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AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID
AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach

Alt

1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Rialacháin.

4. Aisghairm agus cúlghairm.

5. Caiteachais.

CUID 2

Cionta Sciúrtha Airgid

6. Léiriú (Cuid 2)

7. Sciúradh airgid a tharlaíonn sa Stát.

8. Sciúradh airgid lasmuigh den Stát in imthosca áirithe.

9. Iarrachtaí, lasmuigh den Stát, ar chion a dhéanamh sa Stát.

10. Duine lasmuigh den Stát do chabhrú nó do neartú le cion a
dhéanamh, nó do chomhairliú cion a dhéanamh, nó do
thabhairt cion i gcrích, sa Stát.

11. Toimhdí agus nithe eile.

12. Suíomh imeachtaí maidir le cionta arna ndéanamh lasmuigh
den Stát.

13. Is gá toiliú an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí le haghaidh
imeachtaí mar gheall ar chionta arna ndéanamh
lasmuigh den Stát.
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14. Féadfaidh deimhniú a bheith ina fhianaise in imeachtaí faoin

gCuid seo.

15. Contúirt dhúbailte.

16. Cion ioncaim arna dhéanamh lasmuigh den Stát.

CUID 3

Ordacháin, Orduithe agus Údaruithe a Bhaineann le
hImscrúduithe

17. Ordachán nó ordú gan seirbhís a thabhairt nó idirbheart a
dhéanamh.

18. Fógra i dtaobh ordacháin nó ordaithe.

19. Ordachán nó ordú a chúlghairm ar iarratas.

20. Ordú i ndáil le maoin atá faoi réir ordacháin nó ordaithe.

21. Scor d’ordachán nó d’ordú ar scor d’imscrúdú.

22. Ní nochtfar tuarascáil maidir le hidirbheart amhrasach.

23. Údarú chun leanúint de ghníomh arbh éard a bheadh ann, in
imthosca eile, sciúradh airgid.

CUID 4

Forálacha a Bhaineann leis an Tionscal Seirbhísí Airgeadais,
le Soláthraithe Seirbhíse Gairmiúla agus le Daoine Eile

Caibidil 1

Léiriú (Cuid 4)

24. Mínithe.

25. An bhrí atá le “duine ainmnithe”.

26. Úinéir tairbhiúil i ndáil le comhlachtaí corpraithe.

27. Úinéir tairbhiúil i ndáil le comhpháirtíochtaí.

28. Úinéir tairbhiúil i ndáil le hiontaobhais.

29. Úinéir tairbhiúil i ndáil le heastáit daoine éagtha.

30. Daoine eile is úinéirí tairbhiúla.

Caibidil 2

Áiteanna seachas Ballstáit a ainmniú — nósanna imeachta chun
sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a bhrath

31. Áiteanna a ainmniú ina bhforchuirtear ceanglais atá
comhionann leis an Tríú Treoir um Sciúradh Airgid.

32. Áiteanna a ainmniú nach bhfuil nósanna imeachta
leordhóthanacha acu chun sciúradh airgid nó maoiniú
sceimhlitheoireachta a bhrath.
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Caibidil 3

Dícheall Cuí i leith Custaiméara

33. Custaiméirí agus úinéirí tairbhiúla a shainaithint agus a
fhíorú.

34. Díolúintí ó alt 33.

35. Bearta speisialta a bhaineann le gaolmhaireachtaí gnó.

36. Díolúine ó alt 35(1).

37. Dícheall cuí feabhsaithe i leith custaiméara — daoine atá faoi
riteacht pholaitiúil.

38. Dícheall cuí feabhsaithe i leith custaiméara —
gaolmhaireachtaí baincéireachta comhfhreagraí.

39. Rogha duine ainmnithe chun bearta díchill chuí feabhsaithe
breise i leith custaiméara a chur chun feidhme.

40. Iontaoibh a chur i ndaoine eile chun dícheall cuí i leith
custaiméara a chur i gcrích.

Caibidil 4

Tuairisciú ar idirbhearta amhrasacha agus ar idirbhearta a
bhaineann le háiteanna áirithe

41. Léiriú (Caibidil 4).

42. Ceanglas ar dhaoine ainmnithe agus ar dhaoine
comhghaolmhara idirbhearta amhrasacha a thuairisciú.

43. Ceanglas ar dhaoine ainmnithe idirbhearta a bhaineann le
háiteanna a ainmnítear faoi alt 32 a thuairisciú.

44. Cosaint — nósanna imeachta tuairiscithe inmheánacha.

45. Faisnéis thuairiscithe agus faisnéis eile a úsáid in
imscrúduithe.

46. Ní cheanglófar nochtadh a dhéanamh in imthosca áirithe.

47. Ní dhéileálfar le nochtadh mar shárú.

Caibidil 5

Leidíocht ag daoine ainmnithe

48. Léiriú (Caibidil 5).

49. Leidíocht.

50. Cosaint — nochtadh do chustaiméir i gcás ordacháin nó
ordaithe chun seirbhís nó idirbheart a fhionraí.

51. Cosaintí — nochtadh laistigh de ghnóthas nó grúpa.

52. Cosaintí — nochtadh eile idir forais nó gairmithe.

53. Cosaintí — nochtadh eile.
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Caibidil 6

Beartais agus nósanna imeachta inmheánacha, oiliúint agus coimeád
taifead

54. Beartais agus nósanna imeachta inmheánacha agus oiliúint.

55. Daoine ainmnithe do choimeád taifead.

Caibidil 7

Forálacha speisialta a bhfuil feidhm acu maidir le forais
chreidmheasa agus forais airgeadais

56. Bearta chun faisnéis a bhaineann le gaolmhaireachtaí gnó a
aisghabháil.

57. Ceanglais áirithe a chur chun feidhme maidir le brainsí agus
fochuideachtaí i Stáit nach Ballstáit.

58. Cuntais gan ainm.

59. Gaolmhaireachtaí idir forais chreidmheasa agus bainc
bhlaoisce.

Caibidil 8

Faireachán ar Dhaoine Ainmnithe

60. An bhrí atá le “údarás inniúil”.

61. Comhaontuithe idir údaráis inniúla i gcás inarb údarás
infheidhmithe níos mó ná ceann amháin díobh.

62. An bhrí atá le “údarás inniúil Stáit”.

63. Feidhmeanna ginearálta údarás inniúil.

64. Feidhm achtachán eile.

65. Tuairisciú bliantúil.

66. Iarraidh chuig comhlachtaí chun ainmneacha, seoltaí agus
faisnéis eile a bhaineann le daoine ainmnithe a
sholáthar.

67. Ordachán chun faisnéis nó doiciméid a thabhairt.

68. Ordachán chun míniú a sholáthar ar dhoiciméid.

69. An cuspóir atá le hordachán faoi alt 67 nó 68.

70. Féin-ionchoiriú (ailt 67 agus 68).

71. Ordachán do dhuine ainmnithe oibleagáidí faoin gCuid seo
a chomhlíonadh.

72. Oifigigh údaraithe a cheapadh.

73. Barántas ceapacháin.

74. Ní fhéadfar cumhachtaí a fheidhmiú ach amháin chun cabhrú
le húdarás inniúil Stáit.
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75. Cumhacht ghinearálta oifigeach údaraithe dul isteach in

áitreabh.

76. Ní rachfar isteach in áitreabh cónaithe ach amháin le cead
nó le barántas.

77. Cumhacht oifigeach údaraithe nithe a dhéanamh in áitreabh.

78. Dul isteach in áitreabh agus rudaí a dhéanamh faoi
bharántas.

79. Féadfaidh daoine eile a bheith i dteannta oifigigh údaraithe.

80. Is cion é bac nó treampán a chur le hiarraidh nó
mainneachtain iarraidh a chomhlíonadh.

81. Féin-ionchoiriú — ceisteanna oifigeach údaraithe.

82. Ní cheanglófar doiciméid nó faisnéis a thabhairt ar aird in
imthosca áirithe.

83. Ní mheasfar nochtadh nó tabhairt ar aird a bheith ina shárú
nó ina ní a dhéanann difear do lian.

Caibidil 9

Soláthraithe Seirbhíse Iontaobhais nó Cuideachta a Údarú

84. Léiriú (Caibidil 9).

85. An bhrí atá le “duine cuí oiriúnach”.

86. Údaruithe ar seilbh ag comhpháirtíochtaí.

87. Toirmeasc ar ghnó soláthraí seirbhíse iontaobhais nó
cuideachta a sheoladh gan údarú.

88. Iarratas ar údarú.

89. Iarratais ar údarú a dheonú agus a dhiúltú.

90. Féadfaidh an tAire coinníollacha a fhorchur le linn iarratas
ar údarú a dheonú.

91. Téarmaí údaraithe.

92. Údarú a athnuachan.

93. Féadfaidh an tAire údarú a leasú.

94. Is cion é mainneachtain coinníollacha nó ceanglais
fhorordaithe a chomhlíonadh.

95. Cinnteoidh an sealbhóir ar údarú gur daoine cuí oiriúnacha
iad príomhoifigigh agus úinéirí tairbhiúla.

96. An tAire do chúlghairm údarú ar iarratas ón sealbhóir.

97. Údarú a chúlghairm seachas ar iarratas ó shealbhóir.

98. Ordachán gan gnó a sheoladh seachas mar a ordófar.

99. An tAire d’fhoilsiú fógra i dtaobh cúlghairme nó ordacháin.
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100. Achomhairc i gcoinne cinntí ón Aire.

101. Binsí Achomhairc.

102. An Garda Síochána do sholáthar faisnéise maidir le cibé acu
is duine cuí oiriúnach duine nó nach ea.

103. Leathnú ar chumhachtaí faoi Chaibidil 8 chun críocha a
bhaineann leis an gCaibidil seo.

104. Clár de na daoine a shealbhaíonn údaruithe.

105. An tAire d’fhoilsiú liosta de dhaoine a shealbhaíonn
údaruithe.

106. Sealbhóirí ar údaruithe do choinneáil taifid áirithe.

Caibidil 10

Eile

107. Treoirlínte.

108. Féadfaidh an tAire feidhmeanna áirithe a tharmligean faoin
gCuid seo.

109. Daoine a stiúrann clubanna comhaltaí príobháideacha a
chlárú.

CUID 5

Ilghnéitheach

110. Doiciméid a sheirbheáil.

111. Cionta — stiúrthóirí agus daoine eile de chuid comhlachtaí
corpraithe agus comhlachtaí neamhchorpraithe.

112. Faisnéis a nochtadh de mheon macánta.

113. Leasú ar an Acht um Bannaí 1997.

114. Leasú ar Acht an Bhainc Cheannais 1942.

115. Leasú ar Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha)
1961.

116. Leasú iarmhartach ar Acht an Bhainc Ceannais 1997.

117. Leasú iarmhartach ar an Acht um Cheartas Coiriúil 1994.

118. Leasú iarmhartach ar an Acht um Cheartas Coiriúil
(Cúnamh Frithpháirteach) 2008.

119. Leasú iarmhartach ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta
Gadaíochta agus Calaoise) 2001.

120. Leasú iarmhartach ar an Acht um Chúiteamh
d’Infheisteoirí 1998.

121. Leasú iarmhartach ar an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

122. Leasú iarmhartach ar an Acht um Rialáil Tacsaithe 2003.
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SCEIDEAL 1

CÚLGHAIRM IONSTRAIMÍ REACHTÚLA

SCEIDEAL 2

IARSCRÍBHINN I A GHABHANN LEIS AN TREOIR
ATHMHÚNLAITHE UM CHOMHDHLÚTHÚ

BAINCÉIREACHTA

LIOSTA DE NA GNÍOMHAÍOCHTAÍ ATÁ FAOI RÉIR
AITHEANTAIS FHRITHPHÁIRTIGH

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Bannaí 1997 1997, Uimh. 16

Acht an Bhainc Cheannais 1942 1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais 1997 1997, Uimh. 8

Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí
Airgeadais na hÉireann 2003 2003, Uimh. 12

Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí
Airgeadais na hÉireann 2004 2004, Uimh. 21

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse 1956 1956, Uimh. 46

Achtanna na gCuideachtaí

Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht) 2003 2003, Uimh. 44

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961 1961, Uimh. 39

An tAcht um Chomhar Creidmheasa 1997 1997, Uimh. 15

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1994 1994, Uimh. 15

An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006 2006, Uimh. 26

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach)
2008 2008, Uimh. 7

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha)
2009 2009, Uimh. 28

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Faireachas) 2009 2009, Uimh. 19

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta
Sceimhlitheoireachta) 2005 2005, Uimh. 2

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus
Calaoise) 2001 2001, Uimh. 50

An tAcht um an Dlí Coiriúil 1997 1997, Uimh. 14

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003

An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach 2003 2003, Uimh. 45

An tAcht um Eiseachadadh 1965 1965, Uimh. 17

An tAcht Airgeadais 2004 2004, Uimh. 8

An tAcht Airgeadais 2006 2006, Uimh. 6

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 1997, Uimh. 13

An tAcht um Idirghabhálaithe Infheistíochta 1995 1995, Uimh. 11

An tAcht um Chúiteamh d’Infheisteoirí 1998 1998, Uimh. 37

An tAcht Loingis Thráchtála 1955 1955, Uimh. 29

Partnership Act 1890 53 & 54 Vic., c. 39

An tAcht Aturnaetha (Leasú) 1994 1994, Uimh. 27

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997 1997, Uimh. 39

An tAcht um Rialáil Tacsaithe 2003 2003, Uimh. 25
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CIONTA ARB
ÉARD IAD SCIÚRADH AIRGID SA STÁT AGUS
LASMUIGH DE, AGUS MAIDIR LE CIONTA A
BHAINEANN LEIS AN gCÉANNA; DO THABHAIRT
ÉIFEACHT DO THREOIR 2005/60/CE AN 26 DEIREADH
FÓMHAIR 2005 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS
ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LE COSC A CHUR LE
hÚSÁID AN CHÓRAIS AIRGEADAIS CHUN AIRGEAD
A SCIÚRADH AGUS SCEIMHLITHEOIREACHT A
MHAOINIÚ; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
CLÁRÚ DAOINE A STIÚRANN CLUBANNA
COMHALTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA; DO DHÉANAMH
SOCRÚ CHUN ACHT AN BHAINC CHEANNAIS 1942
AGUS ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA
FORLÍONTACHA) 1961 A LEASÚ; DO DHÉANAMH
SOCRÚ MAIDIR LE hAISGHAIRM IARMHARTACH
FORÁLACHA ÁIRITHE DEN ACHT UM CHEARTAS
COIRIÚIL 1994; LE LEASÚ IARMHARTACH
ACHTACHÁN ÁIRITHE AGUS LE CÚLGHAIRM
IONSTRAIMÍ REACHTÚLA ÁIRITHE; AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[5 Bealtaine, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach

1.—(1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid
agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010 a ghairm den Acht seo.

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

(3) Féadfar, le hordú faoi fho-alt (2), i leith aisghairm na
bhforálacha den Acht um Cheartas Coiriúil 1994 a shonraítear in alt

9

Gearrtheideal agus
tosach feidhme.
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Léiriú.
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4, agus i leith chúlghairm na n-ionstraimí reachtúla a shonraítear i
Sceideal 1 agus a dhéantar le halt 4(2), laethanta éagsúla a cheapadh
chun forálacha éagsúla den Acht um Cheartas Coiriúil 1994 a
aisghairm agus ionstraimí reachtúla nó forálacha éagsúla díobh a
chúlghairm.

2.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Treoir Forfheidhmithe” Treoir 2006/70/CE an 1 Lúnasa
2006 ón gCoimisiún lena leagtar síos bearta forfheidhmithe le
haghaidh Threoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle maidir le “duine atá faoi riteacht pholaitiúil” a mhíniú
agus leis na critéir theicniúla maidir le nósanna imeachta simplithe
um dhícheall cuí i leith custaiméara agus maidir le díolúine ar fhorais
ghníomhaíochta airgeadais a dhéantar ar bhonn ócáideach nó an-
teoranta1;

ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí;

ciallaíonn “sciúradh airgid” cion faoi Chuid 2;

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

ciallaíonn “maoin” gach maoin réadach nó phearsanta, cibé acu atá
sí inoidhrithe nó sochorraithe nó nach bhfuil, agus folaíonn sé
airgead agus ábhair i gcaingean agus aon mhaoin dholáimhsithe nó
neamhchorprach eile;

ciallaíonn “maoiniú sceimhlitheoireachta” cion faoi alt 13 den Acht
um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005;

ciallaíonn “An Tríú Treoir um Sciúradh Airgid” Treoir 2005/60/CE
an 26 Deireadh Fómhair 2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun
airgead a sciúradh agus sceimhlitheoireacht a mhaoiniú2, arna leasú
leis na nithe seo a leanas:

(a) Treoir 2007/64/CE an 13 Samhain 2007 ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle maidir le seirbhísí íocaíochta
sa mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Treoracha
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE agus 2006/48/CE agus
lena n-aisghairtear 97/5/CE3;

(b) Treoir 2009/110/CE an 16 Meán Fómhair 2009 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dul
i mbun gnó foras airgid leictreonaigh, gnó den sórt sin a
shaothrú nó maoirsiú stuama a dhéanamh air, lena
leasaítear Treoracha 2005/60/CE agus 2006/48/CE agus
lena n-aisghairtear Treoir 2000/46/CE4.

(2) Tá le focal nó abairt a úsáidtear san Acht seo agus a úsáidtear
freisin sa Tríú Treoir um Sciúradh Airgid nó sa Treoir
Forfheidhmithe, mura léir a mhalairt d’intinn, an bhrí chéanna san
Acht seo atá leis nó léi sa Treoir sin.

1IO L 214, 4.8.2006, lch. 29
2IO L 309, 25.11.2005, lch. 15
3IO L 319, 5.12.2007, lch. 1
4IO L 267, 10.10.2009, lch. 7
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3.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire

Airgeadais, le rialacháin, foráil a dhéanamh le haghaidh aon ní dá
dtagraítear san Acht seo mar ní atá forordaithe nó le forordú.

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

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

4.—(1) Aisghairtear ailt 31, 32, 32A, 57(1) go (6) agus (7)(a), 57A
agus 58(2) den Acht um Cheartas Coiriúil 1994.

(2) Déantar na hionstraimí reachtúla a shonraítear i gcolún (1)
de Sceideal 1 a chúlghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den
Sceideal sin.

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

CUID 2

Cionta Sciúrtha Airgid

6.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “iompar coiriúil”—

(a) iompar ar cion é, nó

(b) iompar a tharlaíonn in áit lasmuigh den Stát ar cion é faoi
dhlí na háite agus ar chion é dá mba sa Stát a tharlódh sé;

ciallaíonn “fáltais ó iompar coiriúil” aon mhaoin a bhainfear as, nó
a gheofar trí, iompar coiriúil, cibé acu go díreach nó go
neamhdhíreach, go hiomlán nó go páirteach, agus cibé acu a
tharlaíonn an t-iompar sin roimh thosach feidhme na Coda seo, ar
an tosach feidhme sin nó dá éis.

7.—(1) Déanann duine cion más rud é—

(a) go ndéanann an duine aon cheann de na gníomhartha seo
a leanas i ndáil le maoin is fáltais ó iompar coiriúil:

(i) cineál nó suíomh fírinneach nó foinse, bail,
gluaiseacht nó úinéireacht fhírinneach na maoine, nó
aon chearta a bhaineann leis an maoin, a cheilt nó a
chur i mbréagriocht;
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(ii) an mhaoin a chomhshó, a aistriú, a láimhseáil, a fháil,

a shealbhú nó a úsáid;

(iii) an mhaoin a thabhairt chun siúil as an Stát nó í a
thabhairt isteach ann,

agus

(b) go bhfuil a fhios ag an duine nó go gcreideann sé nó sí gur
fáltais ó iompar coiriúil an mhaoin (nó go bhfuil sé nó sí
meargánta i dtaobh cibé acu is fáltais ó iompar coiriúil an
mhaoin nó nach ea).

(2) Aon duine a fhéachann le cion a dhéanamh faoi fho-alt (1),
déanann sé nó sí cion.

(3) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo, dlífear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 14 bliana (nó iad araon) a
chur air nó uirthi.

(4) Aon tagairt san alt seo d’fhios a bheith ag duine nó do dhuine
do chreidiúint gur fáltais ó iompar coiriúil maoin, folaíonn sí tagairt
d’fhios a bheith ag duine nó do dhuine do chreidiúint gur dócha gurb
éard atá sa mhaoin fáltais ó iompar coiriúil.

