar stiúrthóirí forais iomchuí
déanamh aon ghnímh—

(a) ag an bhforas iomchuí,

(b) ag stiúrthóirí an fhorais iomchuí, nó

(c) i gcás ina mbeidh an foras iomchuí faoi bhainistíocht
speisialta, ag an mbainisteoir speisialta,

a cheadú le rún (cibé acu is gnáthrún, rún speisialta nó rún eile é),
is gníomh a ordóidh an tAire don fhoras sin a dhéanamh faoin Acht
seo nó le hordú ón gCúirt faoin Acht seo nó is gá a dhéanamh
d’fhonn éifeacht a thabhairt d’aon ordú arna dhéanamh nó d’aon
ordachán arna thabhairt ag an Aire nó ag an gCúirt faoin Acht seo.

(2) Maidir le haon rún a rithfidh comhaltaí forais iomchuí, a
mbeadh d’éifeacht leis thairis sin go gcoiscfí—

(a) ar an bhforas iomchuí,

(b) ar stiúrthóirí an fhorais iomchuí, nó

(c) i gcás ina mbeidh an foras iomchuí faoi bhainistíocht
speisialta, ar an mbainisteoir speisialta,

aon ghníomh a dhéanamh a cheanglaítear ar an bhforas sin le hordú
faoin Acht seo a dhéanamh, nó is gá chun éifeacht a thabhairt d’aon
ordú den sórt sin, nó d’aon cheanglas ón Aire faoin Acht seo, níl
éifeacht ar bith leis.
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47.—(1) Féadfaidh foráil a bheith in ordú faoin Acht seo, maidir
leis na cumhachtaí uile, nó aon chumhacht shonraithe, atá
infheidhmithe i gcruinniú ginearálta ag comhaltaí an fhorais iomchuí
lena mbaineann, faoi Achtanna na gCuideachtaí, faoin Acht Cumann
Foirgníochta, 1989, nó faoin Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997,
faoi aon achtachán eile, faoi mheabhrán comhlachais nó airteagail
chomhlachais an fhorais iomchuí, faoi aon chomhaontú nó aon riail
nó aon ionstraim eile, de réir mar a bheidh, gurb é nó í an tAire a
fheidhmeoidh iad in ionad na gcomhaltaí. Measfar, chun gach críoch,
gur feidhmiú ag na comhaltaí é feidhmiú den sórt sin.

(2) Má dhéantar foráil de réir fho-alt (1) le hordú faoin Acht seo,
maidir le haon fhoráil de na hachtacháin nó de na hionstraimí dá
dtagraítear san fho-alt sin—

(a) lena gcumasaítear d’fhoras iomchuí, nó lena gceanglaítear
air, aon ní a dhéanamh nó breith a thabhairt ar aon ní i
gcruinniú ginearálta, nó

(b) lena gceanglaítear breith a thabhairt ar aon ní le rún ón
bhforas sin,

measfar í a bheith comhlíonta le breith ón Aire arna cur in iúl i
scríbhinn don fhoras sin.

48.—(1) Le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, beidh
dualgas ar stiúrthóirí forais iomchuí aird a thabhairt ar na nithe a
luaitear in alt 4(f).

(2) Maidir leis an dualgas a fhorchuirtear le fo-alt (1)—

(a) dlíonn na stiúrthóirí é don Aire thar ceann an Stáit, agus

(b) beidh tosaíocht aige ar aon dualgas eile de chuid na
stiúrthóirí go feadh méid aon neamhréireachta.

(3) Féadfaidh an tAire treoirlínte a dhéanamh agus a fhoilsiú i
ndáil leis an dualgas a fhorchuirtear le fo-alt (1). Féadfaidh stiúrthóir
brath ar aon treoirlínte den sórt sin le linn dó nó di a thaispeáint go
bhfuil an dualgas sin á chomhlíonadh aige nó aici.

(4) Más é tuairim an Aire nach gá a thuilleadh feidhm a bheith
ag an alt seo i ndáil le foras iomchuí áirithe, féadfaidh sé nó sí a
ordú amhlaidh.

(5) Déanfaidh an tAire cóip d’ordú faoi fho-alt (4) a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis an t-ordú
a dhéanamh.

49.—Ní mheasfar maidir leis an Aire nó le hainmnitheach de chuid
an Aire, de bhíthin aon ghnímh arna dhéanamh faoin Acht seo, gur
cúlstiúrthóir é nó í (de réir na brí a thugtar le halt 27(1) d’Acht na
gCuideachtaí, 1990) ná gur stiúrthóir de facto, mar a thugtar air, é
nó í ar fhoras iomchuí, ar aon cheann dá fhochuideachtaí nó ar aon
chuideachta shealbhaíochta, ná gur duine é nó í a urscaoileann
freagrachtaí bainistíochta an chéanna.
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50.—(1) Féadfaidh an tAire, le fógra i scríbhinn, ceanglas a
fhorchur ar fhoras iomchuí más é tuairim an Aire gur gá déanamh
amhlaidh chun a áirithiú go mbainfear amach aon cheann de
chríocha an Achta seo (lena n-áirítear laghdú a dhéanamh ar an méid
atá an foras sin nó foras iomchuí eile ag brath ar thacaíocht
airgeadais ón Stát nó cabhrú le hathchaipitliú forais iomchuí, nó
cosaint riachtanach a sholáthar don Stát i gcomhthéacs
athchaipitlithe den sórt sin).

(2) Áirítear ar na ceanglais a fhéadfar a fhorchur faoin alt seo na
ceanglais seo a leanas—

(a) cibé faisnéis i dtaobh chearta agus dhliteanais an fhorais
iomchuí a sholáthar a theastóidh ón Aire chun gur féidir
ordú um dhliteanais thánaisteacha a dhéanamh go
héifeachtach éifeachtúil;

(b) cibé faisnéis i dtaobh a shócmhainní agus a dhliteanas a
sholáthar a theastóidh ón Aire chun gur féidir ordú
aistrithe a dhéanamh go héifeachtach éifeachtúil;

(c) iarratas sonraithe a dhéanamh chuig údarás nó duine
sonraithe ar théarmaí a shonróidh an tAire;

(d) gníomhaíocht shonraithe a fhionraí go ceann tréimhse
sonraithe (nach faide ná 6 mhí) mura n-údaróidh an tAire
a mhalairt;

(e) plean nó pleananna athstruchtúrúcháin a tharraingt suas
nó a leasú chun cuspóirí an Achta seo a bhaint amach
agus athruithe a dhéanamh ar na pleananna
athstruchtúrúcháin sin agus na pleananna (lena n-áirítear
athruithe) a chur i ngníomh laistigh de chreat ama
sonraithe;

(f) bainistíocht an fhorais iomchuí a athrú trí bhearta
sonraithe a dhéanamh chun a fhreagrachtaí bainistíochta
feidhmiúcháin a athstruchtúrú (lena n-áirítear trí
fhostaíocht fostaí shonraithe a fhoirceannadh), a chumas
bainistíochta a neartú agus a rialachas corparáideach a
fheabhsú;

(g) cuid de na forálacha maidir le hiompar, trédhearcacht agus
ceanglais tuairiscithe atá leagtha amach i míreanna 24 go
52 den Sceideal a ghabhann leis an Scéim um Fhorais
Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais), 2008 (I.R. Uimh.
411 de 2008) agus i mír 22 den Scéim um Fhorais
Chreidmheasa (Ráthaíocht Dliteanas Incháilithe), 2009
(I.R. Uimh. 490 de 2009), nó iad go léir, a chomhlíonadh.

(3) Déanfaidh foras iomchuí ceanglas faoin alt seo a
chomhlíonadh de réir a théarmaí, lena n-áirítear aon sonrú maidir
leis an am faoina ndéanfar, nó an tréimhse ar laistigh di a dhéanfar,
an ceanglas a chomhlíonadh.

(4) Le linn ceanglas faoin alt seo a chomhlíonadh, déanfaidh foras
iomchuí de mheon lánmhacánta na nithe agus na himthosca go léir
a nochtadh, i ndáil leis an bhforas sin nó le fochuideachta, a
d’fhéadfadh difear ábhartha a dhéanamh, nó a bhféadfaí le réasún a
bheith ag súil leis go ndéanfaidís difear ábhartha d’aon bhreith ón
Aire le linn dó nó di a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a
chomhlíonadh faoin Acht seo.
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(5) Féadfaidh an tAire a ordú d’fhoras iomchuí go ndéanfaidh
príomhoifigeach feidhmiúcháin agus príomhoifigeach airgeadais an
fhorais i gcomhpháirt aon fhaisnéis arna soláthar ag an bhforas sin
nó ag aon cheann dá fhochuideachtaí de bhun ceanglais faoin alt seo
a dheimhniú mar fhaisnéis atá cruinn agus iomlán.

(6) Déanfaidh oifigigh agus fostaithe forais iomchuí ceanglas
faoin alt seo a chomhlíonadh agus cuirfidh siad faoi deara go
gcomhlíonfaidh aon fhochuideachta de chuid an fhorais iomchuí an
ceanglas (lena n-áirítear aon sonrú maidir leis an am faoina ndéanfar,
nó an tréimhse ar laistigh di a dhéanfar, an ceanglas a chomhlíonadh)
a mhéid a bhaineann an ceanglas leis an bhfochuideachta.

(7) Déanfaidh cuideachta shealbhaíochta de chuid forais iomchuí
agus déanfaidh a hoifigigh agus a fostaithe ceanglas faoin alt seo a
chomhlíonadh de réir a théarmaí, lena n-áirítear aon sonrú maidir
leis an am faoina ndéanfar, nó an tréimhse ar laistigh di a dhéanfar,
an ceanglas a chomhlíonadh.

(8) Maidir leis an oibleagáid ceanglas faoin alt seo a
chomhlíonadh—

(a) ní cheanglaíonn sí, d’ainneoin aon fhorála d’aon achtachán
nó comhaontú nó d’aon riail dlí, toiliú, ceadú nó
comhthoiliú aon duine a fháil, agus

(b) beidh tosaíocht aici ar aon dualgas nó oibleagáid eile i leith
aon duine.