(5) Chun críocha fho-ailt (1) agus (2), tá duine meargánta i dtaobh
cibé acu is fáltais ó iompar coiriúil an mhaoin nó nach ea má
dhéanann an duine, i ndáil le maoin, neamhshuim de bhaol de
chineál agus de mhéid go mbeadh, agus na himthosca ina ndéanann
an duine aon ghníomh dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó (2) á
mbreithniú, mórchuid ciontachta i gceist i gcás neamhshuim a
dhéanamh den bhaol sin.

(6) Chun críocha fho-ailt (1) agus (2), láimhseálann duine
maoin—

(a) má ghlacann an duine an mhaoin nó má shocraíonn sé nó
sí í a ghlacadh, nó

(b) má dhéanann an duine an mhaoin a choinneáil, a thabhairt
chun siúil, a dhiúscairt nó a réadú, nó má shocraíonn sé
nó sí aon cheann de na nithe sin a dhéanamh, chun
tairbhe duine eile.

(7) Ní dhéanann duine cion faoin alt seo i ndáil le haon ní a
dhéanamh i ndáil le maoin is fáltais ó iompar coiriúil más rud é—

(a) gur de réir ordacháin, ordú nó údarú arna thabhairt faoi
Chuid 3 a dhéanann an duine an ní, nó

(b) gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), gur duine
ainmnithe, de réir bhrí Chuid 4, é nó í a thugann
tuarascáil i ndáil leis an maoin, agus a dhéanann an ní,
de réir alt 42.
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8.—(1) Aon duine atá ag gabháil d’iompar, in áit lasmuigh den

Stát, ar chion é faoi alt 7 dá mba sa Stát a tharlódh an t-iompar,
déanann sé nó sí cion má tá feidhm ag aon cheann de na himthosca
seo a leanas:

(a) gur ar bord loinge Éireannaí, de réir bhrí alt 9 den Acht
Loingis Thráchtála 1955, a tharlóidh an t-iompar,

(b) gur ar aerárthach atá cláraithe sa Stát a tharlóidh an t-
iompar,

(c) gur cion faoi dhlí na háite sin an t-iompar agus—

(i) gur pearsa aonair is saoránach d’Éirinn nó ar a bhfuil
gnáthchónaí sa Stát an duine, nó

(ii) gur comhlacht corpraithe arna bhunú faoi dhlí an Stáit
nó cuideachta arna clárú faoi Achtanna na
gCuideachtaí an duine,

(d) go mbeidh iarraidh chun an duine a thabhairt suas chun é
nó í a thriail mar gheall ar chion maidir leis an iompar
déanta faoi Chuid II den Acht um Eiseachadadh 1965 ag
aon tír agus go mbeifear tar éis diúltú go críochnaitheach
don iarraidh (cibé acu is mar gheall ar bhreith cúirte é nó
nach ea), nó

(e) go mbeidh barántas gabhála Eorpach faighte ó stát eisiúna
chun imeachtaí a thionscnamh i gcoinne an duine mar
gheall ar chion i leith an iompair, agus go mbeidh
cinneadh críochnaitheach déanta—

(i) nár cheart an barántas gabhála Eorpach a
fhormhuiniú lena fhorghníomhú sa Stát faoin Acht
um Barántas Gabhála Eorpach 2003, nó

(ii) nár cheart an duine a thabhairt suas chun an stáit
eisiúna.

(2) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo, dlífear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 14 bliana (nó iad araon) a
chur air nó uirthi.

(3) Aon duine ag a bhfuil a phríomh-áit nó a príomh-áit chónaithe
sa Stát ar feadh an 12 mhí díreach sula ndéantar cion faoin alt seo,
meastar, i gcás ina mbeidh feidhm ag fo-alt (1)(c), go bhfuil
gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát an dáta ar a ndéantar an cion.

(4) San alt seo, tá le “barántas gabhála Eorpach” agus “stát
eisiúna” na bríonna céanna atá leo san Acht um Barántas Gabhála
Eorpach 2003.

9.—(1) Aon duine a dhéanann iarracht, in áit lasmuigh den Stát,
ar chion faoi alt 7(1) a dhéanamh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.
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(2) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo, dlífear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 14 bliana (nó iad araon) a
chur air nó uirthi.

10.—(1) Aon duine a dhéanann, in áit lasmuigh den Stát, cabhrú
nó neartú le duine, nó comhairliú do dhuine, cion faoi alt 7 a
dhéanamh, nó cion den sórt sin a thabhairt i gcrích, beidh sé nó sí
ciontach i gcion.

(2) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo, dlífear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 14 bliana (nó iad araon) a
chur air nó uirthi.

(3) Ní dochar an t-alt seo d’alt 7(1) den Acht um Cheartas
Coiriúil 1997.

11.—(1) San alt seo, ciallaíonn “iompar sonraithe” aon cheann de
na gníomhartha seo a leanas dá dtagraítear in alt 7(1) (lena n-airítear
alt 7(1) arna chur chun feidhme le halt 8 nó le halt 9):

(a) cineál nó suíomh fírinneach nó foinse, bail, gluaiseacht nó
úinéireacht fhírinneach maoine, nó aon chearta a
bhaineann le maoin, a cheilt nó a chur i mbréagriocht;

(b) maoin a chomhshó, a aistriú, a láimhseáil, a fháil, a
shealbhú nó a úsáid;

(c) maoin a thabhairt chun siúil as, nó a thabhairt isteach
chuig, an Stát nó áit lasmuigh den Stát.

(2) In imeachtaí mar gheall ar chion faoi alt 7, 8 nó 9, i gcás ina
raibh cúisí ag gabháil, nó ina ndearna sé nó sí iarracht a bheith ag
gabháil, d’iompar sonraithe i ndáil le maoin is fáltais ó iompar
coiriúil, in imthosca ina bhfuil sé réasúnach a mheas—

(a) go raibh a fhios ag an gcúisí nó gur chreid sé nó sí gurbh
fháltais ó iompar coiriúil an mhaoin, nó

(b) go raibh an cúisí meargánta i dtaobh cibé acu arbh fháltais
ó iompar coiriúil an mhaoin nó nárbh ea,

toimhdeofar go raibh a fhios ag an gcúisí nó gur chreid sé nó sí
amhlaidh, nó go raibh sé nó sí meargánta amhlaidh, murar deimhin
leis an gcúirt nó leis an ngiúiré, de réir mar a bheidh, ag féachaint
don fhianaise go léir, go bhfuil amhras réasúnach ann i dtaobh an
raibh a fhios ag an gcúisí nó ar chreid sé nó sí nó an raibh sé nó sí
meargánta amhlaidh.
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(3) In imeachtaí mar gheall ar chion faoi alt 7, 8 nó 9, i gcás ina

raibh cúisí ag gabháil, nó ina ndearna sé nó sí iarracht a bheith ag
gabháil, d’iompar sonraithe i ndáil le maoin in imthosca ina bhfuil sé
réasúnach a mheas gur fáltais ó iompar coiriúil an mhaoin, is fianaise
iad na himthosca sin gur fáltais ó iompar coiriúil an mhaoin.

(4) Chun críocha fho-alt (3), folaíonn imthosca ina bhfuil sé
réasúnach a mheas gur fáltais ó iompar coiriúil maoin aon cheann
díobh seo a leanas:

(a) go bhfuil sé réasúnach a mheas nach bhfuil luach na
maoine lena mbaineann i gcomhréir le hioncam agus
caiteachas an chúisí, nó le hioncam agus caiteachas duine
eile i gcás inar ghabh an cúisí don iompar sonraithe lena
mbaineann thar ceann an duine eile nó ar iarraidh ón
duine eile;

(b) gurb éard atá i gceist leis an iompar sonraithe lena
mbaineann earraí nó seirbhísí a dhíol nó a cheannach
iarbhír, nó airbheartú iad a dhíol nó a cheannach, ar
mhéid a bhfuil sé réasúnach a mheas ina leith nach bhfuil
sé i gcomhréir le margadhluach na n-earraí nó na seirbhísí
(cibé acu an róluacháil nó gearrluacháil a bheidh sa
mhéid sin);

(c) gurb éard atá i gceist leis an iompar sonraithe lena
mbaineann idirbheart amháin nó níos mó ina n-úsáidtear
ainmneacha bréagacha;

(d) go mbeidh sé ráite ag an gcúisí gur ghabh sé nó sí don
iompar sonraithe lena mbaineann thar ceann duine eile
nó ar iarraidh ó dhuine eile agus nach bhfuil faisnéis lena
gcumasófaí an duine eile a aithint agus a aimsiú
soláthraithe ag an gcúisí don Gharda Síochána;

(e) i gcás ina mbeidh cineál nó suíomh fírinneach nó foinse,
bail, gluaiseacht nó úinéireacht fhírinneach na maoine, nó
aon chearta a bhaineann leis an maoin, ceilte nó curtha i
mbréagriocht ag cúisí, nach mbeidh aon mhíniú
réasúnach ag an gcúisí ar an maoin sin a cheilt nó a chur
i mbréagriocht.

(5) Ní chuirfidh aon ní i bhfo-alt (4) teorainn leis na himthosca
ina bhfuil sé réasúnach a mheas, chun críocha fho-alt (3), gur fáltais
ó iompar coiriúil maoin.

(6) Ní choiscfidh aon ní san alt seo fo-ailt (2) agus (3) a fheidhmiú
sna himeachtaí céanna.

(7) Sroicheann fo-ailt (2) go (6) chuig imeachtaí i leith ciona:

(a) faoi alt 10, nó

(b) faoi alt 7(1) den Acht um an Dlí Coiriúil 1997 arb éard é
cabhrú nó neartú le duine, nó comhairliú do dhuine, cion
faoi alt 7, 8 nó 9 a dhéanamh nó cion den sórt sin a
thabhairt i gcrích,

agus, chun na críche sin, forléireofar aon tagairt do chúisí i bhfo-ailt
(2) go (6) mar thagairt do dhuine a rinne an cion lena mbaineann,
nó a líomhnaítear go ndearna sé nó sí é.
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(8) In imeachtaí mar gheall ar chion faoin gCuid seo, nó cion faoi

alt 7(1) den Acht um an Dlí Coiriúil 1997 dá dtagraítear i bhfo-alt
(7)(b), ní gá, d’fhonn a chruthú gur fáltais ó iompar coiriúil maoin,
a shuíomh—

(a) go ndearnadh cion áirithe nó aicme áirithe ciona arbh éard
a bhí ann iompar coiriúil i ndáil leis an maoin, nó

(b) go ndearna duine áirithe cion arbh éard a bhí ann iompar
coiriúil i ndáil leis an maoin.

(9) In imeachtaí mar gheall ar chion faoin gCuid seo, nó cion faoi
alt 7(1) den Acht um an Dlí Coiriúil 1997 dá dtagraítear i bhfo-alt
(7)(b), ní cosaint é don chúisí a shuíomh gur chreid an cúisí gurbh
fháltais ó chion áirithe arbh éard a bhí ann iompar coiriúil an mhaoin
lena mbaineann i gcás gurbh fháltais ó chion eile an mhaoin iarbhír.

12.—Féadfar imeachtaí mar gheall ar chion faoi alt 8, 9 nó 10 a
thionscnamh in aon áit sa Stát agus féadfar déileáil leis an gcion chun
gach críoch teagmhasach mar chion a rinneadh san áit sin.

13.—Má chúisítear duine i gcion faoi alt 8, 9 nó 10, is é nó is í an
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí amháin a thionscnóidh, nó is lena
thoiliú nó lena toiliú amháin a thionscnófar, aon imeachtaí breise
maidir leis an ní (seachas athchur i gcoimeád nó faoi bhannaí).

14.—(1) In aon imeachtaí mar gheall ar chion faoin gCuid seo
ina líomhnaítear gur fáltais ó iompar coiriúil arna dhéanamh in áit
lasmuigh den Stát maoin is ábhar don chion, aon deimhniú—

(a) a airbheartaíonn a bheith sínithe ag dlíodóir atá ag
cleachtadh san áit, agus

(b) ina luaitear gur cion é iompar den sórt sin san áit sin,

is fianaise é ar na nithe dá dtagraítear sa deimhniú sin, mura
gcruthófar a mhalairt.

(2) Maidir le deimhniú dá dtagraítear i bhfo-alt (1), measfar gur
shínigh an duine é a airbheartaíonn a shínigh é, mura gcruthófar
a mhalairt.

(3) I gcás ina mbeidh deimhniú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) scríofa
i dteanga seachas Gaeilge nó Béarla, mura gcruthófar a mhalairt—

(a) aon doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina aistriúchán
go Gaeilge nó Béarla, de réir mar a bheidh, ar an
deimhniú sin agus a bheidh deimhnithe mar aistriúchán
ceart ag duine a dhealraíonn a bheith inniúil chun é a
dheimhniú amhlaidh, measfar—

(i) gur aistriúchán ceart é ar an deimhniú, agus

(ii) gur dheimhnigh an duine é a airbheartaíonn gur
dheimhnigh sé nó sí é,

agus
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(b) measfar go bhfuil an duine inniúil chun é a dheimhniú

amhlaidh.

(4) In aon imeachtaí mar gheall ar chion faoi alt 8 arna dhéanamh
sna himthosca dá dtagraítear in alt 8(1)(c), aon deimhniú a
airbheartaíonn a bheith sínithe ag oifigeach den Roinn Gnóthaí
Eachtracha agus ina luafar—

(a) gur eisigh an Roinn sin pas chuig duine ar dháta
sonraithe, agus

(b) de réir mar is fearr is eol don oifigeach agus mar a
chreideann sé nó sí, nach bhfuil an duine sin scortha de
bheith ina shaoránach nó ina saoránach Éireannach,

is fianaise é gur shaoránach Éireannach an duine ar an dáta a
líomhnaítear go ndearnadh an cion, agus measfar gur shínigh an
duine é a airbheartaíonn a shínigh é, mura gcruthófar a mhalairt.

(5) In aon imeachtaí mar gheall ar chion faoi alt 8 arna dhéanamh
sna himthosca dá dtagraítear in alt 8(1)(d) nó (e), aon deimhniú a
airbheartaíonn a bheith sínithe ag an Aire agus ina luafar aon cheann
de na nithe dá dtagraítear sa mhír sin, is fianaise é ar na nithe sin
agus measfar gur shínigh an tAire é, mura gcruthófar a mhalairt.

15.—Aon duine a éigiontaíodh nó a ciontaíodh i gcion in áit
lasmuigh den Stát, ní shaothrófar imeachtaí ina choinne nó ina
coinne mar gheall ar chion faoi alt 8, 9 nó 10 arbh éard atá ann an t-
iompar, nó an t-iompar céanna go substaintiúil, arbh éard é an cion
inar éigiontaíodh nó inar ciontaíodh an duine.

16.—Chun amhras a sheachaint, aon tagairt sa Chuid seo do chion
faoi dhlí áite lasmuigh den Stát, folaíonn sí tagairt do chion i dtaca
le cánacha, dleachtanna, custaim nó rialachán malartáin.

CUID 3

Ordacháin, Orduithe agus Údaruithe a Bhaineann le
hImscrúduithe

17.—(1) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim
ná ceannfort, le fógra i scríbhinn, a ordú do dhuine gan aon seirbhís
shonraithe a thabhairt nó idirbheart sonraithe a dhéanamh le linn na
tréimhse, nach mó ná 7 lá, a bheidh sonraithe san ordachán más
deimhin leis an gcomhalta, ar bhonn faisnéise a fuair nó a ghlac an
Garda Síochána (cibé acu i dtuarascáil arna déanamh faoi Chaibidil
4 de Chuid 4 nó nach ea), gur gá ordachán den sórt sin le réasún chun
go bhféadfaidh an Garda Síochána réamhscrúduithe a dhéanamh ar
cibé acu atá forais réasúnacha ann nó nach bhfuil le hamhras a bheith
ann gurbh éard a bheadh sa tseirbhís nó san idirbheart sciúradh
airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta nó go gcabhródh sí nó sé le
sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta, dá rachadh sí nó sé
ar aghaidh.

(2) Féadfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche a ordú do dhuine
gan aon seirbhís shonraithe a thabhairt nó idirbheart sonraithe a
dhéanamh le linn na tréimhse, nach faide ná 28 lá, a bheidh sonraithe
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san ordú, más deimhin leis nó léi trí fhaisnéis faoi mhionn ó
chomhalta den Gharda Síochána—

(a) go bhfuil forais réasúnacha ann le hamhras a bheith ann
gurbh éard a bheadh sa tseirbhís nó san idirbheart
sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta nó go
gcabhródh sí nó sé le sciúradh airgid nó maoiniú
sceimhlitheoireachta, dá rachadh sí nó sé ar aghaidh, agus

(b) go bhfuil imscrúdú á dhéanamh ar dhuine mar geall ar an
sciúradh airgid nó ar an maoiniú sceimhlitheoireachta sin.

(3) Féadfar ordú a dhéanamh, faoi fho-alt (2), i ndáil le seirbhís
nó idirbheart áirithe, níos mó ná uair amháin.

(4) Déanfar iarratas ar ordú faoi fho-alt (2) chun breithimh den
Chúirt Dúiche a bheidh sannta don dúiche ina mbeartaítear an t-
ordú a sheirbheáil.

(5) Aon duine a mhainníonn ordachán nó ordú faoin alt seo a
chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur
air nó uirthi.

(6) Aon ghníomh nó neamhghníomh a dhéanfaidh duine i
gcomhlíonadh ordacháin nó ordaithe faoin alt seo, ní dhéileálfar leis,
chun aon chríche, mar shárú ar aon cheanglas nó srian a
fhorchuirtear le haon achtachán eile nó le haon riail dlí.

18.—(1) A luaithe is indéanta tar éis ordachán a thabhairt nó ordú
a dhéanamh faoi alt 17, cinnteoidh an comhalta den Gharda Síochána
a thug an t-ordachán nó a rinne iarratas ar an ordú go dtabharfar
fógra, i scríbhinn, i dtaobh an ordacháin nó an ordaithe d’aon duine
arb eol don chomhalta go ndéanfaidh an t-ordachán nó an t-ordú
difear dó nó di, ach amháin—

(a) mura mbeidh sé indéanta go réasúnach a fháil amach cá
bhfuil an duine, nó

(b) má bhíonn forais réasúnacha ann lena chreidiúint go
ndéanfadh nochtadh don duine dochar don imscrúdú ar
ina leith a thabharfar an t-ordachán nó an t-ordú.

(2) D’ainneoin fho-alt (1)(b), tabharfaidh comhalta den Gharda
Síochána fógra, i scríbhinn, i dtaobh ordacháin nó ordaithe faoin alt
seo d’aon duine a ndéanfaidh sé difear dó nó di, nó is dealraitheach
go ndéanfaidh sé difear dó nó di, a luaithe is indéanta tar éis don
Gharda Síochána teacht ar an eolas gurb eol don duine gur tugadh
an t-ordachán nó go ndearnadh an t-ordú.

(3) Ní cheanglaítear le haon ní i bhfo-alt (1) nó (2) go dtabharfar
fógra do dhuine dá dtugtar ordachán nó ar a ndírítear ordú faoin
alt seo.
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(4) Áireofar i bhfógra arna thabhairt faoin alt seo na cúiseanna

atá leis an ordachán nó leis an ordú lena mbaineann agus cuirfear in
iúl ann don duine dá dtabharfar an fógra ceart an duine chun iarratas
a dhéanamh faoi alt 19 nó 20.

(5) Ní gá go mbeidh ar áireamh sna cúiseanna a thabharfar san
fhógra sonraí a mbeidh forais réasúnacha ann lena chreidiúint maidir
leo go ndéanfaí dochar don imscrúdú ar ina leith a thabharfar an
t-ordachán nó an t-ordú dá nochtfaí iad.

19.—(1) Aon tráth le linn d’ordachán nó d’ordú a bheith i
bhfeidhm faoi alt 17, féadfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche an
t-ordachán nó an t-ordú a chúlghairm más deimhin leis an
mbreitheamh, ar iarratas ó dhuine dá ndéanann an t-ordachán nó an
t-ordú, de réir mar a bheidh, difear, nach bhfuil feidhm, nó nach
bhfuil feidhm níos mó, ag na nithe dá dtagraítear in alt 17(1) nó (2).

(2) Ní fhéadfar iarratas den sórt sin a dhéanamh ach amháin má
tá fógra tugtha don Gharda Síochána de réir aon rialacha cúirte is
infheidhme.

20.—(1) Aon tráth le linn d’ordachán nó d’ordú a bheith i
bhfeidhm faoi alt 17, i ndáil le maoin, féadfaidh breitheamh den
Chúirt Dúiche, ar iarratas ó aon duine dá ndéanann an t-ordachán
nó an t-ordú lena mbaineann, de réir mar a bheidh, difear, aon ordú
a dhéanamh is cuí leis an mbreitheamh i ndáil le haon chuid den
mhaoin lena mbaineann más deimhin leis nó léi gur gá déanamh
amhlaidh chun a chumasú don duine—

(a) na caiteachais mhaireachtála réasúnacha agus caiteachais
riachtanacha eile, lena n-áirítear caiteachais dlí in
imeachtaí dlí nó i ndáil leo, a thabhaítear nó a thabhófar
i leith an duine nó i leith chleithiúnaithe an duine a
ghlanadh, nó

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

(2) Ní fhéadfar iarratas den sórt sin a dhéanamh ach amháin má
tá fógra tugtha don Gharda Síochána de réir aon rialacha cúirte is
infheidhme.

21.—(1) Scoirfidh ordachán nó ordú faoi alt 17 d’éifeacht a bheith
leis ar scor d’imscrúdú i dtaobh an é a bheadh sa tseirbhís nó san
idirbheart is ábhar don ordachán nó don ordú sciúradh airgid nó
maoiniú sceimhlitheoireachta, nó an gcabhródh sí nó sé le sciúradh
airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta, dá rachadh sí nó sé ar
aghaidh.

(2) A luaithe is indéanta tar éis d’ordachán nó d’ordú faoi alt 17
scor d’éifeacht a bheith leis mar thoradh ar fho-alt (1), tabharfaidh
comhalta den Gharda Síochána fógra i scríbhinn á rá go bhfuil an
t-ordachán nó an t-ordú scortha d’éifeacht a bheith leis—

(a) don duine dár tugadh an t-ordachán nó an t-ordú, agus

(b) d’aon duine eile arb eol don chomhalta go ndéanann an
t-ordachán nó an t-ordú difear dó nó di.
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22.—Ní nochtfar tuarascáil arna déanamh faoi Chaibidil 4 de

Chuid 4, i gcúrsa imeachtaí faoi alt 17 nó 19, d’aon duine seachas an
breitheamh den Chúirt Dúiche lena mbaineann.

23.—(1) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim
ná ceannfort, le fógra i scríbhinn, a údarú do dhuine rud dá
dtagraítear in alt 7(1) a dhéanamh más deimhin leis an gcomhalta
gur gá an rud a dhéanamh chun cion a imscrúdú.

(2) Ní dhéileálfar le déanamh aon ní de réir údarú faoin alt seo,
chun aon chríche, mar shárú ar aon cheanglas nó ar aon srian arna
fhorchur le haon achtachán eile nó aon riail dlí.

(3) Is alt gan dochar d’alt 7(7) é fo-alt (2).

CUID 4

Forálacha a Bhaineann leis an Tionscal Seirbhísí Airgeadais,
le Soláthraithe Seirbhíse Gairmiúla agus le Daoine Eile

Caibidil 1

Léiriú (Cuid 4)

24.—(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn “abhcóide” abhcóide cleachtach;

tá le “úinéir tairbhiúil” an bhrí a shanntar dó le hailt 26 go 30;

ciallaíonn “gaolmhaireacht ghnó” i ndáil le duine ainmnithe agus le
custaiméir an duine, gaolmhaireacht ghnó, ghairmiúil nó tráchtála
idir an duine agus an custaiméir a bhfuil súil ag an duine gur
gaolmhaireacht leanúnach a bheidh ann;

tá le “údarás inniúil” an bhrí a shanntar dó le hailt 60 agus 61;

ciallaíonn “foras creidmheasa”—

(a) foras creidmheasa de réir bhrí Airteagal 4(1) den Treoir
Athmhúnlaithe um Chomhdhlúthú Baincéireachta, nó

(b) An Post i leith aon ghníomhaíochta a sheolann sé, cibé acu
mar phríomhaí nó mar ghníomhaire, a d’fhágfadh gurbh
fhoras creidmheasa é, nó gurbh fhoras creidmheasa
príomhaí ar gníomhaire dó é, de thoradh fheidhm mhír
(a);

maidir le “custaiméir”—

(a) i ndáil le hiniúchóir, ciallaíonn sé—

(i) comhlacht corpraithe ar ceapadh an t-iniúchóir mar
iniúchóir air, nó

(ii) i gcás iniúchóra a ceapadh chun cuntais comhlachta
neamhchorpraithe daoine nó cuntais pearsan aonair
a iniúchadh, an comhlacht neamhchorpraithe nó an
phearsa aonair,



[2010.] [Uimh. 6.]An tAcht um Cheartas Coiriúil
(Sciúradh Airgid agus Maoiniú

Sceimhlitheoireachta) 2010.
(b) i ndáil le gairmí dlí neamhspleách iomchuí, folaíonn sé, i

gcás abhcóide do sholáthar seirbhísí, duine is cliant de
chuid aturnae a lorgóidh comhairle ón abhcóide le
haghaidh an chliaint nó thar ceann an chliaint agus, sa
chás sin, ní fholaíonn sé an t-aturnae, nó

(c) i ndáil le soláthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta,
duine a bhfuil socrú ag an soláthraí seirbhíse iontaobhais
nó cuideachta leis nó léi chun seirbhísí a sholáthar mar
sholáthraí seirbhíse den sórt sin;

ciallaíonn “Roinn” an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí;

ciallaíonn “comhlacht cuntasaíochta ainmnithe” comhlacht
cuntasaíochta forordaithe, de réir bhrí Chuid 2 d’Acht na
gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht) 2003;

tá le “duine ainmnithe” an bhrí a shanntar dó le halt 25;

ciallaíonn “Stát de chuid LEE” stát is Páirtí Conarthach i
gComhaontú an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch a síníodh in
Oporto an 2 Bealtaine 1992, arna choigeartú leis an bPrótacal a
síníodh sa Bhruiséil an 17 Márta, 1993;

ciallaíonn “Treoir um Airgead Leictreonach” Treoir 2009/110/CE an
16 Meán Fómhair 2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
maidir le dul i mbun gnó foras airgid leictreonaigh, gnó den sórt
sin a shaothrú nó maoirsiú stuama a dhéanamh air, lena leasaítear
Treoracha 2005/60/CE agus 2006/48/CE agus lena n-aisghairtear
Treoir 2000/46/CE5;

ciallaíonn “cuntasóir seachtrach” duine a sholáthraíonn seirbhísí
cuntasaíochta (seachas le linn na seirbhísí sin a sholáthar d’fhostóir
an duine) ar bhonn gnó, cibé acu atá cáilíochtaí cuntasaíochta ag an
duine nó nach bhfuil nó cibé acu an comhalta é nó í de chomhlacht
cuntasaíochta ainmnithe nó nach ea;

ciallaíonn “foras airgeadais”—

(a) gnóthas a sheolann ceann amháin nó níos mó de na
gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointí 2 go 12, 14 agus 15
d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir Athmhúnlaithe
um Chomhdhlúthú Baincéireachta (a bhfuil an téacs de
leagtha amach mar áis tagartha i Sceideal 2) nó seirbhísí
malartaithe coigríche, ach ní fholaíonn sé gnóthas—

(i) nach seolann aon cheann de na gníomhaíochtaí a
liostaítear sna pointí sin seachas ceann amháin nó
níos mó de na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointe
7, agus

(ii) nach bhfuil de chustaiméirí aige (más ann) ach
comhaltaí den ghrúpa céanna leis an ngnóthas,

(b) cuideachta árachais a sheolann na gníomhaíochtaí a
thagann faoi réim na Treorach um Chomhdhlúthú
Árachais Saoil agus atá údaraithe de réir na Treorach sin,

5IO L 267, 10.10.2009, lch. 7
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(c) duine, seachas duine a thagann faoi réim Airteagal 2 den

Treoir um Margaí in Ionstraimí Airgeadais arb í a shlí
bheatha nó a slí bheatha rialta nó a ghnó nó a gnó rialta—

(i) seirbhís infheistíochta a sholáthar do dhaoine eile, de
réir bhrí na Treorach sin, nó

(ii) gníomhaíocht infheistíochta a chomhlíonadh de réir
bhrí na Treorach sin,

(d) gnólacht gnó infheistíochta de réir bhrí an Achta um
Idirghabhálaithe Infheistíochta 1995 (seachas
idirghabhálaí árachais neamh-shaoil de réir bhrí an
Achta sin),

(e) gnóthas comhinfheistíochta a mhargaíonn a aonaid nó a
scaireanna nó a thairgeann iad ar shlí eile,

(f) idirghabhálaí árachais de réir bhrí na Treorach um
Idirghabháil Árachais (seachas idirghabhálaí árachais
faoi cheangal de réir bhrí na Treorach sin) a
sholáthraíonn árachas saoil nó seirbhísí eile a bhaineann
le hinfheistíocht, nó

(g) An Post, i leith aon ghníomhaíochta a sheolann sé, cibé
acu mar phríomhaí nó mar ghníomhaire—

(i) a d’fhágfadh gurbh fhoras creidmheasa é, nó gurbh
fhoras creidmheasa príomhaí ar gníomhaire dó é, de
thoradh feidhme aon cheann de na míreanna
roimpi seo,

(ii) atá liostaithe i bpointe 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann
leis an Treoir Athmhúnlaithe um Chomhdhlúthú
Baincéireachta, nó

(iii) a d’fhágfadh gur ghnólacht gnó infheistíochta de réir
bhrí an Achta um Idirghabhálaithe Infheistíochta
1995 (seachas idirghabhálaí árachais neamh-shaoil
de réir bhrí an Achta sin) é, nó príomhaí ar
gníomhaire dó é, mura mbeadh feidhm ag alt 2(6)
den Acht sin;

tá le “grúpa”, seachas sa mhíniú san fho-alt seo ar “comhlacht
poiblí”, an bhrí chéanna atá leis i dTreoir 2002/87/CE an 16 Nollaig
2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le
maoirseacht fhorlíontach ar fhorais chreidmheasa, ar ghnóthais
árachais agus ar ghnólachtaí infheistíochta in ilchuideachta
airgeadais agus lena leasaítear Treoracha 73/239/CEE, 79/267/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE agus 93/22/CEE ón gComhairle,
agus Treoracha 98/78/CE agus 2000/12/CE ó Pharlaimint na hEorpa
agus ón gComhairle6;

ciallaíonn “Treoir um Idirghabháil Árachais” Treoir 2002/92/CE an
9 Nollaig 2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir
le hidirghabháil árachais7;

6IO L 35, 11.2.2003, lch. 1
7IO L 9, 15.1.2003, lch. 3
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ciallaíonn “Treoir Chomhdhlúite um Árachas Saoil” Treoir
2002/83/CE an 5 Samhain 2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle maidir le hárachas saoil8;

ciallaíonn “Treoir um Margaí in Ionstraimí Airgeadais” Treoir
2004/39/CE an 21 Aibreán 2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle maidir le margaí in ionstraimí airgeadais lena leasaítear
Treoracha 85/611/CEE agus 93/6/CEE ón gComhairle agus Treoir
2000/12/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena
n-aisghairtear Treoir 93/22/CEE ón gComhairle9;

ciallaíonn “comhalta”, i ndáil le comhlacht cuntasaíochta ainmnithe,
comhalta, de réir bhrí Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh
agus Cuntasaíocht) 2003, de chuid comhlachta cuntasaíochta
ainmnithe;

ciallaíonn “comhalta”, i ndáil le Foras Cánachais na hÉireann, duine
atá faoi réim chaighdeáin ghairmiúla agus eiticiúla an Fhorais, lena
n-áirítear a nósanna imeachta imscrúdaithe agus araíonachta, ach ní
fholaíonn sé duine a ghlacfar isteach i gcomhaltas an Fhorais mar
mhac léinn;

ciallaíonn “idirbheart ócáideach”, i ndáil le custaiméir de chuid duine
ainmnithe, idirbheart aonair, nó sraith idirbheart atá, nó a
dhealraíonn a bheith, nasctha le chéile, i gcás—

(a) nach bhfuil gaolmhaireacht ghnó ag an duine ainmnithe
leis an gcustaiméir, agus

(b) inar mó ná €15,000 an méid iomlán airgid a d’íoc an
custaiméir san aon idirbheart amháin nó sa tsraith;

tá le “seirbhís íocaíochta” an bhrí chéanna atá leis sa Treoir maidir
le Seirbhísí Íocaíochta;

ciallaíonn “Treoir um Sheirbhísí Íocaíochta” Treoir 2007/64/CE an
13 Samhain 2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach lena
leasaítear Treoracha 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE agus
2006/48/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 97/5/CE10;

ciallaíonn “soláthraí seirbhíse gairmiúla” iniúchóir, cuntasóir
seachtrach, comhairleoir cánach, gairmí dlí neamhspleách iomchuí
nó soláthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta;

ciallaíonn “soláthraí seirbhíse maoine” duine a sheolann aon cheann
de na seirbhísí seo a leanas ar bhonn gnó maidir le maoin atá suite
sa Stát nó lasmuigh de:

(a) maoin seachas talamh a dhíol ar ceant;

(b) talamh a cheannach nó a dhíol, cibé slí a dhéantar sin;

ach ní fholaíonn sé seirbhís arna soláthar ag údarás áitiúil i gcúrsa a
fheidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh faoi aon fhoráil reachtúil;

ciallaíonn “comhlacht poiblí” comhlacht, eagraíocht nó grúpa—
8IO L 345, 19.12.2002, lch. 1
9IO L 145, 30.4.2004, lch. 1
10IO L 319, 5.12.2007, lch. 1
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(a) a shonraítear i mír 1(1) go (4) den Chéad Sceideal a

ghabhann leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (lena
n-áirítear an bhrí arna forléiriú le mír 4 den Sceideal
sin), nó

(b) a bunaíodh le hachtachán nó faoi achtachán agus atá
forordaithe le rialacháin chun críocha mhír 1(5) den
Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin;

ciallaíonn “Treoir Athmhúnlaithe um Chomhdhlúthú
Baincéireachta” Treoir 2006/48/CE an 14 Meitheamh 2006 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a bhaineann le dul i
mbun gnó foras creidmheasa agus an gnó sin a shaothrú
(athmhúnlú)11arna leasú leis na nithe seo a leanas:

(a) an Treoir um Sheirbhísí Íocaíochta;

(b) an Treoir um Airgead Leictreonach;

ciallaíonn “margadh rialáilte”—

(a) margadh airgeadais rialáilte atá i Stát de chuid LEE agus
atá ar áireamh in aon liosta arna fhoilsiú ag an
gCoimisiún Eorpach (lena n-áirítear aon liosta ar
shuíomh gréasáin an Choimisiúin), agus atá i bhfeidhm,
faoi Airteagal 47 den Treoir um Margaí in Ionstraimí
Airgeadais,

(b) margadh airgeadais rialáilte in áit seachas Stát de chuid
LEE, ar áit í ina bhforchuirtear ceanglais maidir le
nochtadh ar chuideachtaí a ligtear dóibh a gcuid urrús a
thrádáil ar an margadh, ar ceanglais iad atá i gcomhréir
le reachtaíocht na gComhphobal Eorpach, nó

(c) margadh airgeadais rialáilte forordaithe;

ciallaíonn “gairmí dlí neamhspleách iomchuí” abhcóide, aturnae nó
nótaire a sheolann aon cheann de na seirbhísí seo a leanas:

(a) cúnamh a sholáthar maidir le hidirbhearta a phleanáil nó
a fhorghníomhú do chliaint, ar idirbhearta iad a
bhaineann le haon cheann de na nithe seo a leanas:

(i) talamh nó eintitis ghnó a cheannach nó a dhíol;

(ii) airgead, urrúis nó sócmhainní eile cliant a bhainistiú;

(iii) cuntais bhainc, choigiltis nó urrús a oscailt nó a
bhainistiú;

(iv) ranníocaí a eagrú is gá chun cuideachtaí a chruthú, a
oibriú nó a bhainistiú;

(v) iontaobhais, cuideachtaí nó struchtúir nó
comhshocruithe den tsamhail sin a chruthú, a oibriú
nó a bhainistiú;

(b) gníomhú do chliaint nó thar ceann cliant in idirbhearta
airgeadais nó idirbhearta a bhaineann le talamh;

11IO L 177, 30.6.2006 lch. 1
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ciallaíonn “comhairleoir gairmiúil iomchuí” cuntasóir, iniúchóir nó
comhairleoir cánach is comhalta de chomhlacht cuntasaíochta
ainmnithe nó d’Fhoras Cánachais na hÉireann;

ciallaíonn “aturnae” aturnae cleachtach;

tá le “údarás inniúil Stáit” an bhrí a shanntar dó le halt 62;

ciallaíonn “comhairleoir cánach” duine a sholáthraíonn comhairle,
ar bhonn gnó, i dtaobh gnóthaí cánach daoine eile;

ciallaíonn “idirbheart”—

(a) i ndáil le soláthraí seirbhíse gairmiúla, aon idirbheart a
dhéantar i dtaca le custaiméir de chuid an tsoláthraí
agus—

(i) i gcás soláthraí atá ag gníomhú mar iniúchóir, is ábhar
d’iniúchadh arna dhéanamh ag an soláthraí i leith
chuntais an chustaiméara,

(ii) i gcás soláthraí atá ag gníomhú mar chuntasóir
seachtrach nó mar chomhairleoir cánach, nó mar
sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta, is
ábhar do sheirbhís arna seoladh ag an soláthraí don
chustaiméir, nó

(iii) i gcás soláthraí atá ag gníomhú mar ghairmí dlí
neamhspleách iomchuí, is ábhar do sheirbhís arna
seoladh ag an ngairmí don chustaiméir de chineál dá
dtagraítear i mír (a) nó (b) den mhíniú ar “gairmí dlí
neamhspleách iomchuí” san fho-alt seo;

agus

(b) i ndáil le casaíne nó club comhaltaí príobháideacha,
idirbheart, amhail airíochtaí nó leicníní a cheannach nó a
mhalartú, nó geall a chur, a dhéantar i dtaca le
gníomhaíochtaí cearrbhachais arna seoladh ag custaiméir
den chasaíne nó den chlub ar áitreabh na casaíne nó an
chlub;

ciallaíonn “soláthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta” aon duine
arb é a ghnó nó a gnó aon cheann de na seirbhísí seo a leanas a
sholáthar:

(a) cuideachtaí nó comhlachtaí corpraithe eile a bhunú;

(b) gníomhú mar stiúrthóir nó mar rúnaí cuideachta faoi
chomhshocrú le duine seachas an chuideachta;

(c) socrú go ngníomhóidh duine eile mar stiúrthóir nó mar
rúnaí cuideachta;

(d) gníomhú, nó socrú go ngníomhóidh duine, mar
chomhpháirtí comhpháirtíochta;

(e) oifig chláraithe, seoladh gnó, seoladh comhfhreagrais nó
riaracháin nó seirbhísí gaolmhara eile a sholáthar do
chomhlacht corpraithe nó do chomhpháirtíocht;
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(f) gníomhú, nó socrú go ngníomhóidh duine eile, mar

iontaobhaí iontaobhais;

(g) gníomhú, nó socrú go ngníomhóidh duine eile, mar
ainmnitheach is scairshealbhóir do dhuine seachas
cuideachta a bhfuil a hurrúis liostaithe ar mhargadh
rialáilte.

(2) Ní fhéadfaidh an tAire margadh airgeadais rialáilte a fhorordú
chun críocha an mhínithe ar “margadh rialáilte” i bhfo-alt (1) ach
amháin más deimhin leis an Aire go bhfuil an margadh in áit seachas
Stát de chuid LEE ina ndéantar ceanglais maidir le nochtadh a
fhorchur ar chuideachtaí a ligtear dóibh a n-urrúis a thrádáil ar an
margadh, ar ceanglais iad atá i gcomhréir le reachtaíocht na
gComhphobal Eorpach.

25.—(1) Sa Chuid seo, ciallaíonn “duine ainmnithe” aon duine, ag
gníomhú sa Stát i gcúrsa gnó arna sheoladh ag an duine sa Stát, is—

(a) foras creidmheasa, ach amháin mar a fhoráiltear le fo-alt
(4),

(b) foras airgeadais, ach amháin mar a fhoráiltear le fo-alt (4),

(c) iniúchóir, cuntasóir seachtrach nó comhairleoir cánach,

(d) gairmí dlí neamhspleách iomchuí,

(e) soláthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta,

(f) soláthraí seirbhíse maoine,

(g) casaíne,

(h) duine arb é nó í dáiríre a stiúrann club comhaltaí
príobháideacha ina seoltar gníomhaíochtaí cearrbhachais,
ach sin i leith na ngníomhaíochtaí cearrbhachais sin
amháin,

(i) aon duine atá ag trádáil in earraí, ach sin i leith idirbheart
lena mbaineann íocaíochtaí leis an duine in airgead de
mhéid iomlán de €15,000 ar a laghad (cibé acu in
idirbheart amháin nó i sraith idirbheart atá, nó a
dhealraíonn a bheith, nasctha le chéile), nó

(j) aon duine eile d’aicme fhorordaithe.