(9) Más rud é, maidir le foras iomchuí, le hoifigeach nó fostaí
forais iomchuí nó le fochuideachta nó cuideachta shealbhaíochta
d’fhoras iomchuí nó le hoifigeach nó fostaí fochuideachta nó
cuideachta sealbhaíochta den sórt sin, nach gcomhlíonann sé nó sí
ceanglas, féadfaidh an tAire iarratas a dhéanamh chun na Cúirte trí
fhoriarratas iar bhfógra trí mhionnscríbhinn ar ordú á ordú an
ceanglas sin a chomhlíonadh.

(10) Féadfaidh an Chúirt, i dteannta an ordaithe á ordú don
fhoras iomchuí ceanglas faoin alt seo a chomhlíonadh, aon ordú nó
ordachán eile a dhéanamh is dóigh léi is gá chun a chinntiú go
ndéanfaidh an foras iomchuí an ceanglas a chomhlíonadh.

(11) Ní údaraíonn aon ní san alt seo don Aire—

(a) ceanglas a dhéanamh faoin alt seo ar ghá murach sin ordú
ordacháin a dhéanamh ina leith, nó

(b) foras iomchuí a chur faoi bhainistíocht speisialta.

CUID 7

Ilghnéitheach

51.—(1) Ní choisceann aon ní san Acht seo nó in aon achtachán
eile, agus ní choisceann aon riail dlí, ar an Aire, le linn dó nó di
tacaíocht airgeadais arna héascú leis an Acht seo nó de bhun aon
achtacháin eile a sholáthar, aon téarmaí agus coinníollacha a
fhorchur a mbeadh aon soláthraí tacaíochta airgeadais eile don
fhoras iomchuí lena mbaineann i dteideal a fhorchur nó a mheasann
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an tAire is inmhianaithe a fhorchur d’fhonn leas an phobail a
chosaint.

(2) Le linn don Aire breithniú a dhéanamh ar na téarmaí agus na
coinníollacha a bheidh le forchur i leith aon tacaíochta airgeadais sa
todhchaí, féadfaidh sé nó sí, a mhéid a bhaineann na téarmaí agus
na coinníollacha sin le híocaíochtaí bónais is iníoctha ag an bhforas
iomchuí lena mbaineann lena fhostaithe nó lena oifigigh, na nithe
seo a leanas a chur i gcuntas—

(a) méid na tacaíochta airgeadais a soláthraíodh cheana don
fhoras iomchuí,

(b) na sochair a bheidh faighte cheana, agus le fáil, ag an
bhforas iomchuí agus a oifigigh agus a fhostaithe agus go
háirithe go bhfuair nó go bhfaighidh na hoifigigh agus na
fostaithe sin sochar na fostaíochta leanúnaí leis an
bhforas iomchuí de bhíthin na tacaíochta airgeadais sin,

(c) nach dóigh go n-íocfaí na bónais sin mura gcumasódh an
Stát don fhoras iomchuí a oibleagáidí airgeadais agus
rialála a chomhall trí thacaíocht airgeadais a sholáthar,
agus

(d) a mhéid nach bhféadfadh an foras airgeadais agus a
oifigigh agus a fhostaithe le réasún a bheith in oirchill na
n-imthosca ba chúis leis an ngá le tacaíocht airgeadais, an
tráth a rinneadh na socruithe i gcomhair íocaíochtaí
bónais a thabhairt chun críche.

(3) Go háirithe, ní choisceann aon ní san Acht seo nó in aon
achtachán eile ar an Aire cibé téarmaí agus coinníollacha a fhorchur
maidir le haon bhónais i leith feidhmíochta is iníoctha ag foras
iomchuí a íoc nó a fhágáil gan íoc, nó maidir leis an modh ar a n-
íocfar iad, nó maidir leis an íoc sin a fhionraí nó a chur ar ceal, go
hiomlán nó go páirteach i leith aon tréimhse, nó go hiomlán nó go
páirteach faoi threoir aon tréimhse, ar bhain an foras iomchuí tairbhe
as tacaíocht airgeadais arna soláthar ag an Stát lena linn.

(4) Ní dleathach d’fhoras iomchuí aon íocaíocht a dhéanamh arb
ionann í agus sárú ar théarma nó ar choinníoll den sórt sin.

(5) Ní dochar forálacha an ailt seo d’aon chosaintí nó bhoinn chirt
i leith neamhíoc sa dlí, agus ní dochar iad do gach teideal dlithiúil
atá ag an Aire maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha a
fhéadfaidh sé nó sí a fhorchur mar choinníoll a ghabhfaidh le
tacaíocht airgeadais a dheonú.

52.—Aon ordú a dhéanfar faoin Acht seo agus a ndearbhófar ina
leith gur le hintinn staid airgeadais forais creidmheasa a chaomhnú
nó a athbhunú a dhéantar é, beartaítear gur de réir Threoir TFCF
agus aon dlí lena dtabharfar éifeacht di a bheidh éifeacht leis.

53.—Beidh éifeacht le forálacha an Achta seo, agus le haon ordú
arna dhéanamh faoin Acht seo, d’ainneoin aon ní—

(a) in Achtanna na gCuideachtaí, san Acht Cumann
Foirgníochta, 1989, san Acht um Chomhar Creidmheasa,
1997, nó in aon achtachán eile,
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(b) in aon riail dlí nó cothromais eile,

(c) in aon chód cleachtais arna dhéanamh faoi achtachán,

(d) i rialacha liostaithe aon mhargaidh rialáilte nó i rialacha
aon mhargaidh eile a bhféadtar scaireanna forais iomchuí
a thrádáil air ó am go ham,

(e) i meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais
forais iomchuí, nó

(f) in aon chomhaontú ar páirtí ann foras den sórt sin nó aon
cheann dá fhochuideachtaí, a bhfuil foras den sórt sin nó
aon cheann dá fhochuideachtaí faoi cheangal aige, nó a
bhfuil leas ag an gcéanna ann,

ach amháin go feadh aon mhéid a fhoráiltear a mhalairt go sainráite
leis an Acht seo.

54.—Níl feidhm ag Cuid 2 agus Cuid 3 den Acht Iomaíochta, 2002,
ná ag alt 7 d’Acht 2008 i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) scaireanna i bhforas iomchuí a eisiúint chuig an Aire nó
chuig ainmnitheach de chuid an Aire faoi ordú
ordacháin,

(b) bainisteoir speisialta a cheapadh chuig foras iomchuí,

(c) fáil nó diúscairt sócmhainne, nó gach sócmhainne, de
chuid forais iomchuí, nó dliteanas de chuid an fhorais sin,
ag bainisteoir speisialta nó faoi ordú ordacháin, nó

(d) aistriú faoi ordú aistrithe.

55.—(1) Más é tuairim an Aire, tar éis dul i gcomhairle leis an
nGobharnóir, i ndáil le foras iomchuí, gur gá ordú a dhéanamh faoin
alt seo chun a áirithiú go mbainfear amach aon cheann de na críocha
seo a leanas:

(a) chun gurb ann don deimhneacht is gá chun cobhsaíocht
airgeadais an fhorais iomchuí lena mbaineann a chur
chun cinn;

(b) chun an dóchúlacht go mbeidh gá le tuilleadh
infheistíochta ag an Stát san fhoras sin a dhíbirt nó a
laghdú;

(c) chun a éascú don fhoras sin filleadh ar a ghnáthoibríochtaí;

(d) chun a éascú don earnáil baincéireachta i gcoitinne filleadh
ar a gnáthoibríochtaí;

(e) chun a éascú do dhuine seachas an Stát leas a fháil san
fhoras sin i gcás gurb é tuairim an Aire go gcuideoidh fáil
den sórt sin le haon cheann de na críocha dá dtagraítear
i míreanna (a) go (d) a bhaint amach,

féadfaidh an tAire le hordú a dhearbhú go measfar maidir leis an
bhforas iomchuí nach foras iomchuí é le linn tréimhse a shonrófar
san ordú a mhéid a bheidh sonraithe san ordú, ach sin—
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(i) chun críocha forála sonraithe nó forálacha sonraithe den
Acht seo, agus chun na gcríoch sin amháin,

(ii) ar choinníoll amháin nó níos mó a shonrófar san ordú a
chomhlíonadh, agus air sin amháin, agus

(iii) le linn imthosca sonraithe a bheith ann atá ábhartha i leith
an fhorais sin, agus lena linn sin amháin.

(2) Le linn éifeacht a bheith le hordú faoin alt seo i ndáil le foras
iomchuí, measfar, maidir leis an bhforas iomchuí, ar choinníoll a
shonrófar san ordú a chomhlíonadh, nach foras iomchuí é, ach sin—

(a) chun críocha forála sonraithe nó forálacha sonraithe den
Acht seo, agus chun na gcríoch sin amháin, agus

(b) le linn do na himthosca sonraithe a bheith ann, agus lena
linn sin amháin.

(3) Ar ordú faoin alt seo a chúlghairm, tiocfaidh an foras iomchuí
lena mbaineann chun bheith ina fhoras iomchuí athuair chun críocha
uile an Achta seo.

(4) A luaithe is indéanta tar éis don Aire ordú a dhéanamh faoin
alt seo, déanfaidh sé nó sí cóip den ordú a leagan faoi bhráid gach
Tí den Oireachtas.

56.—(1) Más é tuairim an Aire i ndáil le foras iomchuí, tar éis
dul i gcomhairle leis an nGobharnóir, gurb ann d’imthosca áirithe,
féadfaidh an tAire intinn a chur in iúl i scríbhinn i ndáil le feidhmiú
a chumhachtaí nó a cumhachtaí faoin Acht seo sa todhchaí, i ndáil
leis an bhforas iomchuí sin.

(2) Ní chuirfidh an tAire intinn in iúl faoin alt seo ach amháin
chun críche amháin nó níos mó de na críocha dá dtagraítear i
míreanna (a) go (e) d’alt 55(1), agus sa chás gurb é a thuairim nó a
tuairim gurb oiriúnaí sin a dhéanamh ná ordú a dhéanamh faoin alt
sin, agus sa chás sin amháin.

(3) Maidir leis an Aire do chur intinn in iúl faoin alt seo—

(a) díreofar í ar cibé daoine is cuí leis an Aire, ag féachaint
don chríoch nó do na críocha chun a ndéantar í, agus

(b) is é a déarfar inti, más ann d’imthosca sonraithe, nach
mbeartaíonn sé nó sí na cumhachtaí nó cumhacht
shonraithe a thugtar leis an Acht seo a fheidhmiú i ndáil
le foras iomchuí sonraithe.

57.—(1) Is cumhachtaí iad cumhachtaí na Cúirte faoi fhoráil den
Acht seo i dteannta chumhachtaí na Cúirte faoi aon fhoráil eile den
Acht seo agus faoi aon achtachán eile.

(2) Is cumhachtaí iad cumhachtaí an Aire faoi fhoráil den Acht
seo i dteannta chumhachtaí an Aire faoi aon fhoráil eile den Acht
seo, faoi aon achtachán eile, faoi mheabhrán comhlachais nó
airteagail chomhlachais forais iomchuí, nó faoi aon chomhaontú.

(3) Maidir leis an Aire d’fheidhmiú cumhachta faoi fhoráil den
Acht seo, ní choiscfidh sé sin ar an Aire aon chumhacht eile de chuid
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an Aire a fheidhmiú faoi aon fhoráil eile den Acht seo nó faoi aon
achtachán eile, faoi mheabhrán comhlachais nó airteagail
chomhlachais forais iomchuí nó faoi aon chomhaontú.

58.—Féadfaidh an tAire imeachtaí a thionscnamh chun ordú faoin
Acht seo a fhorfheidhmiú in áit lasmuigh den Stát.

59.—(1) Ní fhoilseoidh duine an fíoras go mbeartaíonn an tAire
ordú ordacháin beartaithe, ordú bainistíochta speisialta beartaithe,
ordú um dhliteanais thánaisteacha beartaithe nó ordú aistrithe
beartaithe a dhéanamh, nó go ndearna sé nó sí amhlaidh, mura
gceanglófar le hachtachán ar an duine é sin a dhéanamh.

(2) Aon duine (lena n-áirítear foras iomchuí) a sháraíonn fo-alt
(1) déanann sé nó sí cion is inphionósaithe—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, le fíneáil nach mó ná
€5,000 nó le príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná
12 mhí, nó leo araon, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, le fíneáil nach mó ná €100,000
nó le príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó leo araon.

(3) Ní sárú ar fho-alt (1) ag foras iomchuí fíoras dá dtagraítear
san fho-alt sin a nochtadh chun críocha comhairle ghairmiúil a fháil.

60.—Féadfaidh an Chúirt a ordú go ndéanfar aon iarratas faoin
Acht seo, nó aon chuid d’iarratas den sórt sin, a éisteacht ar shlí
seachas go poiblí agus féadfaidh sí srianta a fhorchur maidir le haon
ábhar a d’fhéadfadh a bheith íogair ó thaobh na tráchtála de a
nochtadh i gcúirt oscailte, a fhoilsiú nó a thuairisciú.

61.—(1) San alt seo, ciallaíonn “comhaontú iomchuí” comhaontú
faoina dteachtann an foras iomchuí a mbeidh ordú déanta faoin Acht
seo i ndáil leis, nó aon cheann dá fhochuideachtaí, a chuideachta
shealbhaíochta agus aon fhochuideachta dá chuideachta
shealbhaíochta, aon cheart nó aon leas, nó faoina mbeidh an céanna
faoi réir aon oibleagáide nó dliteanais (is cuma an mbeidh
comhaontú den sórt sin faoi rialú ag dlí an Stáit nó ag dlí áite eile).

(2) Dá mba rud é, murach an fo-alt seo, go n-éireodh aon
iarmhairt a shonraítear nó dá dtagraítear i bhfo-alt (4), i ndáil le
foras iomchuí nó le haon cheann dá fhochuideachtaí, lena
chuideachta shealbhaíochta agus le haon fhochuideachta dá
chuideachta shealbhaíochta, faoi chomhaontú iomchuí de bhua na
nithe seo a leanas—

(a) achtú an Achta seo,

(b) foilsiú an Bhille i gcomhair an Achta seo, nó

(c) aon ráiteas arna dhéanamh ag an Aire, ag an nGobharnóir
nó ag an bhforas iomchuí i ndáil leis an mBille i gcomhair
an Achta seo, i ndáil le hábhar an Bhille sin nó an Achta
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seo, nó i ndáil le húsáid nó éifeacht aon chumhachtaí san
Acht seo,

ansin, d’ainneoin aon ní sa chomhaontú iomchuí, agus faoi réir alt
62—

(i) ní eascróidh aon leas nó ceart de chuid aon tríú páirtí ná
ní thiocfaidh sé chun bheith infheidhmithe; agus

(ii) ní eascróidh aon dliteanas nó oibleagáid ná ní thabhóidh
aon tríú páirtí é nó í,

de bhua an achtaithe sin, an fhoilsithe sin nó an ráitis sin.

(3) I gcás ina mbeidh ordú nó ceanglas déanta faoin Acht seo
i ndáil le foras iomchuí, le haon cheann dá fhochuideachtaí, lena
chuideachta shealbhaíochta nó le haon fhochuideachta dá
chuideachta shealbhaíochta, agus (ar leith ón bhfo-alt seo) ina
leanfadh iarmhairt a shonraítear nó dá dtagraítear i bhfo-alt (4) as
comhaontú iomchuí, de bhua na nithe seo a leanas—

(a) déanamh an ordaithe nó an cheanglais nó aon bheart a
dhéantar (lena n-áirítear ordú beartaithe a dhéanamh) le
linn ullmhúcháin chun an t-ordú nó an ceanglas a
dhéanamh,

(b) gníomh a bheidh déanta nó fágtha gan déanamh ag aon
duine i gcomhlíonadh an ordaithe nó an cheanglais,

(c) aon iarmhairtí de dhroim aon ghnímh nó neamhghnímh
den sórt sin,

(d) aon iarmhairt de dhroim an ordaithe nó an cheanglais, nó

(e) aon ní eile a dhéantar nó a údaraítear a dhéanamh faoi
aon fhoráil, nó is toradh ar aon fhoráil, den Acht seo,

ansin, d’ainneoin an chomhaontaithe iomchuí sin agus faoi réir alt
62—

(i) ní eascróidh aon leas nó ceart de chuid aon tríú páirtí ná
ní thiocfaidh sé chun bheith infheidhmithe, agus

(ii) ní eascróidh aon dliteanas nó oibleagáid ná ní thabhóidh
aon tríú páirtí é nó í,

de bhua aon cheann de na nithe dá dtagraítear in aon cheann de
mhíreanna (a) go (e).

(4) Is iad seo a leanas na hiarmhairtí dá dtagraítear i bhfo-ailt (2)
agus (3):

(a) oibleagáid nó dliteanas a chruthú;

(b) ceart nó oibleagáid a chur ar fionraí nó a mhúchadh (cibé
cuma a dtuairiscítear é agus cibé acu go hiomlán nó go
páirteach) nó teacht chun bheith faoi réir cirt nó
oibleagáide;

(c) an comhaontú iomchuí lena mbaineann nó ceart nó
oibleagáid faoi a fhoirceannadh nó a mhúchadh;
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(d) ceart chun an comhaontú iomchuí nó ceart nó oibleagáid
faoi a fhoirceannadh nó a mhodhnú do theacht chun
bheith infheidhmithe;

(e) méid do theacht chun bheith dlite agus iníoctha nó
indearbhaithe mar mhéid dlite agus iníoctha nó do scor
de bheith iníoctha;

(f) aon athrú eile ar mhéid nó ar uainiú aon íocaíochta a
bheidh le déanamh nó a bheidh le fáil ag aon duine;

(g) ceart do theacht chun bheith infheidhmithe chun aon
íocaíocht faoin gcomhaontú iomchuí nó i dtaca leis a
choimeád siar, a ghlan-chomhshó nó a fhritháireamh;

(h) teagmhas do tharlú is bun le mainneachtain nó le sárú ar
cheart nó oibleagáid;

(i) ceart gan aon mhéid a airleacan do theacht chun bheith
infheidhmithe;

(j) oibleagáid d’eascairt maidir le héarlais nó comhthaobhacht
a sholáthar nó a aistriú;

(k) ceart chun sócmhainn nó dliteanas a aistriú nó a shannadh;

(l) aon cheart chun ráthaíocht, slánaíocht nó leas urrúis (cibé
cuma a dtuairiscítear í nó é) a fhorfheidhmiú;

(m) aon teagmhas réamhíocaíochta sainordaithí (cibé cuma a
dtuairiscítear é) a spreagadh;

(n) aon oibleagáid chun comhthaobhacht nó a cóimhéid a
thabhairt ar ais;

(o) cealú aon oibleagáide chun aon mhéid a airleacan nó chun
creidmheas nó ionstraim theagmhasach a sholáthar;

(p) imeachtaí dlí chun an comhaontú iomchuí a fhorfheidhmiú
do theacht chun bheith insaothraithe;

(q) foirceannadh nó modhnú oibleagáide chun seirbhís nó
táirge a sholáthar;

(r) fabhrú aon chirt chun aon toiliú nó ceadú a thabhairt nó
a choimeád siar;

(s) aon teagmhas mainneachtana nó sárú ar aon cheart a
eascróidh;

(t) aon cheart nó oibleagáid nach n-eascróidh;

(u) aon choinníoll a fhorchur ar an gcomhaontú iomchuí;

(v) aon choinníoll a fhorchur ar aon cheart nó oibleagáid faoin
gcomhaontú iomchuí;

(w) aon iontaobhas inchiallaithe nó fillteach nó aon leas
cothromais nó cothromas eile a chruthú;

(x) fabhrú aon chirt chun aon mhaoin a rianú nó chun leas
cothromais in aon mhaoin nó cothromas i leith aon
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mhaoine a éileamh nó chun aon sárú iontaobhais a
éileamh;

(y) aon cheart nó leigheas eile (cibé acu den tsamhail chéanna
leo sin dá dtagraítear i míreanna (a) go (x) nó nach ea) a
eascróidh nó a thiocfaidh chun bheith infheidhmithe.