(2) Chun críocha na Coda seo, ní dhéileálfar le duine mar dhuine
ainmnithe ach amháin i leith na ngníomhaíochtaí nó na seirbhísí sin
a fhágann gur duine ainmnithe an duine.

(3) Aon tagairt sa Chuid seo do dhuine ainmnithe, ní fholaíonn sí
tagairt d’aon cheann díobh seo a leanas:

(a) an tAire Airgeadais;

(b) Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na
hÉireann;

(c) Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta.
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(4) Ní dhéileálfar le duine mar dhuine ainmnithe chun críocha na

Coda seo de thoradh é nó í a bheith ag oibriú mar fhoras
creidmheasa nó mar fhoras airgeadais, i gcúrsa gnó, agus dá thoradh
sin amháin, más rud é—

(a) gur méid €70,000 (nó cibé méid eile a bheidh forordaithe)
nó níos lú an láimhdeachas bliantúil de chuid ghnó an
duine atá inchurtha síos d’oibriú mar fhoras creidmheasa
nó mar fhoras airgeadais,

(b) nach mó ná €1,000 (nó cibé méid is lú ná sin a bheidh
forordaithe) iomlán aon idirbhirt amháin, nó an t-iomlán
de shraith idirbheart atá, nó a dhealraíonn a bheith,
nasctha le chéile, ar ina leith a oibríonn an duine mar
fhoras creidmheasa nó mar fhoras airgeadais,

(c) nach mó ná 5 faoin gcéad de láimhdeachas iomlán bliantúil
an ghnó an láimhdeachas bliantúil de chuid ghnó an
duine atá inchurtha síos d’oibriú mar fhoras creidmheasa
nó mar fhoras airgeadais,

(d) maidir le hoibriú an duine mar fhoras creidmheasa nó mar
fhoras airgeadais, go mbaineann sé go díreach le
príomhghníomhaíocht ghnó an duine agus go bhfuil sé
coimhdeach di, agus

(e) le linn don duine a bheith ag oibriú mar fhoras
creidmheasa nó mar fhoras airgeadais, nach ndéanann sé
nó sí seirbhísí a sholáthar ach amháin do dhaoine is
custaiméirí i leith phríomhghníomhaíocht ghnó an duine,
seachas do dhaoine den phobal i gcoitinne.

(5) Níl feidhm ag fo-alt (4) i ndáil le haon aicme fhorordaithe
duine.

(6) D’fhonn amhras a sheachaint agus gan dochar do
ghinearáltacht fho-alt (1)(a) nó (b), aon fhoras creidmheasa nó foras
airgeadais a ghníomhaíonn sa Stát i gcúrsa gnó a sheolann an foras
sa Stát, trí bhrainse atá suite sa Stát, is duine ainmnithe é cibé acu
atá nó nach bhfuil an foras corpraithe, nó cibé acu atá nó nach bhfuil
príomhoifig an fhorais suite, in áit seachas sa Stát.

(7) Ní fhéadfaidh an tAire aicme daoine a fhorordú chun críocha
fho-alt (1)(j) ach amháin más deimhin leis an Aire maidir le haon
cheann de na gníomhaíochtaí gnó a mbíonn an aicme ag gabháil
dóibh—

(a) go bhféadfaí iad a úsáid chun na gcríoch seo a leanas—

(i) sciúradh airgid,

(ii) maoiniú sceimhlitheoireachta, nó

(iii) cion a fhreagraíonn do sciúradh airgid nó do mhaoiniú
sceimhlitheoireachta, nó atá comhchosúil le sciúradh
airgid nó le maoiniú sceimhlitheoireachta, faoi dhlí
áite lasmuigh den Stát,

nó

(b) gur de chineál iad gur dócha go mbeidh de thoradh orthu
go bhfaighidh comhaltaí den aicme faisnéis a bhféadfadh
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siad, ar a bonn, teacht chun bheith ar an eolas, nó a
bheith in amhras, faoi bhaint a bheith ag custaiméirí nó
ag daoine eile le sciúradh airgid nó maoiniú
sceimhlitheoireachta.

(8) Féadfaidh an tAire, in aon rialacháin a dhéantar faoi fho-alt
(7) lena bhforordaítear aicme daoine, cibé díolúintí ó fhorálacha an
Achta seo is cuí leis an Aire, nó cibé modhnuithe ar fhorálacha an
Achta seo is cuí leis nó léi, a chur i bhfeidhm maidir leis an aicme,
ag féachaint d’aon bhaol go bhféadfar na gníomhaíochtaí gnó a
ngabhann an aicme dóibh a úsáid chun críche dá dtagraítear i mír
(a) den fho-alt sin.

(9) Ní fhéadfaidh an tAire méid a fhorordú chun críocha mhír (a)
nó (b) d’fho-alt (4), i ndáil le gníomhaíochtaí gnó duine mar fhoras
creidmheasa nó mar fhoras airgeadais, ach amháin más deimhin leis
an Aire, gur dócha go ndéanfar, tríd an méid a fhorordú, críocha an
fho-ailt sin a chomhlíonadh, lena n-áirítear—

(a) go ndéanann an duine na gníomhaíochtaí sin ar bhonn
teoranta, agus

(b) gur beag an baol go bhféadfar na gníomhaíochtaí sin a
úsáid chun críche dá dtagraítear i bhfo-alt (7)(a).

(10) Ní fhéadfaidh an tAire aicme daoine a fhorordú chun críche
fho-alt (5) ach amháin más deimhin leis an Aire go mbaineann baol
neamh-inghlactha le cur i bhfeidhm fho-alt (4) maidir leis an aicme
go bhféadfar na gníomhaíochtaí gnó a ngabhann an aicme dóibh a
úsáid chun críche dá dtagraítear i bhfo-alt (7)(a).

26.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “úinéir tairbhiúil”, i ndáil le
comhlacht corpraithe—

(a) i gcás comhlachta chorpraithe seachas cuideachta ag a
bhfuil urrúis atá liostaithe ar mhargadh rialáilte, aon
phearsa aonair ar leis nó léi, nó aon phearsa aonair a
rialaíonn, faoi dheoidh, cibé acu trí úinéireacht dhíreach
nó neamhdhíreach nó trí rialú díreach nó neamhdhíreach
(lena n-áirítear trí scairshealúchais iompróra), níos mó ná
25 faoin gcéad de na scaireanna nó na cearta vótála sa
chomhlacht, nó

(b) aon phearsa aonair a fheidhmíonn rialú ar bhainistí an
chomhlachta ar shlí eile.

27.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “úinéir tairbhiúil”, i ndáil le
comhpháirtíocht, aon phearsa aonair—

(a) atá i dteideal nó a rialaíonn faoi dheoidh, cibé acu an
teideal nó rialú díreach nó neamhdhíreach é, sciar is mó
ná 25 faoin gcéad de chaipiteal nó de bhrabúis na
comhpháirtíochta nó níos mó ná 25 faoin gcéad de na
cearta vótála sa chomhpháirtíocht, nó

(b) a fheidhmíonn rialú ar bhainistí na comhpháirtíochta ar
shlí eile.
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28.—(1) San alt seo, ciallaíonn “iontaobhas” iontaobhas a

dhéanann cistí a riaradh agus a dháileadh.

(2) Sa Chuid seo, ciallaíonn “úinéir tairbhiúil”, i ndáil le
hiontaobhas, aon cheann díobh seo a leanas:

(a) aon phearsa aonair atá i dteideal leasa dhílsithe i seilbh, i
bhfuíoll nó i bhfrithdhílse, cibé acu atá an leas inchloíte
nó nach bhfuil, i 25 faoin gcéad ar a laghad de chaipiteal
na maoine iontaobhais;

(b) i gcás iontaobhais seachas iontaobhas a bhunaítear nó a
oibríonn go huile chun tairbhe pearsan aonair dá
dtagraítear i mír (a), an aicme pearsan aonair ar ar
mhaithe leo go príomha a bhunaítear nó a oibríonn an
t-iontaobhas;

(c) aon phearsa aonair a bhfuil rialú aige nó aici ar an
iontaobhas.

(3) Chun críocha, agus gan dochar do ghinearáltacht, fho-alt (2),
maidir le pearsa aonair is úinéir tairbhiúil ar chomhlacht
corpraithe—

(a) atá i dteideal leasa dhílsithe den chineál dá dtagraítear i
bhfo-alt (2)(a), nó

(b) a bhfuil rialú aige ar an iontaobhas,

glacfar leis go bhfuil sé nó sí i dteideal an leasa dhílsithe nó i dteideal
rialú a bheith aige nó aici ar an iontaobhas (de réir mar a bheidh).

(4) Ach amháin mar a fhoráiltear le fo-alt (5), san alt seo,
ciallaíonn “rialú”, i ndáil le hiontaobhas, cumhacht (cibé acu is
infheidhmithe go haonarach, i gcomhpháirt le duine eile nó le toiliú
duine eile) faoin ionstraim iontaobhais lena mbaineann nó le dlí chun
aon cheann de na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a) maoin iontaobhais a dhiúscairt, a airleacan, a thabhairt ar
iasacht, a infheistiú, a íoc nó a fheidhmiú;

(b) an t-iontaobhas a athrú;

(c) duine a chur leis an iontaobhas mar thairbhí nó a chur as
nó a chur le haicme tairbhithe mar thairbhí nó a bhaint
di;

(d) iontaobhaithe a cheapadh nó a chur as oifig;

(e) feidhmiú aon chumhachta dá dtagraítear i míreanna (a) go
(d) a ordú, toiliú le feidhmiú aon chumhachta den sórt
sin a choimeád siar nó feidhmiú aon chumhachta den sórt
sin a chrosadh.

(5) Chun críocha an mhínithe ar “rialú” i bhfo-alt (4), níl rialú ag
pearsa aonair de thoradh na cumhachta is infheidhmithe go
comhchoiteann faoin dlí coiteann chun iontaobhas a athrú nó a
mhúchadh i gcás go bhfuil 18 mbliana d’aois ar a laghad slánaithe ag
na tairbhithe faoin iontaobhas, go bhfuil siad láninniúil agus (á
nglacadh ina n-iomláine) go bhfuil siad go hiomlán i dteideal na
maoine lena mbaineann an t-iontaobhas agus de thoradh na
cumhachta sin amháin.
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29.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “úinéir tairbhiúil”, i ndáil le heastát

duine éagtha i gcúrsa riaracháin, seiceadóir nó riarthóir an eastáit
lena mbaineann.

30.—(1) Sa Chuid seo, ciallaíonn “úinéir tairbhiúil”, i ndáil le
heintiteas dlíthiúil nó comhshocrú dlíthiúil, ach amháin i gcás go
mbeidh feidhm ag alt 26, 27 nó 28—

(a) i gcás gur cinneadh na pearsana aonair a thairbhíonn den
eintiteas nó den chomhshocrú, aon phearsa aonair a
thairbhíonn as 25 faoin gcéad ar a laghad de mhaoin an
eintitis nó an chomhshocraithe,

(b) i gcás go bhfuil na pearsana aonair a thairbhíonn den
eintiteas nó den chomhshocrú fós le cinneadh, aicme na
bpearsan aonair sin ar ar mhaithe leo go príomha a
bhunaítear an t-eintiteas nó an comhshocrú nó a oibríonn
sé, agus

(c) aon phearsa aonair a fheidhmíonn rialú ar 25 faoin gcéad
ar a laghad de mhaoin an eintitis nó an chomhshocraithe.

(2) Chun críocha, agus gan dochar do ghinearáltacht, fho-alt (1),
aon phearsa aonair is úinéir tairbhiúil ar chomhlacht corpraithe a
thairbhíonn de mhaoin an eintitis nó an chomhshocraithe, nó a
fheidhmíonn rialú ar an gcéanna, measfar go dtairbhíonn sé nó sí de
mhaoin an eintitis nó an chomhshocraithe, nó go bhfeidhmíonn sé
nó sí rialú ar an gcéanna.

(3) Sa Chuid seo, ciallaíonn “úinéir tairbhiúil”, i ndáil le cás
seachas cás lena mbaineann alt 26, 27, 28 nó 29, nó fo-alt (1) den alt
seo, aon phearsa aonair is úinéir ar leis nó léi nó aon phearsa aonair
a rialaíonn custaiméir, faoi dheoidh, nó a ndéantar idirbheart thar a
cheann nó thar a ceann.

(4) San alt seo, ciallaíonn “comhshocrú” nó “eintiteas”
comhshocrú nó eintiteas a dhéanann cistí a riaradh agus a dháileadh.

Caibidil 2

Áiteanna seachas Ballstáit a ainmniú — nósanna imeachta chun
sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a bhrath

31.—(1) Chun críocha an mhínithe ar “foras inghlactha” in alt 33
agus a fheidhme san alt sin, an mhínithe ar “custaiméir sonraithe” in
alt 34 agus a fheidhme san alt sin agus in alt 36, an mhínithe ar “tríú
páirtí iomchuí” in alt 40 agus a fheidhme san alt sin agus, chun
críocha ailt 34(2)(b)(ii), 51(2) agus (3) agus 52(2), féadfaidh an tAire,
tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, áit seachas Ballstát
a ainmniú le hordú, más deimhin leis an Aire go bhforchuirtear san
áit sin ceanglais atá comhionann leis na ceanglais a shonraítear sa
Tríú Treoir um Sciúradh Airgid.

(2) Níl feidhm ag ainmniú áite seachas Ballstát faoin alt seo fad
is ábhar í an áit do bhreith arna glacadh ag an gCoimisiún Eorpach,
ar breith í atá i bhfeidhm, faoi Airteagail 40(4) agus 41(2) den Tríú
Treoir um Sciúradh Airgid.
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32.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire

Airgeadais, áit nach Ballstát a ainmniú le hordú, chun críocha ailt
34(3), 36(2) agus 43, más deimhin leis an Aire nach bhfuil nósanna
imeachta leordhóthanacha bunaithe san áit chun sciúradh airgid nó
maoiniú sceimhlitheoireachta a bhrath.

(2) Aon áit is ábhar do bhreith arna glacadh ag an gCoimisiún
Eorpach, ar breith í atá i bhfeidhm, faoi Airteagail 40(4) agus 41(2)
den Tríú Treoir um Sciúradh Airgid, measfar í a bheith ainmnithe
faoin alt seo.

Caibidil 3

Dícheall Cuí i leith Custaiméara

33.—(1) Déanfaidh duine ainmnithe na bearta a shonraítear i
bhfo-ailt (2) agus, más infheidhme, (4), a chur chun feidhme i ndáil
le custaiméir de chuid an duine ainmnithe—

(a) sula mbunófar gaolmhaireacht ghnó leis an gcustaiméir,

(b) sula ndéanfaidh sé nó sí idirbheart ócáideach leis an
gcustaiméir, don chustaiméir nó thar ceann an
chustaiméara, nó sula gcabhróidh sé nó sí leis an
gcustaiméir idirbheart ócáideach a dhéanamh,

(c) sula ndéanfaidh sé nó sí aon seirbhís don chustaiméir, má
tá forais réasúnacha ag an duine lena chreidiúint go
bhfuil baol dáiríre ann go bhfuil baint ag an gcustaiméir
le sciúradh airgid nó le maoiniú sceimhlitheoireachta, nó
gur chun na críche sin an tseirbhís atá á lorg ag an
gcustaiméir, bunaithe ar aon cheann de na himthosca seo
a leanas nó ar imthosca eile:

(i) an custaiméir nó an cineál custaiméara lena
mbaineann;

(ii) má tá gaolmhaireacht ghnó ag an duine leis an
gcustaiméir, an cineál gaolmhaireachta gnó lena
mbaineann;

(iii) an cineál seirbhíse nó cineál aon idirbhirt nó táirge ar
ina leith atá an tseirbhís á lorg;

(iv) an chríoch (nó míniú an chustaiméara maidir leis an
gcríoch) ar chuici an tseirbhís nó ar chuici aon
idirbheart nó táirge ar ina leith atá an tseirbhís á
lorg;

(v) luach aon idirbhirt nó táirge ar ina leith atá an
tseirbhís á lorg;

(vi) foinse (nó míniú an chustaiméara maidir le foinse) na
gcistí le haghaidh aon idirbhirt nó táirge den sórt sin,

nó

(d) sula ndéanfaidh sé nó sí aon seirbhís don chustaiméir más
rud é—
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(i) go bhfuil forais réasúnacha ag an duine le bheith in

amhras i dtaobh fhírinneacht nó leordhóthanacht
doiciméad (cibé acu i bhfoirm leictreonach nó nach
ea) nó faisnéise a bheidh faighte ag an duine roimhe
sin chun céannacht an chustaiméara a fhíorú, cibé
acu a fuarthas í faoin alt seo nó faoi alt 32 den Acht
um Cheartas Coiriúil 1994 (“Acht 1994”) sular
aisghaireadh é leis an Acht seo nó faoi aon
chomhshocruithe riaracháin a bheidh curtha i
bhfeidhm ag an duine sular oibrigh alt 32 d’Acht
1994 i ndáil leis an duine, agus

(ii) nach bhfuil aon doiciméid nó faisnéis eile faighte ag
an duine a bhfuil forais réasúnacha ag an duine lena
chreidiúint go bhféadfar dul ina muinín chun
céannacht an chustaiméara a dhaingniú.

(2) Is iad seo a leanas na bearta a chuirfidh duine ainmnithe chun
feidhme faoi fho-alt (1):

(a) an custaiméir a shainaithint, agus céannacht an
chustaiméara a fhíorú ar bhonn doiciméad (cibé acu i
bhfoirm leictreonach nó nach ea) nó faisnéise a bhfuil
forais réasúnacha ag an duine ainmnithe lena chreidiúint
go bhféadfar dul ina muinín chun céannacht an
chustaiméara a dhaingniú, lena n-áirítear—

(i) doiciméid ó fhoinse rialtais (cibé acu an foinse rialtais
Stáit í nó nach ea), nó

(ii) aon aicme doiciméad a bheidh forordaithe, nó aon
teaglaim d’aicmí doiciméad a bheidh forordaithe;

(b) aon úinéir tairbhiúil atá bainteach leis an gcustaiméir nó
leis an tseirbhís lena mbaineann a shainaithint, agus
bearta a dhéanamh ar gá le réasún iad de dheasca an
bhaoil go bhfuil sciúradh airgid nó maoiniú
sceimhlitheoireachta á dhéanamh—

(i) chun céannacht an úinéara thairbhiúil a fhíorú a
mhéid is gá chun a chinntiú go bhfuil forais
réasúnacha ag an duine le bheith deimhin de go
bhfuil a fhios ag an duine cé hé nó cé hí an t-úinéir
tairbhiúil, agus

(ii) i gcás eintitis dhlíthiúil nó comhshocraithe dhlíthiúil
de chineál dá dtagraítear in alt 26, 27, 28 nó 30, chun
úinéireacht agus struchtúr rialaithe an eintitis nó an
chomhshocraithe lena mbaineann a thuiscint.