(5) Beidh ag gabháil le comhaontú iomchuí iarmhairt a
shonraítear i bhfo-alt (4) más é éifeacht shubstaintiúil an
chomhaontaithe an iarmhairt sin a thabhairt chun críche, is cuma an
ndéantar nó nach ndéantar sa chomhaontú iarmhairtí an
chomhaontaithe a thuairisciú sna téarmaí beachta a úsáidtear san
fho-alt sin.

62.—(1) Más é tuairim an Aire, i gcás nó i gcásanna áirithe, go
bhfuil éifeacht ródhochraideach ag alt 61 sna himthosca go léir, nó
go bhfuil éagóir nó cruatan míchuí ann dá bharr, agus gur cuí sna
himthosca go léir déanamh amhlaidh, d’ainneoin fho-ailt (2) agus (3)
d’alt 61, féadfaidh sé nó sí le hordú a fhoráil go mbeidh éifeacht le
foráil i gcomhaontú iomchuí lena ndéantar foráil maidir le hiarmhairt
a luaitear nó dá dtagraítear in alt 61(4) go feadh an mhéid a
shonraítear san ordú.

(2) Maidir le hordú faoi fho-alt (1)—

(a) féadfar foráil a dhéanamh ann i ndáil le héifeacht forála—

(i) i gcomhaontú iomchuí áirithe,

(ii) i gcomhaontuithe iomchuí de chineál áirithe, nó

(iii) i gcearta arna sealbhú faoi chomhaontú iomchuí, nó
faoi chomhaontuithe iomchuí de chineál áirithe, ag
duine áirithe nó ag aicme áirithe daoine,

(b) i gcás ordú lena ndéantar socrú i ndáil le comhaontuithe
iomchuí de chineál áirithe, féadfar an cineál a shonrú ann
faoi threoir aon sainghné comhchoitinne de na
comhaontuithe lena mbaineann, agus

(c) i gcás ordú lena ndéantar socrú i ndáil le cearta arna
sealbhú ag aicme áirithe daoine, féadfar an aicme a
shonrú ann faoi threoir aon sainghné comhchoitinne de
na daoine lena mbaineann, agus

(d) féadfaidh sé a bheith sainráite ann go bhfuil éifeacht
chúlghabhálach leis siar go dáta tar éis an 13 Nollaig
2010.

(3) A luaithe is indéanta tar éis don Aire ordú a dhéanamh faoi
fho-alt (1), leagfaidh sé nó sí cóip den ordú faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.

(4) Má mheasann an tAire go bhfuil ábhar in ordú faoi fho-alt (1)
atá íogair ó thaobh na tráchtála de, féadfaidh sé nó sí a ordú—

(a) go measfar na hoibleagáidí i ndáil leis an ordú faoi alt 3(1)
den Acht Ionstraimí Reachtúla, 1947, a bheith
comhlíonta trí leagan den ordú a bhfuil an t-ábhar atá
íogair ó thaobh na tráchtála de fágtha ar lár as a chur i
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gcló, a chur chuig na forais a luaitear in alt 3(1)(a) den
Acht sin, a fhoilsiú agus a dhíol, nó

(b) i gcás nach bhféadfaí leagan den sórt sin a ullmhú, nó go
mbeadh an leagan míthreorach go tromchúiseach dá
bharr, beidh an t-ordú díolmhaithe ó oibriú alt 3(1) den
Acht sin.

(5) Cuirfear in iúl, i leagan d’ordú faoi fho-alt (1) arna ullmhú de
réir ordacháin arna thabhairt ag an Aire faoi fho-alt (4)(a) gur fágadh
ábhar ar lár as an leagan den ordú agus cuirfear cineál ginearálta an
ábhair sin in iúl.

(6) Foilseofar ordachán arna thabhairt ag an Aire faoi fho-alt (4)
san Iris Oifigiúil a luaithe is indéanta.

(7) Féadfar fianaise maidir le hordachán arna thabhairt ag an Aire
faoi fho-alt (4) a thabhairt trí chóip den Iris Oifigiúil a airbheartaíonn
an t-ordachán a bheith inti a thabhairt ar aird.

(8) Ní dhéanann aon ní san Acht seo ná san Acht Ionstraimí
Reachtúla, 1947 difear d’aon oibleagáid a eascróidh faoi Rialacháin
2004 ordú nó ordachán faoin alt seo a fhoilsiú nó fógra a thabhairt
ina thaobh.

63.—(1) Ní dheonófar cead le haghaidh athbhreithniú
breithiúnach ar aon bhreith faoin Acht seo mura rud é—

(a) (i) go ndéanfar an t-iarratas ar chead chun athbhreithniú
breithiúnach a lorg chun na Cúirte laistigh de 14 lá
tar éis fógra faoin mbreith a thabhairt don duine lena
mbaineann, nó don duine sin teacht chun fios a
bheith aige nó aici ar shlí eile i dtaobh na breithe, nó

(ii) gur deimhin leis an gCúirt—

(I) go bhfuil cúiseanna substaintiúla ann nach
ndearnadh an t-iarratas laistigh den tréimhse
sin, agus

(II) go bhfuil sé cóir, sna himthosca go léir, cead a
dheonú, ag féachaint do leasanna daoine eile dá
ndéantar difear agus ar mhaithe le leas an
phobail,

agus

(b) gur deimhin leis an gCúirt go n-eascraíonn saincheist
shubstaintiúil a bheidh le cinneadh ag an gCúirt sin de
bharr an iarratais.

(2) Féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh ar an
athbhreithniú breithiúnach a éisteacht is cuí léi, lena n-áirítear ordú
lena dtarchuirfear an ní chuig an Aire maille le cibé ordacháin is
dóigh leis an gCúirt is cuí nó is gá.

(3) Níl duine i dteideal iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú
breithiúnach ar bhreith dá dtagraítear i bhfo-alt (1) más rud é go
raibh sé nó sí i dteideal iarratas a dhéanamh chun ordú iomchuí na
Cúirte a chur ar ceal ach nach ndearna sé nó sí amhlaidh.
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(4) Níl duine i dteideal iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú
breithiúnach ar bhreith dá dtagraítear i bhfo-alt (1) más rud é go
ndearna sé nó sí iarratas chun ordú iomchuí na Cúirte a chur ar ceal
agus gur dhiúltaigh an Chúirt don iarratas sin.

64.—(1) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh na Cúirte maidir le
hiarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú
breithiúnach nó maidir le hiarratas ar athbhreithniú breithiúnach
agus ní bheidh aon ábhar achomhairc ann i gcoinne bhreith na Cúirte
chun na Cúirte Uachtaraí i gceachtar cás, ach amháin le cead na
Cúirte.

(2) Is ordú críochnaitheach ordú ordacháin, ordú bainistíochta
speisialta, ordú um dhliteanais thánaisteacha nó ordú aistrithe, agus
ordú lena n-athraítear ordú den sórt sin nó lena ndéantar é a chur
ar ceal, agus ní bheidh aon ábhar achomhairc ann i gcoinne bhreith
na Cúirte chun na Cúirte Uachtaraí, ach amháin le cead na Cúirte.

(3) Ní thabharfaidh an Chúirt cead faoi fho-alt (1) nó (2) ach
amháin má dheimhníonn an Chúirt go bhfuil ponc dlí a ngabhann
tábhacht phoiblí eisceachtúil leis i gceist ina breith agus gurb
inmhianaithe ar mhaithe le leas an phobail achomharc a dhéanamh
chun na Cúirte Uachtaraí.

(4) Ar achomharc i gcoinne cinnidh ón gCúirt i leith iarratais dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), nó ar achomharc i gcoinne ordú dá
dtagraítear i bhfo-alt (2)—

(a) ní bheidh dlínse ag an gCúirt Uachtarach ach amháin chun
an ponc dlí arna dheimhniú ag an gCúirt faoi fho-alt (3)
a chinneadh, de réir mar a bheidh (agus ní bheidh dlínse
aici ach amháin chun cibé ordú a dhéanamh sna
himeachtaí a bhaineann leis an gcinneadh sin), agus

(b) gníomhóidh an Chúirt Uachtarach, le linn di an
t-achomharc a chinneadh, a luaithe is féidir ar comhréir
le riaradh an cheartais.

(5) Níl feidhm ag an alt seo maidir le cinneadh ón gCúirt a mhéid
a bhaineann sé le ceist i dtaobh bailíochta aon dlí ag féachaint
d’fhorálacha an Bhunreachta.

65.—(1) Ní dhéanann aon ní san Acht seo difear d’oibriú na nithe
seo a leanas—

(a) an tAcht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais, 1995,

(b) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Críochnaitheacht
Socraíochta), 2008 (I.R. Uimh. 88 de 2008),

(c) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Comhshocraíochtaí
Comhthaobhacha Airgeadais), 2004 (I.R. Uimh. 1 de
2004), nó

(d) rialachán 30 de Rialacháin 2004,

i ndáil le comhaontú ar páirtí ann foras iomchuí nó aon cheann dá
fhochuideachtaí.
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(2) Ní dhéanann aon ní san Acht seo difear d’oibriú an Achta um
Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne, 2001.

66.—Maidir le haistriú faoi ordú aistrithe, agus le haon ní eile a
bheidh déanta faoi ordú nó ceanglas arna dhéanamh faoin Acht seo
(lena n-áirítear díscaoileadh forais iomchuí)—

(a) ní dhéanann sé difear d’aon imeachtaí dlí arna
dtionscnamh, d’aon imscrúdú arna ghabháil de láimh, nó
d’aon ghníomh araíonachta nó forfheidhmithe arna
ghabháil de láimh ag an mBanc nó ag aon duine eile, i
leith aon ní a bhí ar marthain an tráth a rinneadh an
t-aistriú nó an ní eile, agus

(b) ní choisctear leis aon imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh,
ná aon imscrúdú, nó gníomh araíonachta nó
forfheidhmithe, a ghabháil de láimh i leith aon sárú ar
achtachán nó aon mhí-iompair a d’fhéadfadh a bheith
déanta sula ndearnadh an t-aistriú nó an ní eile.

67.—(1) Tá feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le húdarás áitiúil (de réir bhrí an Achta Rialtais
Áitiúil, 2001), agus

(b) maidir le haon duine nó comhlacht eile a fhorordaítear
faoi fho-alt (5).

(2) Ní dhéanfaidh duine nó comhlacht lena mbaineann an t-alt
seo, gan toiliú an Aire, a shócmhainní nó a sócmhainní féin nó a
ioncaim nó a hioncaim féin a mhorgáistiú, a chur i ngeall nó a ualú
ar shlí eile chun aon fhéichiúnas láithreach nó todhchaí nó aon
ráthaíocht nó slánaíocht a urrú, is ráthaíocht nó slánaíocht a bheidh
tugtha i leith an fhéichiúnais sin.

(3) Ní thoileoidh an tAire faoi fho-alt (2) murar deimhin leis nó
léi nach dtiocfadh den iasacht iomchuí go sárófaí oibleagáid i leith
na n-iasachtóirí saoráide.

(4) I gcás ina ndeonaítear urrús de shárú ar fho-alt (2) measfar
teideal a bheith ag na hiasachtóirí saoráide chun an t-urrús nó an
t-ualach sin a roinnt pari passu agus pro rata.

(5) Féadfaidh an tAire, le rialachán, daoine nó comhlachtaí a
fhorordú chun críocha fho-alt (1)(b).

(6) Le linn don Aire rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (5),
tabharfaidh sé nó sí aird ar an liosta comhlachtaí atá ar áireamh sa
Rialtas Ginearálta a chothabhálann an Phríomh-Oifig Staidrimh.

(7) San alt seo, ciallaíonn “iasachtóir saoráide”—

(a) an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta,

(b) an Sásra Cobhsaíochta Airgeadais Eorpach,

(c) an tSaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach, agus

(d) an t-iasachtóir faoi aon chomhaontú iasachta déthaobhach
le Ballstát.
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68.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun aon ní a
dhéanamh ar dealraitheach gur gá nó gur fóirsteanach é chun an
tAcht seo a thabhairt i ngníomh.

(2) I gcás ina gceanglaítear ar an Aire nó ina n-údaraítear don
Aire le foráil den Acht seo rialacháin a dhéanamh—

(a) féadfaidh na rialacháin sin foráil éagsúil a dhéanamh le
haghaidh imthosca nó cásanna, aicmí nó cineálacha
éagsúla, agus

(b) féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, iarmhartacha nó
idirthréimhseacha a mheasfaidh an tAire is gá nó is
fóirsteanach a bheith sna rialacháin sin.

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

69.—(1) Scoirfidh an tAcht seo (seachas ailt 51 agus 67) d’éifeacht
a bheith leis an 31 Nollaig 2012 nó ar dháta is déanaí a chuirfear ina
ionad le rún ó dhá Theach an Oireachtais.

(2) D’ainneoin an tAcht seo do scor d’éifeacht a bheith leis,
leanfaidh aon ordú nó aon cheanglas arna dhéanamh faoi d’éifeacht
a bheith leis de réir a théarmaí.

(3) D’ainneoin an tAcht seo do scor d’éifeacht a bheith leis de réir
fho-alt (1), measfar go leanfaidh forálacha an Achta seo d’éifeacht a
bheith leo go feadh aon mhéid is gá—

(a) chun aon ordú nó ceanglas a leanfaidh le fo-alt (2)
d’éifeacht a bheith leis a fhorfheidhmiú, agus

(b) chun aon ordú nó ceanglas den sórt sin a athrú, a
fhoirceannadh nó a chúlghairm.

70.—Níl feidhm ag alt 7 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, i
ndáil leis an Acht seo. Cuirfear téacs an Achta seo ar fáil go
leictreonach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla a luaithe is
indéanta tar éis a achtaithe.

CUID 8

Achtacháin eile a leasú

71.—Leasaítear an tAcht Cumann Foirgníochta, 1989, mar atá
leagtha amach i gCuid 1 de Sceideal 1.
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72.—Leasaítear Acht an Bhainc Cheannais, 1942, mar atá leagtha
amach i gCuid 2 de Sceideal 1.

73.—Leasaítear Acht an Bhainc Ceannais, 1971, mar atá leagtha
amach i gCuid 3 de Sceideal 1.

74.—Leasaítear Acht 2008 mar atá leagtha amach i gCuid 4 de
Sceideal 1.

75.—Leasaítear an tAcht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní, 2009, mar atá leagtha amach i gCuid 5 de
Sceideal 1.

76.—Leasaítear an tAcht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean, 2000,
mar a leanas:

(a) in alt 2—

(i) an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “cuideachta”:

“tá le ‘foras creidmheasa’ an bhrí chéanna atá leis in
Acht an Bhainc Ceannais, 1997, ach ní fholaíonn sé
Cumann Foirgníochta Forleitheadach na hÉireann
ná an Bhanc-Chorparáid Angla-Éireannach
Theoranta;”,

(ii) sa mhíniú ar “infheistíocht ordaithe”, mír (a), “nó
19AA” a chur isteach i ndiaidh “19A”,

(iii) sa mhíniú ar “infheistíocht ordaithe”, mír (c),
“liostaithe” a scriosadh, agus

(iv) an míniú ar “foras creidmheasa liostaithe” a
scriosadh;

(b) in alt 15A(5)—

(i) sa mhíniú ar “fáil iomchuí”, “liostaithe” a scriosadh,
agus

(ii) sa mhíniú ar “aistriú iomchuí”, “liostaithe” a
scriosadh,

(c) in alt 18—

(i) an méid seo a leanas a chur isteach in ionad fho-alt
(1):

“18.—(1) Beidh arna bhunú, ar an lá bunaithe,
ciste ar a dtabharfar an Cúlchiste Náisiúnta Pinsean,
agus dá ngairtear “an Ciste” san Acht seo, chun na
gcríoch seo a leanas—

(a) infheistíochtaí ordaithe de réir alt 19A nó
19AA,
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(b) íocaíochtaí leis an Státchiste de réir alt
20A, agus

(c) a oiread agus is féidir den chostas ar an
Státchiste maidir le pinsin leasa
shóisialaigh agus pinsin seirbhíse poiblí a
bheidh le híoc ón mbliain 2025 go dtí an
bhliain 2055, nó cibé blianta eile dá éis a
bheidh sonraithe in ordú faoi alt 20(3), a
íoc.”;

(ii) an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(2A):

“(2B) Féadfaidh an tAire le hordú a fhoráil—

(a) gur lú an tsuim a íocfar isteach sa Chiste i
mbliain iomchuí ná aon faoin gcéad den
Olltáirgeacht Náisiúnta, nó

(b) nach n-íocfar suim ar bith isteach sa Chiste
sa bhliain iomchuí sin nó nach n-íocfar aon
tráthchuid bhreise sa bhliain iomchuí sin.

(2C) Chun críocha fho-alt (2B), ciallaíonn “bliain
iomchuí” gach ceann de na blianta airgeadais 2012
agus 2013.”;

(d) in alt 19A(2)(a), “liostaithe” a scriosadh;

(e) in alt 19A(2)(b), “liostaithe” a scriosadh;

(f) an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 19A:

“Ordachán
chun
infheistíocht a
dhéanamh in
urrúis rialtais,
etc.

19AA.—(1) D’ainneoin alt 6(1)(c),
féadfaidh an tAire, i gcás inar dealraitheach
dó nó di gur inmhianaithe déanamh
amhlaidh chun an Fiachas Náisiúnta a
bhainistiú nó chun airgead a fháil ar iasacht
don Státchiste, ordachán a thabhairt i
scríbhinn don Choimisiún chun
infheistíocht a dhéanamh, ar théarmaí agus
ar choinníollacha a shonraítear san
ordachán, in urrúis arna n-eisiúint faoi alt
54(1) den Acht Airgeadais, 1970, nó in
urrúis arna ráthú ag an Aire.

(2) Féadfaidh an tAire ordachán a
thabhairt i scríbhinn don Choimisiún chun
sócmhainní uile an Chiste nó cuid díobh a
shealbhú i cibé foirm a éascóidh
infheistíocht in urrúis arna n-eisiúint faoi alt
54(1) den Acht Airgeadais, 1970, nó in
urrúis arna ráthú ag an Aire Airgeadais.

(3) Déanfaidh an Coimisiún de réir
ordacháin faoi fho-alt (1) nó (2).”;
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(g) i ndiaidh alt 20, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Ordachán
chun
íocaíochtaí
áirithe a
dhéanamh leis
an Státchiste.

20A.—(1) D’ainneoin aon fhorála eile
den Acht seo, féadfaidh an tAire ordachán
a thabhairt i scríbhinn don Choimisiún
chun íocaíocht nó íocaíochtaí a dhéanamh,
in aon cheann de na blianta airgeadais 2011,
2012 agus 2013, leis an Státchiste i gcás inar
dealraitheach dó nó di gurb inmhianaithe
déanamh amhlaidh ar mhaithe le maoiniú
caiteachais chaipitiúil ag an Státchiste a
chinntiú.

(2) Déanfaidh an tAire cóip d’ordachán
faoi fho-alt (1) a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

(3) Chun críocha fho-alt (1), féadfaidh
an tAire ordachán a thabhairt i scríbhinn
don Choimisiún chun sócmhainní uile an
Chiste nó cuid díobh a shealbhú i cibé foirm
a éascóidh íocaíocht a dhéanamh leis an
Státchiste.

(4) Déanfaidh an Coimisiún de réir
ordacháin faoi fho-alt (1) nó (3).”.

77.—(1) Leasaítear Rialacháin 2004 mar atá leagtha amach i
Sceideal 2.