(3) Ní theorannaíonn aon ní i bhfo-alt (2)(a)(i) nó (ii) na
cineálacha doiciméad nó faisnéise a mbeadh forais réasúnacha ag
duine ainmnithe lena chreidiúint go bhféadfar dul ina muinín chun
céannacht custaiméara a dhaingniú.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2)(a), cuirfidh duine
ainmnithe faoi alt (1) ceann amháin nó níos mó de na bearta seo a
leanas chun feidhme, i gcás nach dtagann custaiméir is pearsa aonair
i láthair an duine ainmnithe chun go bhfíorófar céannacht an
chustaiméara go pearsanta:
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(a) céannacht an chustaiméara a fhíorú ar bhonn doiciméad

(cibé acu i bhfoirm leictreonach nó nach ea), nó faisnéise,
a bhfuil forais réasúnacha ag an duine ainmnithe lena
chreidiúint go bhfuil siad iontaofa mar dhaingniú ar
chéannacht an chustaiméara de bhreis ar aon doiciméid
nó faisnéis ar ghnách iad a úsáid chun céannacht an
chustaiméara a fhíorú dá mbeadh an custaiméir tagtha i
láthair an duine ainmnithe chun go bhfíorófaí céannacht
an chustaiméara go pearsanta;

(b) doiciméid a fhíorú is doiciméid arna soláthar ag an
gcustaiméir don duine ainmnithe d’fhonn céannacht an
chustaiméara a fhíorú faoin alt seo;

(c) céannacht an chustaiméara a fhíorú ar bhonn
daingniúcháin arna fháil ó fhoras inghlactha á rá gur
custaiméir nó gur chustaiméir é nó í de chuid an fhorais
sin;

(d) a áirithiú go ndéantar idirbheart amháin nó níos mó díobh
seo a leanas trí chuntas in ainm an chustaiméara le foras
inghlactha ar foras creidmheasa é:

(i) an chéad íocaíocht a dhéanfaidh an custaiméir leis an
duine ainmnithe as seirbhís a sholáthar;

(ii) i gcás duine ainmnithe atá ag gníomhú ar son nó thar
ceann an chustaiméara i leith idirbhirt airgeadais nó
idirbhirt a bhaineann le talamh, an chéad íocaíocht
a dhéanfaidh an custaiméir i leith an idirbhirt;

(iii) i gcás duine ainmnithe is foras creidmheasa eile nó is
foras airgeadais, an chéad íocaíocht a dhéanfaidh an
custaiméir leis an duine ainmnithe as táirge a
sholáthar;

(iv) i gcás duine ainmnithe is foras creidmheasa eile, an
chéad ócáid a gheobhaidh an custaiméir creidmheas
ón duine ainmnithe nó a dhéanfaidh an custaiméir
airgead a thaisceadh leis an duine ainmnithe;

(v) i gcás duine ainmnithe atá ag trádáil in earraí i leith
idirbheart lena ngabhann íocaíochtaí dá dtagraítear
in alt 25 (1)(i), an chéad íocaíocht den sórt sin a
dhéanfaidh an custaiméir leis an duine ainmnithe.

(5) D’ainneoin fho-alt (1)(a), féadfaidh duine ainmnithe
céannacht custaiméara nó úinéara thairbhiúil a fhíorú, de réir fho-
ailt (2) agus, más infheidhme, (4), le linn gaolmhaireacht ghnó a
bhunú leis an gcustaiméir má tá forais réasúnacha ag an duine
ainmnithe lena chreidiúint—

(a) gur bhac ar ghnáthsheoladh gnó é céannacht an
chustaiméara nó an úinéara thairbhiúil (de réir mar a
bheidh) a fhíorú sula mbunófaí an ghaolmhaireacht, agus

(b) nach bhfuil aon bhaol dáiríre ann go bhfuil baint ag an
gcustaiméir le sciúradh airgid nó le maoiniú
sceimhlitheoireachta, nó gur chun airgead a sciúradh nó
sceimhlitheoireacht a mhaoiniú í an tseirbhís atá á lorg
ag an gcustaiméir,
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ach déanfaidh an duine ainmnithe bearta réasúnacha chun céannacht
an chustaiméara nó an úinéara thairbhiúil a fhíorú, de réir fho-ailt
(2) agus, más infheidhme, (4), a luaithe is indéanta.

(6) D’ainneoin fho-alt (1)(a), féadfaidh foras creidmheasa a
cheadú do chustaiméir cuntas bainc a oscailt leis sula bhfíoróidh sé
céannacht an chustaiméara nó úinéara thairbhiúil, de réir fho-ailt (2)
agus, más infheidhme, (4), fad is a chinnteoidh an foras nach
ndéanfaidh an custaiméir nó an t-úinéir tairbhiúil idirbhearta i dtaca
leis an gcuntas nó nach ndéanfar idirbhearta den sórt sin thar a
cheann nó thar a ceann sula ndéanfaidh an foras an fíorú sin.

(7) D’ainneoin fho-alt (1)(a), féadfaidh duine ainmnithe
céannacht tairbhí faoi pholasaí árachais saoil a fhíorú, de réir fho-
ailt (2) agus, más infheidhme, (4), tar éis an ghaolmhaireacht ghnó
lena mbaineann a bhunú, ach déanfaidh an duine ainmnithe an
fíorú sin—

(a) sula n-íocfar an polasaí, nó

(b) sula bhfeidhmeoidh an tairbhí aon cheart eile a bheidh
dílsithe faoin bpolasaí.

(8) Aon duine ainmnithe nach mbeidh in ann na bearta a
shonraítear i bhfo-alt (2) nó (4) a chur chun feidhme i ndáil le
custaiméir, de thoradh aon mhainneachtana ar thaobh an
chustaiméara doiciméid nó faisnéis a cheanglaítear faoin alt seo a
sholáthar don duine ainmnithe—

(a) ní sholáthróidh sé nó sí an tseirbhís ná ní dhéanfaidh sé
nó sí an t-idirbheart a bheidh á lorg ag an gcustaiméir fad
a fhanfaidh an mhainneachtain sin gan réiteach, agus

(b) scoirfidh sé nó sí den ghaolmhaireacht ghnó (más ann) leis
an gcustaiméir.

(9) Ach amháin mar a fhoráiltear le halt 34, aon duine ainmnithe
a mhainníonn an t-alt seo a chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion
agus dlífear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur
air nó uirthi.

(10) San alt seo, ciallaíonn “foras inghlactha” foras creidmheasa
nó foras airgeadais (seachas gnóthas is foras airgeadais de bharr go
soláthraíonn an gnóthas seirbhísí malartaithe coigríche nó seirbhísí
íocaíochta, nó iad araon, agus dá bharr sin amháin)—

(a) a sheolann gnó sa Stát mar dhuine ainmnithe,

(b) atá suite i mBallstát eile agus a ndéantar maoirsiú nó
faireachán air i leith comhlíonadh ceanglas a shonraítear
sa Tríú Treoir um Sciúradh Airgid, de réir Alt 2 de
Chaibidil V den Treoir sin, nó

(c) atá suite in áit a ainmnítear faoi alt 31 agus a ndéantar
maoirsiú nó faireachán air san áit i leith comhlíonadh
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ceanglas atá comhionann leis na ceanglais a shonraítear
sa Tríú Treoir um Sciúradh Airgid.

(11) Ní fhéadfaidh an tAire aicme doiciméad, nó teaglaim d’aicmí
doiciméad, a fhorordú chun críocha fho-alt (2)(a)(ii) ach amháin más
deimhin leis an Aire gur leor an aicme doiciméad nó an teaglaim de
dhoiciméid chun céannacht custaiméirí daoine ainmnithe a fhíorú.

(12) Chun críocha fho-alt (2)(a)(ii), féadfaidh an tAire aicmí
éagsúla doiciméad, nó teaglamaí d’aicmí doiciméad, a fhorordú do
chineálacha éagsúla daoine ainmnithe, custaiméirí, idirbheart,
seirbhísí nó baol go ndéanfar sciúradh airgid nó maoiniú
sceimhlitheoireachta.

34.—(1) Ní cheanglaítear ar dhuine ainmnithe na bearta a
shonraítear in alt 33(2) a chur chun feidhme más custaiméir sonraithe
nó más táirge sonraithe an custaiméir nó an táirge lena mbaineann,
de réir mar a bheidh.

(2) Ní cheanglaítear ar fhoras creidmheasa na bearta a
shonraítear in alt 33(2)(b) a chur chun feidhme i leith úinéireachta
tairbhiúla ar airgead atá ar seilbh ar iontaobhas, nó a bheartaítear a
bheith ar seilbh ar iontaobhas—

(a) i gcuntas cliaint, de réir bhrí an Achta Aturnaetha (Leasú)
1994, nó

(b) i gcuntas do chliaint de chuid duine a dhéanann seirbhísí
dlí nó nótaireachta a thabhairt, ar bhonn gnó, do na
cliaint sin—

(i) i mBallstát agus a ndéantar maoirsiú nó faireachán air
nó uirthi i leith comhlíonadh ceanglas a shonraítear
sa Tríú Treoir um Sciúradh Airgid, de réir Alt 2 de
Chaibidil V den Treoir sin, nó

(ii) in áit a ainmnítear faoi alt 31, agus a ndéantar
maoirsiú nó faireachán air nó uirthi san áit i leith
comhlíonadh ceanglas atá comhionann leis na
ceanglais a ainmnítear sa Tríú Treoir um Sciúradh
Airgid.

(3) Ní chuirfidh duine ainmnithe na díolúintí dá bhforáiltear i
bhfo-ailt (1) agus (2) chun feidhme i gceann ar bith de na himthosca
seo a leanas:

(a) gur as áit atá ainmnithe faoi alt 32 don chustaiméir lena
mbaineann;

(b) go bhfuil feidhm ag alt 33(1)(c) nó (d) nó (4);

(c) go gceanglaítear ar an duine ainmnithe bearta a chur chun
feidhme, i ndáil leis an gcustaiméir nó leis an úinéir
tairbhiúil (más ann) lena mbaineann, faoi alt 37.

(4) Ní fhéadfaidh foras creidmheasa an díolúine dá bhforáiltear i
bhfo-alt (2) a chur chun feidhme, i ndáil le húinéireacht thairbhiúil
airgid atá ar seilbh ar iontaobhas i bhforas creidmheasa, ach amháin
más deimhin leis an bhforas creidmheasa go bhfuil faisnéis ar fáil,
ach í a iarraidh, don fhoras creidmheasa faoi chéannacht úinéirí
tairbhiúla an airgid atá á choinneáil sa chuntas.
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(5) Chun críocha an ailt seo, is éard is custaiméir sonraithe ann—

(a) foras creidmheasa nó foras airgeadais—

(i) a sheolann gnó sa Stát mar dhuine ainmnithe,

(ii) atá suite i mBallstát eile agus a ndéantar maoirsiú nó
faireachán air i leith comhlíonadh ceanglas atá
leagtha síos sa Tríú Treoir um Sciúradh Airgid, de
réir Alt 2 de Chaibidil V den Treoir sin, nó

(iii) atá suite in áit atá ainmnithe faoi alt 31 agus a
ndéantar maoirsiú nó faireachán air san áit i leith
comhlíonadh ceanglas atá comhionann leis na
ceanglais atá leagtha síos sa Tríú Treoir um
Sciúradh Airgid,

(b) cuideachta liostaithe a ligtear a hurrúis chun trádála i
margadh rialáilte,

(c) comhlacht poiblí, nó

(d) comhlacht (cibé acu corpraithe nó neamhchorpraithe)—

(i) a bhfuil feidhmeanna poiblí curtha ar a iontaoibh faoi
fhoráil de chonarthaí na gComhphobal Eorpach nó
faoi Ghníomh arna ghlacadh ag institiúid de chuid
na gComhphobal Eorpach,

(ii) a bhfuil céannacht an chomhlachta ar fáil ag an
bpobal agus go bhfuil an chéannacht sin follasach
agus cinnte de réir thuairim réasúnach an duine
ainmnithe lena mbaineann,

(iii) a bhfuil gníomhaíochtaí an chomhlachta agus a
chleachtais chuntasaíochta follasach de réir thuairim
réasúnach an duine ainmnithe lena mbaineann, agus

(iv) a bhfuil an comhlacht cuntasach d’institiúid de chuid
na gComhphobal Eorpach nó d’údarás poiblí
Ballstáit.

(6) Aon tagairt i bhfo-alt (5) d’fhoras airgeadais, ní fholaíonn sí
tagairt do ghnóthas is foras airgeadais de bharr go soláthraíonn an
gnóthas seirbhísí malartaithe coigríche nó seirbhísí íocaíochta, nó iad
araon, agus dá bharr sin amháin.

(7) Chun críocha an ailt seo, is éard is táirge sonraithe ann—

(a) polasaí árachais saoil ag a bhfuil préimh bhliantúil nach
mó a méid ná €1,000 nó préimh aonair nach mó a méid
ná €2,500,

(b) polasaí árachais i leith scéime pinsin, ar polasaí é nach
bhfuil clásal géillte ann agus nach féidir a úsáid mar
chomhthaobhacht,

(c) scéim pinsin nó aoisliúntais nó scéim eile den tsamhail sin
lena ndéantar foráil maidir le sochair scoir d’fhostaithe
agus ina ndéantar ranníocaí leis an scéim a íoc trína n-
asbhaint as pá agus nach gceadaíonn rialacha na scéime
leas de chuid comhalta a shannadh faoin scéim, nó
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(d) airgead leictreonach, de réir bhrí na Treorach um Airgead

Leictreonach, más rud é—

(i) i gcás nach féidir an fheiste leictreonach lena
mbaineann a athluchtú, nach mó ná €250 an luach
airgid is féidir a stóráil go leictreonach ar an bhfeiste
nó, murar féidir an fheiste a úsáid lasmuigh den Stát,
€500, nó

(ii) i gcás inar féidir an fheiste leictreonach lena
mbaineann a athluchtú—

(I) nach mó ná €2,500 luach airgid iomlán na
méideanna go léir ar dá réir is féidir an fheiste
a luchtú nó a athluchtú (nó a luchtú agus a
athluchtú), in aon bhliain féilire, lena n-áirítear
aon luach tosaigh a bheidh stóráilte ar an
bhfeiste ar í a cheannach más le linn na bliana
a cheannaítear an fheiste, agus

(II) nach bhféadfaidh an t-eisitheoir (dá dtagraítear
in Airteagal 3 den Treoir sin) aon chuid den
airgead leictreonach, nó nach bhféadfaidh sé nó
sí ach méid is lú ná €1,000, a fhuascailt sa
bhliain sin.

35.—(1) Gheobhaidh duine ainmnithe faisnéis is gá le réasún a
fháil de dheasca an bhaoil sciúrtha airgid nó maoinithe
sceimhlitheoireachta ar chuspóir agus cineál beartaithe
gaolmhaireachta gnó le custaiméir sula mbunófar an
ghaolmhaireacht.

(2) Aon duine ainmnithe nach mbeidh in ann an fhaisnéis sin a
fháil, de thoradh aon mhainneachtana ar thaobh an chustaiméara, ní
sholáthróidh sé nó sí an tseirbhís atá á lorg ag an gcustaiméir fad a
leanfaidh an mhainneachtain.

(3) Déanfaidh duine ainmnithe faireachán ar dhéileálacha le
custaiméir a bhfuil gaolmhaireacht ghnó ag an duine leis nó léi, lena
n-áirítear (a mhéid is gá le réasún de dheasca an bhaoil sciúrtha
airgid nó maoinithe sceimhlitheoireachta) trí idirbhearta agus
fhoinse an rachmais nó na gcistí do na hidirbhearta sin a
ghrinnscrúdú chun cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil nó nach
bhfuil na hidirbhearta sin ar comhréir—

(a) le heolas an duine ar an gcustaiméir agus ar ghnó agus
patrún idirbheart an chustaiméara, agus

(b) le haon eolas atá ag an duine go bhféadfadh baint a bheith
ag an gcustaiméir le sciúradh airgid nó le maoiniú
sceimhlitheoireachta.

(4) Ach amháin mar a fhoráiltear le halt 36, aon duine ainmnithe
a mhainníonn an t-alt seo a chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion
agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £5,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí (nó
iad araon), a chur air nó uirthi, nó
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(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar

feadh téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon), a
chur air nó uirthi.

36.—(1) Ní cheanglaítear ar dhuine ainmnithe alt 35(1) a
chomhlíonadh má bhíonn forais réasúnacha ag an duine ainmnithe
lena chreidiúint gur custaiméir sonraithe é nó í an custaiméir lena
mbaineann nó gur táirge sonraithe é an táirge lena mbaineann, de
réir mar a bheidh.

(2) Níl feidhm ag an díolúine dá bhforáiltear i bhfo-alt (1) maidir
le duine ainmnithe in aon cheann de na himthosca seo a leanas:

(a) gur as áit atá ainmnithe faoi alt 32 don chustaiméir lena
mbaineann;

(b) go bhfuil feidhm ag alt 33(1)(c) nó (d) nó (4);

(c) go gceanglaítear ar dhuine ainmnithe bearta a chur chun
feidhme, i ndáil leis an gcustaiméir nó leis an úinéir
tairbhiúil (más ann) lena mbaineann, faoi alt 37.

(3) Chun críocha an ailt seo, tá le “custaiméir sonraithe” agus
“táirge sonraithe” na bríonna céanna atá leo in alt 34.

37.—(1) Déanfaidh duine ainmnithe bearta chun a chinneadh cibé
acu an duine atá riteacht pholaitiúil, nó an duine de neasteaghlach
duine atá riteacht pholaitiúil, nó an dlúthchomhlach le duine atá
riteacht pholaitiúil, nó nach ea, custaiméir nó úinéir tairbhiúil atá
bainteach leis an gcustaiméir nó leis an tseirbhís lena mbaineann, is
custaiméir nó úinéir tairbhiúil a chónaíonn in áit lasmuigh den Stát.

(2) Déanfaidh an duine ainmnithe na bearta—

(a) sula mbunóidh sé nó sí gaolmhaireacht ghnó leis an
gcustaiméir, nó

(b) sula ndéanfaidh sé nó sí idirbheart ócáideach leis an an
gcustaiméir, don chustaiméir nó thar ceann an
chustaiméara nó sula gcabhróidh sé nó sí leis an
gcustaiméir idirbheart ócáideach a dhéanamh.

(3) Is iad na bearta a bheidh le déanamh cibé bearta is gá le
réasún a dhéanamh de dheasca an bhaoil go bhfuil baint ag an
gcustaiméir nó ag an úinéir tairbhiúil (de réir mar a bheidh) le
sciúradh airgid nó le maoiniú sceimhlitheoireachta.

(4) Más eol do dhuine ainmnithe nó má tá forais réasúnacha aige
nó aici lena chreidiúint, maidir le custaiméir a bhfuil cónaí air nó
uirthi in áit lasmuigh den Stát, gur duine atá faoi riteacht pholaitiúil
nó gur duine de neasteaghlach duine atá faoi riteacht pholaitiúil é
nó í nó gur dlúthchomhlach le duine atá faoi riteacht pholaitiúil é nó
í, déanfaidh an duine ainmnithe—

(a) a chinntiú go bhfaighfear ceadú ón aon bhainistíocht
shinsearach de chuid an duine ainmnithe sula mbunófar
gaolmhaireacht ghnó leis an gcustaiméir, agus

(b) an fhoinse rachmais agus cistí a chinneadh do na
hidirbhearta seo a leanas—
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(i) idirbhearta is ábhar d’aon ghaolmhaireacht ghnó leis

an gcustaiméir agus a sheoltar leis an gcustaiméir nó
a lorgaítear seirbhís ina leith, nó

(ii) aon idirbheart ócáideach a sheolann an duine
ainmnithe leis an gcustaiméir, don chustaiméir nó
thar ceann an chustaiméara nó a gcabhraíonn an
duine ainmnithe leis an gcustaiméir lena dhéanamh.

(5) D’ainneoin fho-ailt (2)(a) agus (4)(a), féadfaidh foras
creidmheasa a cheadú do chustaiméir cuntas bainc a oscailt leis sula
ndéanfaidh sé na bearta dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó sula
n-iarrfaidh sé an ceadú dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(a), fad is a
chinnteoidh an foras nach ndéanfaidh an custaiméir nó aon úinéir
tairbhiúil lena mbaineann idirbhearta i dtaca leis an gcuntas nó nach
ndéanfar idirbhearta den sórt sin thar a cheann nó thar a ceann sula
ndéanfaidh sé na bearta nó sula n-iarrfaidh sé an ceadú, de réir mar
a bheidh.

(6) Más eol do dhuine ainmnithe, nó má tá forais réasúnacha aige
nó aici lena chreidiúint, maidir le húinéir tairbhiúil a bhfuil cónaí air
nó uirthi in áit lasmuigh den Stát, agus a bhfuil baint aige nó aici le
custaiméir nó le seirbhís a lorgaíonn custaiméir, gur duine atá faoi
riteacht pholaitiúil nó duine de neasteaghlach duine atá faoi riteacht
pholaitiúil é nó í nó gur dlúthchomhlach le duine atá faoi riteacht
pholaitiúil é nó í, cuirfidh an duine ainmnithe na bearta a shonraítear
i bhfo-alt (4)(a) agus (b) i bhfeidhm i ndáil leis an gcustaiméir lena
mbaineann.

(7) Chun críocha fho-ailt (4) agus (6), meastar go bhfuil a fhios
ag duine ainmnithe, maidir le duine eile, gur duine atá faoi riteacht
pholaitiúil nó duine de neasteaghlach duine atá faoi riteacht
pholaitiúil é nó í nó gur dlúthchomhlach le duine atá faoi riteacht
pholaitiúil é nó í, más rud é—

(a) ar bhonn faisnéise atá i seilbh an duine ainmnithe (cibé
acu a fuarthas í faoi fho-alt (1) go (3) nó ar shlí eile),

(b) i gcás ina mbeidh fo-alt (1) nó (2) sáraithe ag an duine
ainmnithe, ar bhonn faisnéise a bheadh i seilbh an duine
dá gcomhlíonfadh an duine an fhoráil sin, nó

(c) ar bhonn eolais phoiblí,

go bhfuil forais réasúnacha ann lena chinneadh go bhfuil a fhios
amhlaidh ag an duine ainmnithe.

(8) Aon duine ainmnithe nach mbeidh in ann na beartais a
shonraítear i bhfo-alt (1), (3), (4) nó (6) a chur chun feidhme i ndáil
le custaiméir, de thoradh aon mhainneachtana ar thaobh an
chustaiméara doiciméid nó faisnéis a sholáthar don duine
ainmnithe—

(a) scoirfidh sé nó sí den ghaolmhaireacht ghnó (más ann) leis
an gcustaiméir fad a leanfaidh an mhainneachtain, agus

(b) ní sholáthróidh sé nó sí an tseirbhís ná ní dhéanfaidh sé
nó sí an t-idirbheart atá á lorg ag an gcustaiméir fad a
leanfaidh an mhainneachtain.

(9) Aon duine a mhainníonn an t-alt seo a chomhlíonadh,
déanann sé nó sí cion agus dlífear—
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(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000

nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí (nó
iad araon) a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur
air nó uirthi.

(10) San alt seo—

folaíonn “dlúthchomhlach” le duine atá faoi riteacht pholaitiúil aon
duine de na daoine seo a leanas:

(a) aon phearsa aonair ag a bhfuil comhúinéireacht thairbhiúil
ar eintiteas dlíthiúil nó comhshocrú dlíthiúil, nó aon
dlúthchaidreamh gnó, leis an duine atá faoi riteacht
pholaitiúil;

(b) aon phearsa aonair ag a bhfuil aon-úinéireacht thairbhiúil
ar eintiteas dlíthiúil nó comhshocrú dlíthiúil a bhunaítear
chun tairbhe iarbhír don duine atá faoi riteacht
pholaitiúil;

folaíonn “duine de neasteaghlach” duine atá faoi riteacht pholaitiúil
aon duine de na daoine seo a leanas:

(a) aon chéile de chuid an duine atá faoi riteacht pholaitiúil;

(b) aon duine a meastar gurb ionann é nó í agus céile an duine
atá faoi riteacht pholaitiúil faoi dhlí náisiúnta na háite,
nó faoi dhlí eile de chuid na háite, ina bhfuil cónaí ar an
duine nó ar an duine atá faoi riteacht pholaitiúil;

(c) aon leanbh de chuid an duine atá faoi riteacht pholaitiúil;

(d) aon chéile linbh de chuid an duine atá faoi riteacht
pholaitiúil;

(e) aon duine a meastar gurb ionann é nó í agus céile linbh
de chuid an duine atá faoi riteacht pholaitiúil faoi dhlí
náisiúnta na háite, nó faoi dhlí eile de chuid na háite, ina
bhfuil cónaí ar an duine nó ar an leanbh;

(f) aon tuismitheoir de chuid an duine atá faoi riteacht
pholaitiúil;

(g) aon duine eile de theaghlach an duine atá faoi riteacht
pholaitiúil, is duine d’aicme fhorordaithe;

ciallaíonn “duine atá faoi riteacht pholaitiúil” pearsa aonair a bhfuil,
nó a raibh aon tráth sa 12 mhí roimhe sin, feidhm phoiblí
thábhachtach tugtha ar iontaoibh dó nó di, lena n-áirítear ceachtar
den bheirt phearsa aonair seo a leanas (ach gan aon oifigeach ar
mheánchéim nó céim is sóisearaí ná sin a áireamh):

(a) oifigeach sonraithe;

(b) comhalta den chomhlacht riaracháin, bainistíochta nó
maoirseachta de chuid fiontair stáit;

ciallaíonn “oifigeach sonraithe” aon duine de na hoifigigh seo a
leanas (lena n-áirítear aon oifigigh den sórt sin in institiúid de chuid
na gComhphobal Eorpach nó i gcomhlacht idirnáisiúnta):
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(a) ceann stáit, ceann rialtais, aire rialtais, leas-aire rialtais nó

aire rialtais cúnta;

(b) feisire parlaiminte;

(c) comhalta de chúirt uachtarach, de chúirt bhunreachta nó
de chomhlacht breithiúnach ardleibhéil eile nach bhfuil a
gcinntí faoi réir achomhairc bhreise, ach amháin in
imthosca eisceachtúla;

(d) comhalta de chúirt iniúchóirí nó de bhord bainc ceannais;

(e) ambasadóir, chargé d’affairs nó oifigeach ardchéime sna
fórsaí armtha.

(11) Ní fhéadfaidh an tAire aicme duine de theaghlach duine atá
faoi riteacht pholaitiúil a fhorordú, chun críocha mhír (g) den mhíniú
ar “duine de neasteaghlach” duine atá faoi riteacht pholaitiúil i bhfo-
alt (10) ach amháin más deimhin leis an Aire gur chuí forálacha an
ailt seo a chur chun feidhme i ndáil le daoine den aicme, ag féachaint
d’aon bhaol méadaithe a bheidh ann, de dhroim a ndlúthchaidrimh
teaghlaigh leis an duine atá faoi riteacht pholaitiúil, go bhféadfadh
baint a bheith ag na daoine sin le sciúradh airgid nó le maoiniú
sceimhlitheoireachta.

38.—(1) Ní rachaidh foras creidmheasa i mbun gaolmhaireachta
baincéireachta comhfhreagraí le foras creidmheasa eile (“an foras is
freagróir”) a bheidh suite in áit seachas i mBallstát, mura rud é, sula
dtosóidh sé ar an ngaolmhaireacht—

(a) go mbeidh faisnéis leordhóthanach bailithe ag an bhforas
creidmheasa faoin bhforas is freagróir chun go dtuigfidh
sé go hiomlán cineál an ghnó atá ag an bhforas sin,

(b) gur deimhin leis an bhforas creidmheasa, ar fhorais
réasúnacha, atá bunaithe ar fhaisnéis atá ar fáil go poiblí,
go bhfuil cáil an fhorais is freagróir, agus cáilíocht an
mhaoirsithe nó an fhaireacháin ar oibríocht an fhorais sin
san áit, fónta,

(c) gur deimhin leis an bhforas creidmheasa ar fhorais
réasúnacha, tar éis dó measúnú a dhéanamh ar na
rialuithe frithsciúrtha airgid agus frithmhaoinithe
sceimhlitheoireachta a chuireann an foras is freagróir
chun feidhme, go bhfuil na rialuithe sin fónta,

(d) go bhfuil an foras creidmheasa tar éis a chinntiú go
bhfuarthas ceadú ó bhainistíocht shinsearach an fhorais
creidmheasa,

(e) go bhfuil an foras creidmheasa tar éis freagrachtaí gach
forais le linn rialuithe frithsciúrtha airgid agus
frithmhaoinithe sceimhlitheoireachta a chur chun
feidhme maidir le custaiméirí i seoladh na
gaolmhaireachta baincéireachta comhfhreagraí, a
dhoiciméadú agus, go háirithe—

(i) freagrachtaí an fhorais creidmheasa a eascraíonn
faoin gCuid seo, agus

(ii) aon fhreagrachtaí de chuid an fhorais is freagróir a
eascraíonn faoi cheanglais atá comhionann leis na
ceanglais a shonraítear sa Tríú Treoir um Sciúradh
Airgid,
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agus

(f) i gcás togra go mbeadh rochtain dhíreach ag custaiméirí
an fhorais is freagróir ar chuntas tré-íocaíochta atá ar
seilbh leis an bhforas creidmheasa in ainm an fhorais is
freagróir, gur deimhin leis an bhforas creidmheasa ar
fhorais réasúnacha, maidir leis an bhforas is freagróir—

(i) go bhfuil sé tar éis céannacht na gcustaiméirí sin a
aithint agus a fhíorú, agus go bhfuil sé in ann, ar
iarraidh chuige sin, na doiciméid (cibé acu i bhfoirm
leictreonach nó nach ea) nó an fhaisnéis a d’úsáid an
foras creidmheasa chun céannacht na gcustaiméirí
sin a aithint agus a fhíorú a sholáthar don fhoras
creidmheasa,

(ii) go bhfuil bearta atá comhionann leis an mbeart dá
dtagraítear in alt 35(1) curtha chun feidhme aige i
ndáil leis na custaiméirí sin, agus

(iii) go bhfuil bearta atá comhionann leis an mbeart dá
dtagraítear in alt 35(3) á gcur chun feidhme i ndáil
leis na custaiméirí sin aige.

(2) Aon fhoras creidmheasa a mhainníonn an t-alt seo a
chomhlíonadh, déanann sé cion agus dlífear—

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

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur air.

39.—(1) Ní choisceann aon ní sa Chaibidil seo ar dhuine
ainmnithe bearta a chur chun feidhme i ndáil le custaiméir nó le
húinéir tairbhiúil ar bearta iad de bhreis ar na bearta sin a
shonraítear sa Chaibidil seo, chun sciúradh airgid nó maoiniú
sceimhlitheoireachta a chosc nó a bhrath.

(2) Gan dochar do na himthosca ina bhféadfaidh duine ainmnithe
bearta breise den sórt sin a chur chun feidhme, féadfaidh an duine
ainmnithe déanamh amhlaidh nuair a mheasann an duine ainmnithe
baol méadaithe a bheith ann go ndéanfar airgead a sciúradh nó
sceimhlitheoireacht a mhaoiniú.

40.—(1) San alt seo, ciallaíonn “tríú páirtí iomchuí”—

(a) duine, a sheolann gnó mar dhuine ainmnithe sa Stát—

(i) is foras creidmheasa,

(ii) is foras creidmheasa (seachas gnóthas is foras
airgeadais de bharr go soláthraíonn an gnóthas
seirbhísí malartaithe coigríche nó seirbhísí
íocaíochta. nó iad araon, agus dá bharr sin amháin),

(iii) is cuntasóir seachtrach nó iniúchóir agus is comhalta
freisin de chomhlacht cuntasaíochta ainmnithe,
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(iv) is comhairleoir cánach, agus is aturnae nó comhalta

de chomhlacht cuntasaíochta ainmnithe nó d’Fhoras
Cánachais na hÉireann freisin,

(v) is gairmí dlí neamhspleách iomchuí, nó

(vi) is soláthraí seirbhíse iontaobhais nó chuideachta, agus
is comhalta freisin de chomhlacht cuntasaíochta
ainmnithe nó aturnae nó atá údaraithe ag Banc
Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na
hÉireann chun gnó a sheoladh,

(b) duine a sheolann gnó i mBallstát eile agus a ndéantar
maoirsiú nó faireachán air nó uirthi i leith chomhlíonadh
na gceanglas a shonraítear sa Tríú Treoir um Sciúradh
Airgid, de réir Alt 2 de Chaibidil V den Treoir sin, agus

(i) is foras creidmheasa atá údaraithe chun oibriú mar
fhoras creidmheasa faoi dhlíthe an Bhallstáit,

(ii) is foras airgeadais (seachas gnóthas is foras airgeadais
de bharr go soláthraíonn an gnóthas seirbhísí
malartaithe coigríche nó seirbhísí íocaíochta, nó iad
araon, agus dá bharr sin amháin) atá údaraithe chun
oibriú mar fhoras airgeadais faoi dhlíthe an
Bhallstáit, nó

(iii) is cuntasóir seachtrach, iniúchóir, comhairleoir
cánach, gairmí dlí nó soláthraí seirbhíse iontaobhais
nó cuideachta atá faoi réir clárú gairmiúil
sainordaitheach nó maoirseachta gairmiúla
sainordaithí faoi dhlíthe an Bhallstáit eile,

nó

(c) duine a sheolann gnó in áit a ainmnítear faoi alt 31, a
ndéantar maoirsiú nó faireachán air san áit i leith
comhlíonadh ceanglas atá comhionann leis na ceanglais a
shonraítear sa Tríú Treoir um Sciúradh Airgid, agus—

(i) is foras creidmheasa atá údaraithe chun oibriú mar
fhoras creidmheasa faoi dhlíthe na háite,

(ii) is foras airgeadais (seachas gnóthas is foras airgeadais
de bharr go soláthraíonn an gnóthas seirbhísí
malartaithe coigríche nó seirbhísí íocaíochta, nó iad
araon, agus dá bharr sin amháin) atá údaraithe chun
oibriú mar fhoras airgeadais faoi dhlíthe na háite, nó

(iii) is cuntasóir seachtrach, iniúchóir, comhairleoir
cánach, gairmí dlí nó soláthraí seirbhíse iontaobhais
nó cuideachta atá faoi réir clárú gairmiúil
shainordaitheach nó maoirseachta gairmiúla
sainordaithí faoi dhlíthe na háite.

(2) Aon tagairt i bhfo-alt (1)(b)(iii) agus (c)(iii) do ghairmí dlí, is
tagairt í do dhuine a sholáthraíonn seirbhísí dlí nó nótaireachta ar
bhonn gnó.

(3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), féadfaidh duine ainmnithe dul
ar iontaoibh tríú páirtí iomchuí chun aon cheann de na bearta a chur
chun feidhme i ndáil le custaiméir de chuid an duine ainmnithe a
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cheanglaítear ar an duine ainmnithe a chur chun feidhme i ndáil leis
an gcustaiméir faoi alt 33 nó 35(1).

(4) Ní fhéadfaidh duine ainmnithe dul ar iontaoibh tríú páirtí
iomchuí chun beart a chur chun feidhme faoi alt 33 nó 35(1) ach
amháin—

(a) má tá comhshocrú déanta idir an duine ainmnithe (nó, i
gcás duine ainmnithe is fostaí, fostóir an duine
ainmnithe) agus an tríú páirtí iomchuí faoina mbeidh sé
comhaontaithe go bhféadfaidh an duine ainmnithe dul ar
iontaoibh an tríú páirtí iomchuí chun aon bheart den sórt
sin a chur chun feidhme, agus

(b) más deimhin leis an duine ainmnithe, ar bhonn an
chomhshocraithe, go gcuirfidh an tríú páirtí iomchuí, a
luaithe is indéanta tar éis iarraidh a fháil ón duine
ainmnithe, aon doiciméid (cibé acu i bhfoirm leictreonach
nó nach ea) nó faisnéis a bhaineann leis an gcustaiméir
agus a bheidh faighte ag an tríú páirtí iomchuí le linn dó
nó di an beart a chur chun feidhme, ar aghaidh chuig an
duine iomchuí.

(5) Aon duine ainmnithe a théann ar iontaoibh tríú páirtí iomchuí
chun beart a chur chun feidhme faoi alt 33 nó 35(1), tá sé nó sí faoi
dhliteanas i gcónaí, faoi alt 33 nó 35(1), i leith aon mhainneachtana
an beart a chur chun feidhme.

(6) Aon tagairt san alt seo do thríú páirtí iomchuí a bhféadfadh
duine ainmnithe dul ar a iontaoibh nó ar a hiontaoibh chun beart a
chur chun feidhme faoi alt 33 nó 35(1), ní fholaíonn sí tagairt do
dhuine a chuireann an beart chun feidhme mar sholáthraí seirbhíse
seachfhoinsithe nó mar ghníomhaire de chuid an duine ainmnithe.

(7) Ní choisctear le haon ní san alt seo ar dhuine ainmnithe beart
a chur chun feidhme faoi alt 33 nó 35(1) trí sholáthraí seirbhíse
seachfhoinsithe nó trí ghníomhaire ar choinníoll go bhfuil an duine
ainmnithe faoi dhliteanas i gcónaí i leith aon mhainneachtana an
beart a chur chun feidhme.

Caibidil 4

Tuairisciú ar idirbhearta amhrasacha agus ar idirbhearta a
bhaineann le háiteanna áirithe

41.—Sa Chaibidil seo, folaíonn tagairt do dhuine ainmnithe tagairt
d’aon duine atá ag gníomhú, nó a airbheartaíonn a bheith ag
gníomhú, thar ceann an duine ainmnithe, lena n-áirítear aon
ghníomhaire, fostaí, comhpháirtí, stiúrthóir nó oifigeach eile de chuid
an duine ainmnithe, nó aon duine atá fostaithe faoi chonradh le
haghaidh seirbhísí leis an duine ainmnithe.

42.—(1) Aon duine ainmnithe a bhfuil a fhios aige nó aici, a bhfuil
amhras air nó uirthi, nó a bhfuil forais réasúnacha aige nó aici le
hamhras bheith air nó uirthi, ar bhonn faisnéise a fuarthas i gcúrsa
gnó a sheoladh mar dhuine ainmnithe, go raibh, nó go bhfuil duine
eile, ag gabháil do chion sciúrtha airgid nó maoinithe
sceimhlitheoireachta, tuairisceoidh sé nó sí an t-eolas nó an t-amhras
nó na forais réasúnacha sin don Gharda Síochána agus do na
Coimisinéirí Ioncaim.



[2010.] [Uimh. 6.]An tAcht um Cheartas Coiriúil
(Sciúradh Airgid agus Maoiniú

Sceimhlitheoireachta) 2010.
(2) Tabharfaidh an duine ainmnithe an tuarascáil a luaithe is

indéanta tar éis dó nó di an t-eolas sin a fháil, nó an t-amhras sin a
theacht air nó uirthi, nó tar éis dó nó di na forais réasúnacha sin a
fháil le hamhras a bheith air nó uirthi, go raibh nó go bhfuil an duine
eile ag gabháil do sciúradh airgid nó do mhaoiniú
sceimhlitheoireachta.

(3) Chun críocha fho-ailt (1) agus (2), meastar gan forais
réasúnacha a bheith ag duine ainmnithe lena fhios a bheith aige nó
aici, nó le hamhras a bheith air nó uirthi, go ndéanann duine eile
cion ar bhonn faisnéis a bheith faighte aige nó aici go dtí go mbeidh
an fhaisnéis grinnscrúdaithe ag an duine i gcúrsa cleachtais gnó
réasúnaigh (lena n-áirítear idirbhearta baincéireachta uathoibrithe).

(4) Chun críocha fho-ailt (1) agus (2), féadfaidh forais réasúnacha
a bheith ag duine ainmnithe chun amhras a bheith air nó uirthi go
raibh, nó go bhfuil, duine eile ag gabháil do chion sciúrtha airgid nó
maoinithe sceimhlitheoireachta mura bhfuil an duine ainmnithe in
ann aon bhearta a shonraítear in alt 33(2) nó (4), 35(1) nó 37(1), (3),
(4) nó (6) a chur chun feidhme i ndáil le custaiméir, mar thoradh ar
aon mhainneachtain ar thaobh an chustaiméara doiciméid nó faisnéis
a sholáthar don duine ainmnithe.

(5) Ní theorannóidh aon ní i bhfo-alt (4) na himthosca ina
bhféadfaidh amhras a bheith ar dhuine ar fhorais réasúnacha, ar
bhonn faisnéise a fuarthas i gcúrsa gnó a sheoladh mar dhuine
ainmnithe, go bhfuil cion sciúrtha airgid nó maoinithe
sceimhlitheoireachta déanta ag duine eile.

(6) Déanfaidh duine ainmnithe a gceanglaítear air nó uirthi
tuairisciú faoin alt seo an fhaisnéis seo a leanas a nochtadh sa
tuarascáil:

(a) an fhaisnéis ar a bhfuil eolas, amhras nó forais réasúnacha
an duine ainmnithe bunaithe;

(b) céannacht an duine a bhfuil a fhios ag an duine ainmnithe,
nó a bhfuil amhras air nó uirthi, nó a bhfuil forais
réasúnacha aige nó aici le hamhras a bheith air nó uirthi,
go raibh sé nó sí, nó go bhfuil sé nó sí, ag gabháil do
chion sciúrtha airgid nó maoinithe sceimhlitheoireachta,
más eol don duine ainmnithe an chéannacht sin;

(c) cá bhfuil an mhaoin is ábhar don sciúradh airgid, nó cá
bhfuil na cistí is ábhar don mhaoiniú
sceimhlitheoireachta, de réir mar a bheidh, más eol don
duine ainmnithe an méid sin;

(d) aon fhaisnéis eile is iomchuí.