(2) Maidir le leasú Rialacháin 2004 le fo-alt (1) agus Sceideal 2,
ní choisctear leis sin iad a leasú tuilleadh ná iad a chúlghairm le
hionstraim reachtúil.
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SCEIDEAL 1

Leasuithe ar Achtanna

CUID 1

Leasuithe ar an Acht Cumann Foirgníochta, 1989

Ítim An Fhoráil An Leasú
a Leasaítear

1 Alt 50 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(5A) Ní dhéanfar aon duine a ainmniú lena thoghadh
nó lena toghadh mar stiúrthóir ar chumann a mbeidh
scaireanna infheistíochta speisialta eisithe aige, gan toiliú
scríofa roimh ré ó shealbhóir na scaireanna sin.”.

2 Alt 100, an An méid seo a leanas a chur ina ionad:
míniú ar
“cuideachta” “ciallaíonn ‘cuideachta’ cuideachta faoi theorainn

scaireanna (de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí);”.

3 Alt An méid seo a leanas a chur ina ionad:
101(3)(a)

“(a) luafar inti ainm na cuideachta beartaithe agus cibé
acu an cuideachta phoiblí theoranta faoi theorainn
scaireanna nó cuideachta phríobháideach faoi
theorainn scaireanna a bheidh inti,”.

4 Alt An méid seo a leanas a chur ina ionad:
101(3)(k)

“(k) sonrófar inti téarmaí aon dáilte a bheartaítear a
dhéanamh ar chistí an chumainn i ndáil leis an
scéim chomhshó,

(ka) i gcás cumainn foirgníochta a mbeidh scaireanna
infheistíochta speisialta eisithe aige, cuirfear suas
ar shuíomh gréasáin an chumainn í má
bheartaítear go rithfeadh sealbhóir na scaireanna
sin an rún comhshó trí rún i scríbhinn, agus”.

5 Alt 101(5) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(5) Ní chuirfear scéim chomhshó faoin alt seo chuig
comhaltaí an chumainn (nó, más infheidhme, ní
fhoilseofar í ar shuíomh gréasáin an chumainn) mura
mbeidh an scéim ceadaithe ag an mBanc Ceannais mar
scéim a chomhlíonann ceanglais na Coda seo nó
ceanglais fúithi.”.

6 Alt 101(6) “(seachas scaireanna infheistíochta speisialta)” a chur
isteach i ndiaidh “de bhua scaireanna”.

7 Alt 101(8) “a mbeidh scaireanna infheistíochta speisialta eisithe
aige, agus le cumann foirgníochta” a chur isteach i
ndiaidh “cumann foirgníochta”.

8 Alt “(seachas scaireanna infheistíochta speisialta)” a chur
101C(8)(a) isteach i ndiaidh “de bhua scaireanna”.

9 Alt 103(1) “Sula” a scriosadh, “Faoi réir fho-alt (1A), sula” a chur
ina ionad.

10 Alt 103 I ndiaidh fho-alt (1), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le cumann
foirgníochta a mbeidh scaireanna infheistíochta speisialta
eisithe aige i gcás ina mbeartaítear go rithfeadh sealbhóir
na scaireanna sin an rún comhshó trí rún i scríbhinn.”.

11 Alt 105(1) “Féadfaidh” a scriosadh, “Faoi réir fho-alt (1A),
féadfaidh” a chur ina ionad.

61

Alt 71.



Sc.1

Alt 72.

62

[Uimh. 36.] [2010.]An tAcht um Fhorais Chreidmheasa
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Ítim An Fhoráil An Leasú
a Leasaítear

12 Alt 105 An méid seo a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le cumann
foirgníochta a mbeidh scaireanna infheistíochta speisialta
eisithe aige i gcás ina mbeartaítear go rithfeadh sealbhóir
na scaireanna sin an rún comhshó trí rún i scríbhinn.”.

13 Alt 106(1) “(seachas i gcás cumainn foirgníochta a rith an rún
comhshó iomchuí mar rún i scríbhinn)” a chur isteach
isteach i ndiaidh “A luaithe is féidir, ach”.

14 Míreanna An méid seo a leanas a chur ina n-ionad:
(a) go (c)
d’alt 107(1) “(a) déanfar, tráth an chomhshó, taisce den mhéid

céanna leis an gcuideachta chomharbais de gach
scairshealbhán (seachas aon sealúchas scaireanna
infheistíochta speisialta) sa chumann agus de
gach taisce leis an gcumann,

(b) ar an dáta comhshó, dílseoidh gnó, maoin, cearta
agus dliteanais an chumainn sa chuideachta
chomharbais, agus

(c) ach amháin i gcás ina bhfuarthas toiliú an
tsealbhóra scaireanna infheistíochta speisialta, nó
ina bhforálfar a mhalairt le téarmaí na scaireanna
infheistíochta speisialta, tiocfaidh na scaireanna
infheistíochta speisialta nó na scaireanna
infheistíochta a bheidh eisithe ag an gcumann,
tráth an chomhshó, chun bheith ina
ngnáthscaireanna sa chuideachta chomharbais.”.

15 Alt 107 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Measfar aon ghnáthscaireanna sa chuideachta
chomharbais dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c) a bheith
íoctha go hiomlán.”.

CUID 2

Leasú ar Acht an Bhainc Cheannais, 1942

Ítim An Fhoráil An Leasú
a Leasaítear

1 Míreanna a An méid seo a leanas a chur ina n-ionad:
bhfuil na
huimhreacha “(am) do scéim ráthaíochta taiscí arna bunú de réir
(am) leo in Threoir 94/19/CE an 30 Bealtaine 1994 ó
alt 33AK(5) Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle2, nó

(an) do chomhlacht nó d’údarás is údarás inniúil chun
críocha Rialacháin de chuid an Aontais Eorpaigh
nó na gComhphobal Eorpach, nó dlí de chuid an
Stáit ag cur Rialacháin den sórt sin i ngníomh,
lena bhforchuirtear bearta sriantacha laistigh de
chreat Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála
AE, nó

(ao) chun aon chríche a bhaineann le feidhmeanna an
Bhainc, an Aire, an Ghobharnóra nó an
Cheannasaí Rialála Airgeadais nó bainisteora
speisialta faoin Acht um Fhorais Chreidmheasa
(Cobhsúchán), 2010 .”.

2I.O. Uimh. L135, 31.5.1994, lch.5.
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CUID 3

Leasuithe ar Acht an Bhainc Ceannais, 1971

Ítim An fhoráil An Leasú
a Leasaítear

1 Alt 33(1) “agus gach ceann nó aon cheann de shócmhainní agus
de dhliteanais eile an aistreora” a chur isteach i ndiaidh
“an gnó lena mbaineann an ceadúnas”.

2 Alt 33(1)(c) “(dá ngairtear “ordú aistrithe” san alt seo)” a chur
isteach i ndiaidh “le hordú”.

3 Míreanna An méid seo a leanas a chur ina n-ionad:
(d) agus (e)
d’alt 33(1) “(d) má cheadaíonn an tAire an scéim—

(i) déanfar na sócmhainní agus na dliteanais de
chuid an aistreora a thuairiscítear sa scéim
a aistriú faoin ordú aistrithe, agus

(ii) má fhoráiltear amhlaidh leis an scéim, beidh
éifeacht le hailt 34 go 39 agus 42 i ndáil
leis an aistriú, ach sin a mhéid amháin a
fhoráiltear leis an scéim,

(e) féadfaidh an tAire, má iarrann an t-aistreoir agus
an t-aistrí amhlaidh—

(i) cibé forálacha teagmhasacha, iarmhartacha
agus forlíontacha a chur san ordú aistrithe
is dóigh leis nó léi is cuí chun an t-aistriú
a urasú agus a dhéanamh agus chun a
áirithiú go gcuirfear i gcrích go hiomlán
éifeachtúil é, lena n-áirítear forálacha
chun ainm an aistrí a chur in ionad ainm
an aistreora nó oiriúnú a dhéanamh
thairis sin ar thagairtí don aistreoir in aon
ionstraim, agus

(ii) foráil a dhéanamh san ordú aistrithe le
haghaidh cibé nithe idirthréimhseacha is
cuí leis an Aire, lena n-áirítear sócmhainní
a roinnt agus conarthaí eile,

agus

(f) beidh éifeacht le hordú aistrithe:

(i) d’ainneoin aon dualgais nó oibleagáide
d’aon duine;

(ii) d’ainneoin aon fhorála d’aon achtachán,
riail dlí, cód cleachtais nó comhaontú lena
bhforálfar nó lena gceanglófar—

(I) go dtabharfar fógra d’aon duine, nó

(II) go bhfaighfear toiliú, ceadú nó
chomhthoiliú aon duine.”.

4 Alt 33 I ndiaidh fho-alt (3), an méid seo a leanas a chur
isteach:

“(4) I gcás ina gceadóidh an tAire scéim faoi fho-alt
(1)(c) lena ngabhann aistriú arb é an intinn atá leis, i
dtuairim an Aire, staid airgeadais an aistreora nó an
aistrí a chaomhnú nó a athbhunú, ach a d’fheadfadh
difear a dhéanamh do chearta tríú páirtithe a bhí ar
marthain roimh an aistriú—

(a) beidh an t-ordú iomchuí faoi fho-alt (1) sainráite
mar ordú a rinneadh le hintinn staid airgeadais
an aistreora nó an aistrí a chaomhnú nó a
athbhunú (leis an bhféidearthacht go ndéanfaí
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Leasaítear

difear do chearta tríú páirtithe a bhí ar marthain
roimhe sin) agus ar beartaíodh go mbeadh
éifeacht leis lasmuigh den Stát chomh maith le
héifeacht a bheith leis laistigh de,

(b) beidh éifeacht le hailt 33A agus 33B i ndáil leis an
aistriú, agus

(c) féadfaidh an tAire an ceanglas i bhfo-alt (1)(b)
fógra a fhoilsiú roimh ré maidir leis an aistriú a
ligean thar ceal, agus féadfaidh sé nó sí ceanglas
fógra comhaimseartha nó cúlghabhálach a
fhoilsiú i cibé áiteanna a ordóidh an tAire a chur
in ionad an cheanglais sin.”.