(7) Ní rachaidh duine ainmnithe a gceanglaítear air nó uirthi
tuarascáil a thabhairt faoin alt seo, ar aghaidh le haon idirbheart nó
seirbhís amhrasach a bhaineann leis an tuarascáil, nó le hidirbheart
nó seirbhís is ábhar don tuarascáil, sula gcuirfear an tuarascáil chuig
an nGarda Síochána agus chuig na Coimisinéirí Ioncaim mura rud
é—

(a) nach bhfuil sé indéanta moill a chur leis an idirbheart nó
leis an tseirbhís nó é nó í a stopadh ó dhul ar aghaidh,
nó
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(b) go bhfuil an duine ainmnithe den tuairim réasúnach go

bhféadfadh sé gurb é an toradh a bheadh air mura rachfaí
ar aghaidh leis an idirbheart nó leis an tseirbhís amhras
do theacht ar an duine eile go bhféadfaí tuarascáil a
thabhairt (nó go bhféadfadh tuairisc a bheith tugtha) nó
go bhféadfadh sé go dtosófaí imscrúdú nó go bhfuil
imscrúdú á sheoladh.

(8) Ní údaraíonn aon ní i bhfo-alt (7) do dhuine ainmnithe dul ar
aghaidh le seirbhís nó le hidirbheart má tugadh ordachán nó ordú
don duine gan dul ar aghaidh leis an tseirbhís nó leis an idirbheart
faoi alt 17 agus má tá an t-ordachán nó an t-ordú i bhfeidhm.

(9) Ach amháin mar a fhoráiltear le halt 46, aon duine a
mhainníonn an t-alt seo a chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion
agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur
air nó uirthi.

(10) Aon tagairt i bhfo-alt (7) d’idirbheart nó do sheirbhís
amhrasach, is tagairt í d’idirbheart nó do sheirbhís a bhfuil amhras
ann ina leith ar fhorais réasúnacha, dá leanfadh sé nó sí ar aghaidh—

(a) gurbh éard a bheadh ann nó inti sciúradh airgid nó
maoiniú sceimhlitheoireachta, nó

(b) go gcabhródh sé nó sí le sciúradh airgid nó maoiniú
sceimhlitheoireachta.

43.—(1) Déanfaidh duine ainmnithe tuarascáil a thabhairt don
Gharda Síochána agus do na Coimisinéirí Ioncaim i dtaobh aon
seirbhíse nó aon idirbhirt—

(a) a sholáthraíonn nó a dhéanann an duine ainmnithe i
gcúrsa gnó a sheoladh mar dhuine ainmnithe, agus

(b) a bhaineann le háit a ainmnítear faoi alt 32.

(2) Aon duine a mhainníonn an t-alt seo a chomhlíonadh,
déanann sé nó sí cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur
air nó uirthi.

44.—(1) Gan dochar don tslí ina bhféadfar tuarascáil a thabhairt
faoi alt 42 nó 43, féadfar tuarascáil den sórt sin a thabhairt de réir
nóis imeachta tuairiscithe inmheánaigh arna bhunú ag fostóir
d’fhonn oibriú an ailt lena mbaineann a éascú.
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(2) Is cosaint ag duine a chúisítear i gcion faoi alt 42 nó 43 a

chruthú go raibh an duine, tráth an chiona airbheartaithe, ina fhostaí
nó ina fostaí a thug tuarascáil faoin alt sin, de réir nóis imeachta
tuairiscithe inmheánaigh den sórt sin, do dhuine eile.

45.—(1) Féadfar faisnéis atá i dtuarascáil faoin gCaibidil seo a
úsáid in imscrúdú ar sciúradh airgid nó ar mhaoiniú
sceimhlitheoireachta nó ar aon chion eile.

(2) Ní dhéanann aon ní san alt seo an fhaisnéis a fhéadfar a úsáid
in imscrúdú ar aon chion a theorannú.

46.—(1) Ní cheanglaítear le haon ní sa Chaibidil seo faisnéis atá
faoi réir pribhléide dlíthiúla a nochtadh.

(2) Ní cheanglaítear le haon ní sa Chaibidil seo ar chomhairleoir
gairmiúil iomchuí faisnéis a nochtadh a bheidh faighte aige nó aici ó
chliant nó i ndáil le cliant le linn staid dhlíthiúil an chliaint a
fhionnadh.

(3) Níl feidhm ag fo-alt (2) maidir le faisnéis arna fáil ó chliant nó
i ndáil le cliant le hintinn críoch choiriúil a chur chun cinn.

47.—Ní dhéileálfar, chun aon chríche, le nochtadh faisnéise arna
dhéanamh ag duine de réir na Caibidle seo mar shárú ar aon srian
arna fhorchur le haon achtachán eile nó le haon riail dlí ar nochtadh
arna dhéanamh ag an duine nó ag aon duine eile ar thar a cheann
nó thar a ceann a dhéantar an nochtadh.

Caibidil 5

Leidíocht ag daoine ainmnithe

48.—Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “comhairleoir dlí” abhcóide nó
aturnae.

49.—(1) Aon duine ainmnithe a bhfuil a fhios aige nó aici nó a
bhfuil amhras air nó uirthi, ar bhonn faisnéise a fhaightear i gcúrsa
gnó a sheoladh mar dhuine ainmnithe, go bhfuil tuarascáil tugtha, nó
go gceanglaítear tuarascáil a thabhairt, faoi Chaibidil 4, ní
dhéanfaidh sé nó sí aon nochtadh ar dóigh dó dochar a dhéanamh
d’imscrúdú a fhéadfar a sheoladh tar éis an tuarascáil a thabhairt
faoin gCaibidil sin.

(2) Aon duine ainmnithe a bhfuil a fhios aige nó aici nó a bhfuil
amhras air nó uirthi, ar bhonn faisnéise a fhaigheann an duine i
gcúrsa gnó a sheoladh mar dhuine ainmnithe, go bhfuil imscrúdú á
bheartú nó á sheoladh i dtaobh an ndearnadh cion sciúrtha airgid nó
maoinithe sceimhlitheoireachta, ní dhéanfaidh sé nó sí aon nochtadh
ar dóigh dó dochar a dhéanamh don imscrúdú.

(3) Aon duine a mhainníonn an t-alt seo a chomhlíonadh déanann
sé nó sí cion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí (nó
iad araon) a chur air nó uirthi, nó
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(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar

feadh téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur
air nó uirthi.

(4) San alt seo, folaíonn tagairt do dhuine ainmnithe tagairt d’aon
duine a bheidh ag gníomhú, nó a airbheartóidh a bheith ag gníomhú,
thar ceann an duine ainmnithe, lena n-áirítear aon ghníomhaire,
fostaí, comhpháirtí, stiúrthóir nó oifigeach eile de chuid an duine
ainmnithe nó aon duine atá fostaithe faoi chonradh le haghaidh
seirbhísí leis an duine ainmnithe.

50.—Is cosaint é in aon imeachtaí i gcoinne duine (“an cosantóir”)
i leith ciona faoi alt 49, i ndáil le nochtadh, don chosantóir a
chruthú—

(a) go ndearnadh an nochtadh do dhuine ba chustaiméir, tráth
an nochta, de chuid an chosantóra nó de chuid duine
ainmnithe ar thar a cheann nó thar a ceann a rinne an
cosantóir an nochtadh,

(b) gur ordaíodh don chosantóir nó don duine ainmnithe ar
thar a cheann nó thar a ceann a rinne an cosantóir an
nochtadh, faoi alt 17, gan aon seirbhís shonraithe nó
idirbheart sonraithe a dhéanamh i leith an
chustaiméara, agus

(c) gur nochtadh á rá gur ordaigh comhalta den Gharda
Síochána nó breitheamh den Chúirt Dúiche don
chosantóir, nó do dhuine ainmnithe ar thar a cheann nó
thar a ceann a rinne an cosantóir an nochtadh, faoi alt 17,
gan an tseirbhís nó an t-idirbheart a dhéanamh ar feadh
na tréimhse a shonraítear san ordachán nó san ordú agus
á rá sin amháin an nochtadh.

51.—(1) Is cosaint é in aon imeachtaí i gcoinne pearsan aonair i
leith ciona faoi alt 49, i ndáil le nochtadh, don phearsa aonair a
chruthú, tráth an nochta—

(a) gur ghníomhaire, fostaí, comhpháirtí, stiúrthóir nó
oifigeach eile do ghnóthas é nó í nó go raibh sé nó sí
fostaithe faoi chonradh le haghaidh seirbhísí ag gnóthas,
agus

(b) go ndearna sé nó sí an nochtadh do ghníomhaire, fostaí,
comhpháirtí, stiúrthóir nó d’oifigeach eile don ghnóthas
céanna, nó do dhuine a bhí fostaithe ag an ngnóthas
céanna faoi chonradh le haghaidh seirbhísí.

(2) Is cosaint é in aon imeachtaí i gcoinne duine i leith ciona faoi
alt 49, i ndáil le nochtadh, don duine a chruthú, tráth an nochta—

(a) gur fhoras creidmheasa nó foras airgeadais an duine, nó
gur thar ceann forais creidmheasa nó forais airgeadais a
rinne sé nó sí an nochtadh,

(b) gur d’fhoras creidmheasa nó d’fhoras airgeadais a
rinneadh an nochtadh,

(c) go raibh an foras dá ndearnadh an nochtadh suite i
mBallstát nó in áit arna hainmniú faoi alt 31, agus
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(d) gur leis an ngrúpa céanna an foras a rinne an nochtadh,

nó ar thar a cheann a rinneadh an nochtadh, agus an foras
dá ndearnadh an nochtadh araon.

(3) Is cosaint é in aon imeachtaí i gcoinne duine i leith ciona faoi
alt 49, i ndáil le nochtadh, don duine a chruthú, tráth an nochta—

(a) gur chomhairleoir dlí nó comhairleoir gairmiúil iomchuí
an duine,

(b) go raibh gnó á sheoladh i mBallstát nó in áit arna
hainmniú faoi alt 31 ag an duine a rinne an nochtadh agus
ag an duine dá ndearnadh é araon, agus

(c) gur chomhlíon na daoine sin a ngníomhaíochtaí gairmiúla
laistigh de ghnóthais éagsúla a raibh úinéireacht,
bainistíocht agus rialú i bpáirt orthu.

52.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le nochtadh—

(a) ag foras creidmheasa, nó thar a cheann, d’fhoras
creidmheasa eile,

(b) ag foras airgeadais, nó thar a cheann, d’fhoras airgeadais
eile,

(c) ag comhairleoir dlí, nó thar a cheann nó thar a ceann, do
chomhairleoir dlí eile, nó

(d) ag comhairleoir gairmiúil iomchuí de chineál áirithe, nó
thar a cheann nó thar a ceann, do chomhairleoir gairmiúil
iomchuí eile den chineál céanna.

(2) Is cosaint é in aon imeachtaí i gcoinne duine i leith ciona faoi
alt 49, i ndáil le nochtadh lena mbaineann an t-alt seo, don duine a
chruthú, tráth an nochta—

(a) gur bhain an nochtadh—

(i) le custaiméir nó iarchustaiméir de chuid an duine (nó
foras nó comhairleoir ar thar a cheann nó thar a
ceann a rinne an duine an nochtadh) agus an fhorais
nó an chomhairleora dá ndearnadh é, nó

(ii) le hidirbheart, nó le soláthar seirbhíse, a raibh an
duine (nó foras nó comhairleoir ar thar a cheann nó
thar a ceann a rinne an duine an nochtadh) agus an
foras nó an comhairleoir dá ndearnadh é araon i
gceist ann,

(b) gur chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta
a chosc, agus chuige sin amháin, a rinneadh an nochtadh,

(c) go raibh an foras nó an comhairleoir dá ndearnadh an
nochtadh lonnaithe i mBallstát nó in áit arna hainmniú
faoi alt 31, agus

(d) go raibh an foras nó an comhairleoir a rinne an nochtadh,
nó ar thar a cheann nó thar a ceann a rinneadh an
nochtadh, agus an foras nó an comhairleoir dá ndearnadh
an nochtadh faoi réir dualgas comhionann maidir le
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rúndacht ghairmiúil agus sonraí pearsanta a chosaint (de
réir bhrí na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus
2003).

(3) Folaíonn tagairt san alt seo do chustaiméir de chuid
comhairleora, i gcás comhairleoir is abhcóide, tagairt do dhuine is
cliant de chuid aturnae a lorg comhairle ón abhcóide don chliant nó
thar ceann an chliaint.

53.—(1) Is cosaint é in aon imeachtaí i gcoinne duine i leith ciona
faoi alt 49, i ndáil le nochtadh, don duine a chruthú—

(a) go ndearnadh nochtadh don údarás arb é, tráth an nochta,
an t-údarás inniúil a bhí freagrach as faireachán a
dhéanamh ar an duine sin, nó as faireachán a dhéanamh
ar an duine ar thar a cheann nó thar a ceann a rinneadh
an nochtadh, faoin gCuid seo,

(b) gur chun cion (cibé acu sa Stát nó nach ea) a bhrath, a
imscrúdú nó a ionchúiseamh a rinneadh an nochtadh, nó

(c) nach raibh a fhios ag an duine nó nach raibh amhras air
nó uirthi, tráth an nochta, gur dóigh é a bheith d’éifeacht
ag an nochtadh dochar a dhéanamh d’imscrúdú i dtaobh
an ndearnadh cion sciúrtha airgid nó maoinithe
sceimhlitheoireachta.

(2) Is cosaint é in aon imeachtaí i gcoinne duine i leith ciona faoi
alt 49, i ndáil le nochtadh, don duine a chruthú—

(a) tráth an nochta, go mba chomhairleoir dlí nó comhairleoir
gairmiúil iomchuí an duine,

(b) go ndearnadh an nochtadh do chliant an duine agus gur
nochtadh á rá nach ndéanfadh an duine an tseirbhís
áirithe lena mbaineann a sholáthar don chliant a
thuilleadh agus á rá sin amháin an nochtadh,

(c) nár sholáthair an duine an tseirbhís áirithe sin a thuilleadh
tar éis dó nó di an méid sin a chur in iúl don chliant, agus

(d) gur thug an duine aon tuarascáil ba ghá i ndáil leis an
gcliant de réir Chaibidil 4.

Caibidil 6

Beartais agus nósanna imeachta inmheánacha, oiliúint agus coimeád
taifead

54.—(1) Déanfaidh duine ainmnithe beartais agus nósanna
imeachta a ghlacadh, i ndáil le gnó an duine ainmnithe, chun
déanamh sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta a chosc
agus a bhrath.

(2) Go háirithe, déanfaidh duine ainmnithe beartais agus nósanna
imeachta a ghlacadh a bheidh le leanúint ag daoine a bhfuil baint
acu le gnó an duine ainmnithe a sheoladh, ar beartais agus nósanna
imeachta iad lena sonrófar oibleagáidí an duine ainmnithe faoin
gCuid seo, lena n-áirítear—
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(a) an baol sciúrtha airgid nó maoinithe sceimhlitheoireachta

a mheasúnú agus a bhainistiú, agus

(b) rialuithe inmheánacha, lena n-áirítear nósanna imeachta
tuairiscithe inmheánacha chun críocha Chaibidil 4.

(3) Áirítear ar na beartais agus na nósanna imeachta dá
dtagraítear i bhfo-alt (2), beartais agus nósanna imeachta chun
déileáil leis na nithe seo a leanas—

(a) idirbhearta casta nó idirbhearta móra, patrúin
neamhghnácha idirbheart nach bhfuil aon chríoch
eacnamaíoch fhollasach nó aon chríoch dhleathach
infheicthe leo agus aon ghníomhaíocht eile a mbeidh
forais réasúnacha ag an duine ainmnithe chun a mheas
gur dóigh di go sonrach, mar gheall ar an gcineál
gníomhaíochta gurb ea í, baint a bheith aici le sciúradh
airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta, a aithint agus a
ghrinnscrúdú, agus

(b) bearta a bheidh le déanamh chun go gcoiscfear idirbhearta
nó táirgí, lena bhféadfaí anaithnideacht a chur chun cinn
nó a éascú, a úsáid le haghaidh sciúrtha airgid nó
maoinithe sceimhlitheoireachta.

(4) Déanfaidh an duine ainmnithe beartais agus nósanna
imeachta a ghlacadh freisin i ndáil le faireachán agus bainistiú a
dhéanamh ar chomhlíonadh na mbeartas agus na nósanna imeachta
dá dtagraítear i bhfo-alt (2) agus i ndáil lena gcur in iúl go
hinmheánach.

(5) Le linn dó nó di beartais agus nósanna imeachta a ullmhú
faoin alt seo, tabharfaidh an duine ainmnithe aird ar aon treoirlínte
iomchuí a mbeidh feidhm acu i ndáil leis an duine ainmnithe agus a
bheidh ceadaithe faoi alt 107.

(6) Cinnteoidh duine ainmnithe, maidir le daoine a mbeidh baint
acu le gnó an duine ainmnithe a sheoladh—

(a) go ndéanfar treoir a thabhairt dóibh maidir leis an dlí i
ndáil le sciúradh airgid agus maoiniú
sceimhlitheoireachta, agus

(b) go ndéanfar oiliúint leanúnach a sholáthar dóibh maidir le
hidirbheart nó gníomhaíocht eile a aithint a d’fhéadfadh
a bheith bainteach le sciúradh airgid nó maoiniú
sceimhlitheoireachta, agus maidir leis an tslí is cóir
gníomhú a luaithe a dhéanfar idirbheart nó gníomhaíocht
den sórt sin a aithint.

(7) Folaíonn tagairt san alt seo do dhaoine a mbeidh baint acu le
gnó duine ainmnithe a sheoladh tagairt do stiúrthóirí agus oifigigh
eile, agus fostaithe, de chuid an duine ainmnithe.

(8) Aon duine ainmnithe a mhainníonn an t-alt seo a
chomhlíonadh déanann sé nó sí cion agus dlífear—
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(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000

nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí (nó
iad araon) a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur
air nó uirthi.

(9) Níl feidhm ag na hoibleagáidí a fhorchuirtear ar dhuine
ainmnithe faoin alt seo maidir le duine ainmnithe is fostaí de chuid
duine ainmnithe eile.

(10) Níl feidhm ag fo-alt (6) maidir le duine ainmnithe is pearsa
aonair agus a sheolann gnó ina aonar nó ina haonar mar dhuine
ainmnithe.

55.—(1) Déanfaidh duine ainmnithe taifid a choimeád lena
bhfianaítear na nósanna imeachta a chuireann an duine ainmnithe i
bhfeidhm agus an fhaisnéis a fhaigheann sé nó sí faoi Chaibidil 3—

(a) i ndáil le gach custaiméir, agus

(b) i gcás duine ainmnithe lena mbaineann alt 38, i ndáil le
gach gaolmhaireacht baincéireachta comhfhreagraí.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), tógfaidh duine
ainmnithe an doiciméad bunaidh nó cóip den uile dhoiciméad a
úsáideann an duine ainmnithe chun críocha Chaibidil 3, lena n-
áirítear an uile dhoiciméad a úsáidtear chun céannacht custaiméirí
nó úinéirí tairbhiúla a fhíorú de réir alt 33.

(3) Coimeádfaidh duine ainmnithe taifid lena bhfianaítear stair
seirbhísí agus idirbheart a rinneadh i ndáil le gach custaiméir de
chuid an duine ainmnithe.

(4) Déanfaidh an duine ainmnithe na doiciméid agus na taifid eile
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) go (3) a choinneáil, in oifig nó áitreabh
eile sa Stát, ar feadh tréimhse nach giorra ná 5 bliana tar éis—

(a) i gcás taifid dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a), an dáta ar a
scoirfidh an duine ainmnithe d’aon seirbhís a sholáthar
don chustaiméir lena mbaineann nó dáta an idirbhirt
deiridh (más ann) leis an gcustaiméir, cibé acu is déanaí,

(b) i gcás taifid dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), an dáta ar a
dtiocfaidh deireadh leis an ngaolmhaireacht
baincéireachta comhfhreagraí lena mbaineann,

(c) i gcás taifid dá dtagraítear i bhfo-alt (3) lena bhfianaítear
gur sheol an duine ainmnithe idirbheart áirithe leis an
gcustaiméir, don chustaiméir nó thar ceann an
chustaiméara (seachas taifead lena mbaineann mír (d)),
an dáta ar a gcríochnófar an t-idirbheart nó a scoirfear de,

(d) i gcás taifid dá dtagraítear i bhfo-alt (3) lena bhfianaítear
seoladh idirbhirt ócáidigh áirithe ar sraith idirbheart é le
custaiméir, do chustaiméir nó thar ceann custaiméara, an
dáta ar a gcríochnófar an tsraith idirbheart nó a scoirfear
di, nó
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(e) i gcás taifid dá dtagraítear i bhfo-alt (3) lean bhfianaítear

seoladh seirbhíse áirithe don chustaiméir nó thar ceann
an chustaiméara, (seachas taifead lena mbaineann mír (c)
nó (d)), an dáta ar a gcríochnófar an tseirbhís áirithe nó
a scoirfear di.