5 I ndiaidh alt 33, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Éifeacht ordaithe faoi alt 33(1) ar chearta áirithe eile.
33A.—(1) Ní bheidh feidhm ag an alt seo agus ag alt

33B ach amháin i gcás ina bhforálfar le hordú faoi alt
33(1) go mbeidh éifeacht leo.

(2) San alt seo, ciallaíonn ‘comhaontú iomchuí’
comhaontú, comhshocraíocht, gealltanas, scéim,
ceadúnas, urrús, oibleagáid nó ionstraim eile, nó
conradh ó bhéal, ar páirtí ann nó inti aistreoir nó aistrí
(nó aon cheann d’fhochuideachtaí agus de chuideachtaí
sealbhaíochta an aistreora nó an aistrí, agus aon
fhochuideachtaí dá gcuideachtaí sealbhaíochta (de réir
na mbríonna faoi seach a thugtar le halt 155 d’Acht na
gCuideachtaí, 1963)), a bhfuil sé nó sí faoi cheangal aige
nó aici, nó a bhfuil leas aige nó aici ann nó inti (is cuma
an rialaítear é nó í le dlí an Stáit nó le dlí aon áite eile).

(3) Maidir le haon fhoráil i gcomhaontú iomchuí lena
gcuirfí faoi deara (ar leith ón bhfo-alt seo) go
bhféadfadh aon cheann de na hiarmhairtí a shonraítear
i bhfo-alt (4) tarlú de bhua na nithe seo a leanas—

(a) an tAcht seo a leasú leis an Acht um Fhorais
Chreidmheasa (Cobhsúchán), 2010,

(b) an Bille don Acht sin a fhoilsiú,

(c) ordú a dhéanamh faoi alt 33(1) nó aon bheart arna
dhéanamh mar ullmhú chun ordú den sórt sin a
dhéanamh,

(d) aon ghníomh arna dhéanamh nó arna fhágáil gan
déanamh i gcomhlíonadh ordú den sórt sin,

(e) aon iarmhairtí ar ghníomh nó ar neamhghníomh
den sórt sin,

(f) aon iarmhairt ar aistriú arna shainrá mar atá
leagtha amach in alt 33(4),

(g) aon ní eile arna dhéanamh, nó a údaraítear a
dhéanamh, faoi aon fhoráil den Acht seo nó de
thoradh an chéanna,

ní bheidh aon éifeacht léi, agus—

(i) ní eascróidh aon leas nó ceart de chuid aon tríú
páirtí, ná ní thiocfaidh sé chun bheith
infheidhmithe, agus

(ii) ní eascróidh aon dliteanas nó oibleagáid ná ní
thabhóidh aon tríú páirtí aon dliteanas nó
oibleagáid,
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gan toiliú sainráite ón Aire, ach amháin go feadh aon
mhéid a fhorálfaidh an tAire a mhalairt le hordú faoi
alt 33B.

(4) Is iad seo a leanas na hiarmhairtí dá dtagraítear i
bhfo-alt (3):

(a) oibleagáid nó dliteanas a chruthú;

(b) ceart nó oibleagáid a chur ar fionraí nó a
mhúchadh (cibé cuma a dtuairiscítear é, agus
cibé acu go hiomlán nó go páirteach) nó teacht
chun bheith faoi réir cirt nó oibleagáide;

(c) an comhaontú iomchuí lena mbaineann nó ceart nó
oibleagáid faoi a fhoirceannadh nó a mhúchadh;

(d) ceart chun an comhaontú iomchuí nó ceart nó
oibleagáid faoi a fhoirceannadh nó a athrú do
theacht chun bheith infheidhmithe;

(e) méid do theacht chun bheith dlite agus iníoctha nó
indearbhaithe mar mhéid dlite agus iníoctha nó
do scor de bheith iníoctha;

(f) aon athrú eile ar mhéid aon íocaíochta nó ar uainiú
aon íocaíochta a bheidh le déanamh nó a bheidh
le fáil ag aon duine;

(g) ceart do theacht chun bheith infheidhmithe chun
aon íocaíocht faoin gcomhaontú iomchuí nó i
dtaca leis a choimeád siar, a ghlan-chomhshó nó
a fhritháireamh;

(h) teagmhas do tharlú is bun le mainneachtain nó le
sárú ar cheart nó ar oibleagáid;

(i) ceart gan aon mhéid a airleacan do theacht chun
bheith infheidhmithe;

(j) oibleagáid d’eascairt maidir le héarlais nó
comhthaobhacht a sholáthar nó a aistriú;

(k) ceart chun sócmhainn nó dliteanas a aistriú nó a
shannadh;

(l) aon cheart chun ráthaíocht, slánaíocht nó leas
urrúis (cibé cuma a dtuairiscítear í nó é) a
fhorfheidhmiú;

(m) aon teagmhas réamhíocaíochta sainordaithí (cibé
cuma a dtuairiscítear é) a spreagadh;

(n) aon oibleagáid chun comhthaobhacht nó a
cóimhéid a thabhairt ar ais;

(o) cealú ar aon oibleagáid chun aon mhéid a
airleacan nó chun creidmheas nó ionstraim
theagmhasach a sholáthar;

(p) imeachtaí dlí chun an comhaontú iomchuí a
fhorfheidhmiú do theacht chun bheith
insaothraithe;

(q) foirceannadh nó modhnú oibleagáide chun seirbhís
nó táirge a sholáthar;

(r) fabhrú aon chirt chun aon toiliú nó ceadú a
thabhairt nó a choimeád siar;
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Leasaítear

(s) aon teagmhas mainneachtana nó sárú ar aon cheart
a eascróidh;

(t) aon cheart nó oibleagáid nach n-eascróidh;

(u) aon choinníoll a fhorchur ar an gcomhaontú
iomchuí;

(v) aon choinníoll a fhorchur ar aon cheart nó
oibleagáid faoin gcomhaontú iomchuí;

(w) aon iontaobhas inchiallaithe nó fillteach nó aon
leas cothromais nó cothromas eile a chruthú;

(x) fabhrú aon chirt chun aon mhaoin a rianú nó chun
leas cothromais in aon mhaoin nó cothromas i
leith aon mhaoine a éileamh nó chun aon sárú
iontaobhais a éileamh;

(y) aon cheart nó leigheas eile (cibé acu an den
tsamhail chéanna é leo sin dá dtagraítear i
míreanna (a) go (x) nó nach ea) a eascróidh nó a
thiocfaidh chun bheith infheidhmithe.

Cumhacht an Aire chun feidhm alt 33A a mhodhnú.
33B.—(1) San alt seo, tá le ‘comhaontú iomchuí’ an

bhrí chéanna atá leis in alt 33A.

(2) Más é tuairim an Aire gurb amhlaidh i gcás
áirithe nó i gcásanna áirithe go mbeadh éifeacht thar a
bheith dochraideach le halt 33A sna himthosca go léir,
nó go mba chúis é le héagóir mhíchuí nó le cruatan
míchuí, agus gur cuí sna himthosca go léir déanamh
amhlaidh, féadfaidh sé nó sí a fhoráil le hordú,
d’ainneoin aon ní san alt sin, go mbeidh éifeacht le
foráil i gcomhaontú iomchuí, lena bhforáiltear le
haghaidh iarmharta a luaitear nó dá dtagraítear in alt
33A(4) go feadh an mhéid a shonrófar san ordú.

(3) Maidir le hordú faoi fho-alt (2)—

(a) féadfar foráil a dhéanamh ann i ndáil le héifeacht
forála—

(i) i gcomhaontú iomchuí áirithe,

(ii) i gcomhaontuithe iomchuí de chineál
áirithe, nó

(iii) i gcearta arna sealbhú faoi chomhaontú
iomchuí, nó faoi chomhaontuithe iomchuí
de chineál áirithe, ag duine áirithe nó ag
aicme áirithe daoine,

(b) i gcás ordú lena ndéantar foráil i ndáil le
comhaontuithe iomchuí de chineál áirithe,
féadfar an cineál a shonrú ann faoi threoir aon
sainghné comhchoitinne de na hionstraimí lena
mbaineann,

(c) i gcás ordú lena ndéantar foráil i ndáil le cearta
arna sealbhú ag aicme áirithe daoine, féadfar an
aicme a shonrú ann faoi threoir aon sainghné
comhchoitinne de na daoine lena mbaineann,
agus

(d) féadfaidh sé a bheith sainráite ann go bhfuil
éifeacht chúlghabhálach leis siar go dtí dáta tar
éis an 13 Nollaig 2010.
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Leasaítear

(4) Má mheasann an tAire go bhfuil ábhar in ordú
faoi fho-alt (2) atá íogair ó thaobh na tráchtála de,
féadfaidh sé nó sí a ordú—

(a) go measfar na hoibleagáidí i ndáil leis an ordú faoi
alt 3(1) den Acht Ionstraimí Reachtúla, 1947, a
bheith comhlíonta trí leagan den ordú a bhfuil an
t-ábhar atá íogair ó thaobh na tráchtála de fágtha
ar lár as a chur i gcló, a chur chuig na forais a
luaitear in alt 3(1)(a) den Acht sin, a fhoilsiú
agus a dhíol, nó

(b) i gcás nach bhféadfaí leagan den sórt sin a ullmhú,
nó go mbeadh an leagan míthreorach go
tromchúiseach dá bharr, go mbeidh an t-ordú
díolmhaithe ó oibriú alt 3(1) den Acht sin.

(5) Déanfar, i leagan d’ordú arna ullmhú de réir
ordacháin arna thabhairt ag an Aire faoi fho-alt (4)(a),
a chur in iúl gur fágadh an t-ábhar sin ar lár as an
leagan den ordú agus cuirfear cineál ginearálta an
ábhair sin in iúl.

(6) Foilseofar ordachán arna thabhairt ag an Aire
faoi fho-alt (4) san Iris Oifigiúil a luaithe is indéanta.

(7) Féadfar fianaise maidir le hordachán arna
thabhairt ag an Aire faoi fho-alt (4) a thabhairt trí
chóip den Iris Oifigiúil a airbheartaíonn an t-ordachán a
bheith inti a thabhairt ar aird.”.

6 Alt 34 “(nó, i gcás ina bhforáiltear amhlaidh leis an ordú
aistrithe iomchuí faoi alt 33(1), laistigh den Stát agus
lasmuigh de)” a chur isteach i ndiaidh “sa Stát”.

7 Tar éis alt 34, an méid seo a leanas a chur isteach :

“Aistriú maoine.
34A.—Gach conradh, comhaontú, tíolacas, morgáiste,

gníomhas, léas, ceadúnas, gealltanas, fógra agus
ionstraim eile, (cibé acu i scríbhinn nó nach ea) a
bheidh déanta ag nó leis an aistreoir, nó tugtha dó nó di
nó aige nó aici, nó a bheidh dírithe chuige nó chuici
(ina aonar nó ina haonar nó i dteannta duine eile) agus
a bhaineann le sócmhainní arb éard atá iontu maoin
réadach nó maoin phearsanta (lena n-áirítear ábhair i
gcaingean) arna n-aistriú, a mhéid a bhí siad, roimhe
sin, ina gceangal ar an aistreoir agus infheidhmithe aige
nó aici, ina choinne nó ina coinne nó ina fhabhar nó ina
fabhar, beidh siad ina gceangal ar an aistrí agus
infheidhmithe aige nó aici, ina choinne nó ina coinne nó
ina fhabhar nó ina fabhar chomh hiomlán agus chomh
héifeachtúil céanna ar gach slí ionann is dá mba é nó í
an t-aistrí an duine a rinne iad, lena ndearnadh iad, dár
tugadh nó a thug iad nó ar ar díríodh nó a dhírigh iad
(de réir mar a bheidh).”.

8 Alt 35 “(cibé acu laistigh den Stát nó lasmuigh de)” a chur
isteach i ndiaidh “de chuid an aistreora”.

9 Alt 36 “haon mhaoin arna haistriú de réir fhorálacha alt 34A
nó dá mbua nó le” a chur isteach i ndiaidh “maidir le”.

10 Alt 37 “(nó, i gcás ina bhforáiltear amhlaidh leis an ordú
aistrithe iomchuí faoi alt 33(1), laistigh den Stát agus
lasmuigh de)” a chur isteach i ndiaidh “sa Stát”.

11 Alt 38(1) “Aon oifigeach” a scriosadh agus “Faoi réir fho-alt
(5A), aon oifigeach” a chur isteach ina ionad.

12 Alt 38(2) “Gach oifigeach” a scriosadh agus “Faoi réir fho-alt
(5A), gach oifigeach” a chur isteach ina ionad.
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13 Alt 38(3) “Aon sochar” a scriosadh agus “Faoi réir fho-alt (5A),
aon sochar” a chur isteach ina ionad.

14 Alt 38(4) “Déanfar” a scriosadh agus “Faoi réir fho-alt (5A),
déanfar” a chur isteach ina ionad.

15 Alt 38(5) “san ordú faoi alt 33 den Acht seo” a scriosadh agus “in
ordú faoi alt 33 (seachas ordú dá dtagraítear i bhfo-alt
(4) den alt sin)” a chur ina ionad.

16 Tar éis alt 38(5), an méid seo a leanas a chur isteach :

“(5A) Níl feidhm ag an alt seo maidir le haistriú
gnóthais bainc faoi ordú faoi alt 33(1) a bheidh sainráite
mar atá leagtha amach in alt 33(4).”.

CUID 4

Leasuithe ar Acht 2008

Ítim An Fhoráil An Leasú
a Leasaítear

1 Alt 6(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“6.—(1) Amhail ar an agus ón dáta iomchuí, agus de
réir an ailt seo, féadfaidh an tAire tacaíocht airgeadais a
sholáthar go díreach nó go neamhdhíreach d’aon fhoras
creidmheasa reatha nó d’aon iarfhoras creidmheasa nó
d’aon fhochuideachta reatha nó d’aon iar-fhochuideachta
de chuid forais creidmheasa nó de chuid iarfhorais
creidmheasa a shonróidh an tAire le hordú ag féachaint
do na nithe seo a leanas—

(a) na nithe atá leagtha amach in alt 2,

(b) méid agus cineál na n-oibleagáidí (lena n-áirítear
méid an rialaithe ar mhí-úsáid a d’fhéadfaí a
bhaint as an tacaíocht airgeadais) ar gabhadh
fúthu agus a bhféadfaí gabháil fúthu sa todhchaí,
agus

(c) na hacmhainní a bheidh ar fáil dó nó di chun na
críche sin.

(1A) Chun críocha an ailt seo, folaíonn tacaíocht
airgeadais neamhdhíreach a sholáthar tacaíocht airgeadais
a sholáthar do dhuine (go háirithe, cuideachta a n-áirítear
ar a cuspóirí tacaíocht airgeadais den sórt sin a sholáthar)
i dtaca le tacaíocht airgeadais arna soláthar nó a bheidh
le soláthar ag an duine sin—

(a) d’fhoras creidmheasa nó d’iarfhoras creidmheasa nó
d’fhochuideachta reatha nó d’iar-fhochuideachta
de chuid forais creidmheasa nó iarfhorais
creidmheasa, nó

(b) d’fhorais chreidmheasa (lena n-áirítear iarfhorais
chreidmheasa agus fochuideachtaí reatha nó iar-
fhochuideachtaí de chuid foras creidmheasa nó de
chuid iarfhoras creidmheasa) i gcoitinne.

(1B) Féadfaidh an tAire cuideachta arna corprú faoi
Achtanna na gCuideachtaí a bhunú a mbeidh ar a
cuspóirí tacaíocht airgeadais a sholáthar d’aon fhoras
creidmheasa amháin nó níos mó dár sholáthair an tAire
tacaíocht airgeadais nó oibriú mar mháthairghnóthas ar
an gcéanna.”.
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(Cobhsúchán), 2010.
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a Leasaítear

2 Alt 6(2) É a scriosadh.

3 Alt 6(3B) É a scriosadh.

4 I ndiaidh fho-alt (4), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(4A) I gcás ina mbeidh tacaíocht airgeadais le
soláthar de bhun scéime faoi fho-alt (4), féadfaidh an
tAire, de rogha an Aire, tréimhse nó tréimhsí a shonrú le
hordú ar lena linn a fhéadfaidh forais airgeadais iasachtaí,
dliteanais agus oibleagáidí a thabhú a bhféadfar tacaíocht
airgeadais a sholáthar ina leith.”.

5 Alt 6(20) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(20) I gcás aon amhras nó éiginnteacht a bheith ann i
dtaobh an bhféadfar tacaíocht airgeadais a sholáthraítear
nó a bheartaítear a sholáthar d’fhoras creidmheasa reatha
nó d’iarfhoras creidmheasa nó d’fhochuideachta reatha
nó d’iar-fhochuideachta de chuid forais creidmheasa nó
de chuid iarfhorais creidmheasa a sholáthar faoin alt seo,
féadfaidh an tAire an ní a chinneadh. Is cinneadh
críochnaitheach cinneadh an Aire.”.

CUID 5

Leasú ar an Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní, 2009

Ítim An Fhoráil An Leasú
a Leasaítear

1 Alt 194 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Ar achomharc i gcoinne cinnidh ón gCúirt i
leith iarratais dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) ní bheidh dlínse ag an gCúirt Uachtarach ach
amháin chun an ponc dlí arna dheimhniú ag an
gCúirt faoi fho-alt (2) a chinneadh, agus ní bheidh
dlínse aici ach amháin chun an t-ordú sin a
dhéanamh sna himeachtaí a bhaineann leis an
gcinneadh sin, agus

(b) le linn don Chúirt Uachtarach an t-achomharc a
chinneadh, gníomhóidh sí a luaithe is féidir i
gcomhréir le riaradh an cheartais.”.
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SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Rialacháin 2004

Ítim An Fhoráil a An Leasú
Leasaítear

1 Rialachán An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
2(1), an míniú fhomhír (i):
ar “údarás
riaracháin”, “(ia) i ndáil le hordú a dhéanamh faoi alt 33(1)
fomhír (a) d’Acht an Bhainc Ceannais, 1971 (Uimh. 24 de

1971), a bheidh sainráite mar atá leagtha amach
in alt 33(4) den Acht sin, an tAire Airgeadais,
nó”.

2 Rialachán An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír
2(1), an míniú (h):
ar “beart
atheagrúcháin” “(i) ordú um dhliteanais thánaisteacha (de réir bhrí

an Achta um Fhorais Chreidmheasa
(Cobhsúchán), 2010 (Uimh. 36 de 2010));

(j) ordú ordacháin, ordú bainistíochta speisialta nó
ordú aistrithe (de réir na mbríonna faoi seach a
thugtar leis an Acht sin) ina mbeidh dearbhú go
ndéantar é nó cuid de le hintinn staid airgeadais
an fhorais iomchuí a chaomhnú nó a athbhunú;

(k) ordú faoi alt 33(1) d’Acht an Bhainc Ceannais,
1971 (Uimh. 24 de 1971) a bheidh sainráite mar
atá leagtha amach in alt 33(4) den Acht sin.”.

3 Rialachán An méid seo a leanas a chur ina ionad:
2(2)

“(2) Maidir le foras creidmheasa údaraithe a
atheagrú nó a fhoirceannadh, is achtachán infheidhme
iomchuí chun críocha na Rialachán seo aon achtachán
de na hachtacháin seo a leanas atá iomchuí maidir leis
an bhforas sa chomhthéacs áirithe:

(a) Achtanna na gCuideachtaí;

(b) Achtanna an Bhainc Ceannais;

(c) an tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989
(Uimh. 21 de 1989);

(d) an tAcht Cumann Foirgníochta, 1989 (Uimh. 17
de 1989);

(e) an tAcht um Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne,
2001 (Uimh. 47 de 2001);

(f) an tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán),
2010 (Uimh. 36 de 2010).”.