(5) Sroicheann fo-alt (4)(a) freisin chuig aon taifead a ceanglaíodh
a choinneáil faoi alt 32(9)(a) d’Acht 1994 díreach sular aisghaireadh
an fhoráil sin leis an Acht seo.

(6) Sroicheann fo-alt (4)(c) go (e) freisin chuig aon taifead a
ceanglaíodh a choinneáil faoi alt 32(9)(b) den Acht um Cheartas
Coiriúil 1994 díreach sular aisghaireadh an fhoráil sin leis an Acht
seo agus chun na críche sin—

(a) aon tagairt i bhfo-alt (4)(c) go (e) do thaifead dá
dtagraítear i bhfo-alt (3), folaíonn sí tagairt do thaifead
den sórt sin, agus

(b) aon tagairt i bhfo-alt (4)(d) d’idirbheart ócáideach ar sraith
idirbheart é, folaíonn sí tagairt do shraith idirbheart dá
dtagraítear in alt 32(3)(b) den Acht um Cheartas
Coiriúil 1994.

(7) Ní fhéadfaidh duine ainmnithe na taifid dá dtagraítear i bhfo-
ailt (1) go (6) a choimeád go hiomlán nó go páirteach i bhfoirm
leictreonach, i bhfoirm mheicniúil nó i bhfoirm neamhscríofa eile ach
amháin sa chás gur féidir iad a atáirgeadh i bhfoirm scríofa.

(8) Na ceanglais a fhorchuirtear leis an alt seo, is ceanglais iad i
dteannta, agus ní ceanglais iad in ionad, aon cheanglas eile a
fhorchuirtear le haon achtachán eile nó le haon riail dlí maidir le
duine ainmnithe do choimeád agus do choinneáil taifead.

(9) Na hoibleagáidí a fhorchuirtear ar dhuine ainmnithe faoin alt
seo, leanfaidh siad d’fheidhm a bheith acu maidir le duine a bhí ina
dhuine ainmnithe nó ina duine ainmnithe ach a scoir de bheith ag
seoladh gnó mar dhuine ainmnithe.

(10) Maidir le ceanglas i leith duine ainmnithe is comhlacht
corpraithe chun aon taifead a choinneáil faoin alt seo, baineann sé
le haon chomhlacht corpraithe is comharba ar an gcomhlacht
corpraithe nó atá ar leanúint as.

(11) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena bhforordófar
ceanglais a bhaineann le taifid dá dtagraítear san alt seo a choinneáil,
ar taifid iad de chuid comhlachta chorpraithe atá foirceannta nó de
chuid comhpháirtíochta atá díscaoilte.

(12) Aon duine ainmnithe a mhainníonn an t-alt seo a
chomhlíonadh déanann sé nó sí cion agus dlífear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur
air nó uirthi.
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Caibidil 7

Forálacha speisialta a bhfuil feidhm acu maidir le forais
chreidmheasa agus forais airgeadais

56.—(1) Aon fhoras creidmheasa nó foras airgeadais is duine
ainmnithe, beidh córais i bhfeidhm aige chun a chumasú dó freagra
iomlán agus pras a thabhairt ar fhiosrúcháin ón nGarda Síochána—

(a) maidir le cibé acu atá nó nach bhfuil, nó a bhí nó nach
raibh, gaolmhaireacht ghnó aige, laistigh de na 6 bliana
roimhe sin, le duine atá sonraithe ag an nGarda
Síochána, agus

(b) le cineál aon ghaolmhaireachta den sórt sin leis an duine
sin.

(2) Aon fhoras creidmheasa nó foras airgeadais a mhainníonn an
t-alt seo a chomhlíonadh, déanann sé cion agus dlitear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí (nó iad
araon) a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur air.

57.—(1) Aon fhoras creidmheasa nó foras airgeadais is duine
ainmnithe agus atá corpraithe sa Stát, cinnteoidh sé go ndéanfaidh
aon bhrainse den fhoras, nó aon fhochuideachta den fhoras is foras
creidmheasa nó foras airgeadais freisin, in áit seachas i mBallstát,
ceanglais a chur chun feidhme atá comhionann leis na ceanglais a
shonraítear i gCaibidlí II agus IV den Tríú Treoir um Sciúradh
Airgid.

(2) I gcás nach gceadaíonn an áit lena mbaineann ceanglais atá
comhionann leis na ceanglais a shonraítear i gCaibidlí II agus IV den
Tríú Treoir um Sciúradh Airgid a chur chun feidhme, déanfaidh an
duine ainmnithe—

(a) é sin a chur in iúl don údarás inniúil maidir leis an duine
ainmnithe, agus

(b) bearta, arna gcinneadh i gcomhairle leis an údarás inniúil,
a chur chun feidhme chun déileáil leis an mbaol sciúrtha
airgid nó maoinithe sceimhlitheoireachta a éiríonn as na
ceanglais sin a bheith in easnamh.

(3) Aon fhoras creidmheasa nó foras airgeadais is duine
ainmnithe agus atá corpraithe sa Stát, cuirfidh sé aon bheartais agus
nósanna imeachta a bheidh glactha aige faoi alt 54 i bhfios d’aon
bhrainse nó fochuideachta dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus atá in áit
seachas i mBallstát.

(4) Aon duine ainmnithe a mhainníonn an t-alt seo a
chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion agus dlitear—
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(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000

nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí (nó
iad araon) a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur
air nó uirthi.

58.—(1) Ní dhéanfaidh foras creidmheasa nó foras airgeadais
cuntas gan ainm a bhunú, nó pasleabhar gan ainm a sholáthar,
d’aon chustaiméir.

(2) Ní dhéanfaidh foras creidmheasa nó foras airgeadais aon
chuntas gan ainm, nó aon phasleabhar gan ainm, a bhí ann díreach
roimh thosach feidhme an ailt seo, a choimeád d’aon chustaiméir.

(3) Aon fhoras creidmheasa nó foras airgeadais a mhainníonn an
t-alt seo a chomhlíonadh, déanann sé cion agus dlitear—

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

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur air.

59.—(1) Ní bhunóidh foras creidmheasa gaolmhaireacht
baincéireachta comhfhreagraí le banc blaoisce.

(2) Aon fhoras creidmheasa a mbeidh gaolmhaireacht
baincéireachta comhfhreagraí bunaithe aige le banc blaoisce roimh
thosach feidhme an ailt seo, ní leanfaidh sé den ghaolmhaireacht sin.

(3) Ní bheidh foras creidmheasa ag gabháil do ghaolmhaireacht
baincéireachta comhfhreagraí, ná ní leanfaidh sé den chéanna, le
banc arb eol don fhoras go gceadaíonn sé do bhanc blaoisce a
chuntais a úsáid.

(4) Cuirfidh foras creidmheasa bearta cuí chun feidhme chun a
chinntiú nach mbunóidh sé gaolmhaireacht baincéireachta
comhfhreagraí, nó nach leanfaidh sé den chéanna, le banc a
cheadaíonn do bhanc blaoisce a chuntais a úsáid.

(5) Aon fhoras creidmheasa a mhainníonn an t-alt seo a
chomhlíonadh, déanann sé cion agus dlitear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide na 12 mhí (nó iad
araon) a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur air.

(6) San alt seo, ciallaíonn “banc blaoisce” foras creidmheasa (nó
comhlacht corpraithe atá ag gabháil do ghníomhaíochtaí atá
comhionann le foras creidmheasa)—

(a) nach bhfuil láithreacht fhisiceach aige, a bhfuil
cinnteoireacht agus bainistíocht shuntasach i gceist léi, sa
dlínse ina bhfuil sé corpraithe,
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(b) nach n-údaraítear dó oibriú, agus nach bhfuil faoi réir

maoirsiú, mar fhoras creidmheasa (nó mar fhoras
comhionann) sa dlínse ina bhfuil sé corpraithe, agus

(c) nach bhfuil cleamhnaithe le haon chomhlacht corpraithe
eile—

(i) a bhfuil láithreacht fhisiceach aige, a bhfuil
cinnteoireacht agus bainisteoireacht shuntasach i
gceist léi, sa dlínse ina bhfuil sé corpraithe, agus

(ii) a n-údaraítear dó oibriú, agus atá faoi réir maoirsiú,
mar fhoras creidmheasa nó mar ghnóthas árachais,
sa dlínse ina bhfuil sé corpraithe.

Caibidil 8

Faireachán ar Dhaoine Ainmnithe

60.—(1) Faoi réir alt 61, aon tagairt sa Chuid seo don údarás
inniúil maidir le duine ainmnithe, is tagairt í don údarás inniúil atá
forordaithe don aicme daoine ainmnithe a mbaineann an duine
ainmnithe léi.

(2) Mura bhfuil aon údarás inniúil den sórt sin forordaithe, aon
tagairt sa Chuid seo don údarás inniúil, is tagairt í do na nithe seo
a leanas:

(a) i gcás duine ainmnithe is foras creidmheasa nó is foras
airgeadais, Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí
Airgeadais na hÉireann;

(b) i gcás duine ainmnithe is iniúchóir, cuntasóir seachtrach,
comhairleoir cánach nó soláthraí seirbhíse iontaobhais
nó cuideachta—

(i) más comhalta de chomhlacht cuntasaíochta ainmnithe
an duine, an comhlacht cuntasaíochta ainmnithe, nó

(ii) mura comhalta de chomhlacht cuntasaíochta
ainmnithe an duine agus más comhlacht corpraithe
an duine, nó más comhlacht de dhaoine
neamhchorpraithe an duine, a chomhallann a
fheidhmeanna faoin gCuid seo trí oifigigh, comhaltaí
nó fostaithe dá chuid ar comhaltaí iad de chomhlacht
cuntasaíochta ainmnithe, an comhlacht
cuntasaíochta ainmnithe;

(c) i gcás duine ainmnithe is aturnae, Dlí-Chumann na
hÉireann;

(d) i gcás duine ainmnithe is abhcóide, Ardchomhairle Bharra
na hÉireann;

(e) i gcás aon duine ainmnithe seachas duine ainmnithe dá
dtagraítear i mír (a), (b), (c) nó (d), an tAire.

(3) Ní fhéadfaidh an tAire údarás inniúil a fhorordú maidir le
haicme daoine ainmnithe, chun críocha fho-alt (1), ach amháin más
deimhin leis an Aire gur mó is cuí an t-údarás inniúil ná an t-údarás
inniúil a shonraítear i bhfo-alt (2) maidir leis an aicme daoine
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ainmnithe, ag féachaint do chineál na ngníomhaíochtaí gnó a mbíonn
an aicme sin ag gabháil dóibh.

61.—(1) I gcás inarb ann do níos mó ná údarás inniúil amháin
maidir le duine ainmnithe faoi alt 60, féadfaidh na húdaráis inniúla
sin comhaontú go ngníomhóidh ceann acu mar an údarás inniúil
maidir leis an duine sin, agus forléireofar tagairtí sa Chuid seo
d’údarás inniúil dá réir sin.

(2) Aon chomhaontú faoin alt seo, i ndáil le duine ainmnithe,
tagann sé in éifeacht an tráth a thugann an t-údarás inniúil a
chomhaontaigh gníomhú mar an údarás inniúil maidir leis an duine
ainmnithe fógra, i scríbhinn, don duine sin.

(3) Scoireann comhaontú faoin alt seo, i ndáil le duine ainmnithe,
d’éifeacht a bheith leis—

(a) an tráth a thugann aon cheann de na páirtithe sa
chomhaontú fógra, i scríbhinn, do na páirtithe eile i
dtaobh fhoirceannadh an chomhaontaithe,

(b) an tráth a théann an comhaontú in éag, nó

(c) de thoradh oibriú alt 60(1), an tráth nach údarás inniúil de
chuid an duine faoi alt 60 a thuilleadh é an t-údarás
inniúil a chomhaontaigh gníomhú mar an údarás inniúil,

cibé acu is luaithe.

62.—(1) Sa Chuid seo, aon tagairt d’údarás inniúil Stáit, is tagairt
í do cheann amháin de na húdaráis inniúla seo a leanas:

(a) Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na
hÉireann;

(b) an tAire;

(c) cibé údarás inniúil eile atá forordaithe.

(2) Ní fhéadfaidh an tAire údarás inniúil a fhorordú mar údarás
inniúil Stáit chun críocha mhír (1)(c) ach amháin—

(a) más deimhin leis an Aire gur údarás inniúil cuí an t-údarás
inniúil, ag féachaint d’fheidhmeanna údarás inniúil Stáit
faoin gCuid seo, agus

(b) más Aire den Rialtas nó oifigeach d’aicme áirithe nó de
thuairisc áirithe de chuid Roinne Stáit nó más comhlacht
(nach cuideachta) le hachtachán nó faoi achtachán é an
t-údarás inniúil.

63.—(1) Déanfaidh údarás inniúil faireachán éifeachtúil ar na
daoine ainmnithe ar údarás inniúil é maidir leo agus déanfaidh sé
bearta a bheidh riachtanach le réasún d’fhonn a áirithiú go
gcomhlíonfaidh na daoine ainmnithe sin na ceanglais a shonraítear
sa Chuid seo.

(2) Áireofar sna bearta a bheidh riachtanach le réasún tuarascáil
a thabhairt don Gharda Síochána agus do na Coimisinéirí Ioncaim i
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dtaobh aon eolais a bheidh ag an údarás inniúil, nó aon amhrais a
bheidh air, go raibh, nó go bhfuil, duine ainmnithe ag gabháil do
sciúradh airgid nó do mhaoiniú sceimhlitheoireachta.

(3) Le linn d’údarás inniúil a chinneadh, in aon chás áirithe, ar
chomhlíon duine ainmnithe aon cheann de na ceanglais a shonraítear
sa Chuid seo, breithneoidh sé an bhfuil an duine in ann a thaispeáint
don údarás inniúil go bhfuil na ceanglais comhlíonta.

(4) Aon údarás inniúil a gheobhaidh aon eolas, nó a dtiocfaidh
amhras air, i gcúrsa faireachán a dhéanamh ar dhuine ainmnithe
faoin alt seo, go raibh nó go bhfuil duine eile ag gabháil do sciúradh
airgid nó do mhaoiniú sceimhlitheoireachta, déanfaidh sé an t-eolas
nó an t-amhras sin a thuairisciú don Gharda Síochána agus do na
Coimisinéirí Ioncaim.

64.—Ní dhéanann aon ní sa Chuid seo aon fheidhmeanna a bheidh
ag údarás inniúil (lena n-áirítear údarás inniúil Stáit) faoi aon
achtachán eile nó aon riail dlí a theorannú.

65.—Áireoidh údarás inniúil, i ngach tuarascáil bhliantúil a
fhoilseoidh an t-údarás, cuntas ar na gníomhaíochtaí a rinne sé le
linn dó a fheidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh i rith na
bliana lena mbaineann an tuarascáil bhliantúil.

66.—(1) San alt seo, aon tagairt d’fhaisnéis iomchuí, i ndáil le
duine, atá ar seilbh ag comhlacht, is tagairt í d’aon chuid den
fhaisnéis seo a leanas atá ar seilbh ag an gcomhlacht:

(a) ainm, seoladh nó sonraí teagmhála eile an duine;

(b) aon fhaisnéis fhorordaithe eile a bhaineann leis an duine.

(2) Féadfaidh aon údarás inniúil Stáit, le fógra i scríbhinn, a
iarraidh ar aon chomhlacht poiblí, nó ar aon chomhlacht a dhéanann
ionadaíocht do dhaoine a sheolann aon trádáil, gairm, gnó nó
fostaíocht, nó a dhéanann daoine den sórt sin a rialú, a cheadúnú, a
chlárú nó a údarú ar shlí eile, aon fhaisnéis iomchuí a sholáthar don
údarás i ndáil leis na daoine seo a leanas—

(a) aon daoine ainmnithe ar údarás inniúil maidir leo an t-
údarás, nó

(b) aon daoine a mheasann an comhlacht le réasún go
bhféadfadh sé gur daoine ainmnithe den sórt sin iad.

(3) Ní fhéadfaidh údarás inniúil Stáit iarraidh a dhéanamh faoin
alt seo ach amháin i ndáil le faisnéis a theastóidh le réasún ón údarás
chun cabhrú leis an údarás a fheidhmeanna faoin gCuid seo a
chomhall.

(4) D’ainneoin aon achtacháin eile nó aon rialach dlí, déanfaidh
comhlacht a gheobhaidh iarraidh faoin alt seo an fhaisnéis iomchuí
lena mbaineann a nochtadh.

(5) Ní fhéadfaidh an tAire faisnéis a fhorordú, chun críocha fho-
alt (1)(b), a bhféadfaidh údarás inniúil Stáit í a iarraidh faoin alt seo
ach amháin más deimhin leis an Aire gur faisnéis chuí an fhaisnéis,
ag féachaint d’fheidhmeanna an údaráis inniúil Stáit faoin gCuid seo.
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67.—(1) Féadfaidh údarás inniúil Stáit, le fógra i scríbhinn, a ordú

do dhuine ainmnithe ar údarás inniúil maidir leis nó léi an t-údarás
cibé faisnéis nó doiciméid (nó iad araon) a bhaineann leis an duine
ainmnithe a shonrófar san fhógra a sholáthar.

(2) Aon duine a mhainníonn, gan cúis réasúnach, ordachán faoin
alt seo a chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í
a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 12 mhí (nó iad araon) a chur air nó uirthi.

(3) Sonróidh údarás inniúil Stáit, le linn ordachán a thabhairt
faoin alt seo, an modh inar gá aon doiciméad nó faisnéis a thabhairt
agus tréimhse réasúnach faoinar gá an doiciméad nó an fhaisnéis
a thabhairt.

(4) Ní cheanglófar ar dhuine doiciméid a thabhairt de réir an ailt
seo ach amháin má bhíonn na doiciméid i seilbh an duine nó má
bhíonn cumhacht ag an duine iad a fháil go dleathach.

(5) Más eol do dhuine an áit a bhfuil doiciméid lena mbaineann
an t-ordachán, déanfaidh an duine ráiteas, arna fhíorú le dearbhú
reachtúil agus ina n-aithneofar an áit a bhfuil na doiciméid a
thabhairt don údarás inniúil Stáit a thug an t-ordachán. Tabharfaidh
an duine an ráiteas tráth nach déanaí ná deireadh na tréimhse a
shonrófar san ordachán mar thréimhse faoinar gá na doiciméid a
thabhairt.

(6) Aon duine a mhainníonn, gan cúis réasúnach, fo-alt (5) a
chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion, agus dlífear, ar é nó í a chiontú
go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000, nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 12 mhí (nó iad araon), a chur air nó uirthi.

(7) Más i bhfoirm leictreonach, i bhfoirm mheicniúil nó i bhfoirm
eile, atá aon doiciméad is gá a thabhairt faoin alt seo, is i bhfoirm
scríofa a thabharfar an doiciméad, mura sonraítear a mhalairt leis
an ordachán.

(8) Féadfaidh údarás inniúil Stáit cóipeanna a dhéanamh d’aon
doiciméad a thugtar don údarás faoin alt seo, nó sleachta a thógáil
as an gcéanna.

68.—(1) Féadfaidh údarás inniúil Stáit, le fógra i scríbhinn, a ordú
do dhuine ainmnithe ar údarás inniúil maidir leis nó léi an t-údarás,
míniú a thabhairt don údarás ar aon doiciméid a bhaineann leis an
duine ainmnithe—

(a) agus atá tugtha ag an duine don údarás le linn dó nó di
ordacháin faoi alt 67 a chomhlíonadh, nó

(b) atá tugtha chun siúil go dleathach ó áitreabh ag oifigeach
údaraithe faoi alt 77 (lena n-áirítear mar a chuirtear chun
feidhme le halt 78 é).

(2) Sonróidh údarás inniúil Stáit, nuair a bheidh ordachán á
thabhairt faoin alt seo, an modh inar gá aon mhíniú ar dhoiciméad a
thabhairt agus tréimhse réasúnach faoinar gá an míniú a thabhairt.

(3) Aon duine a mhainníonn, gan cúis réasúnach, ordachán faoin
alt seo a chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion, agus dlífear, ar é nó
í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000, nó príosúnacht

59

Cd.4

Ordachán chun
faisnéis nó
doiciméid a
thabhairt.

Ordachán chun
míniú a sholáthar ar
dhoiciméid.



Cd.4 A.68

An cuspóir atá le
hordachán faoi alt
67 nó 68.

Féin-ionchoiriú (ailt
67 agus 68).

Ordachán do
dhuine ainmnithe
oibleagáidí faoin
gCuid seo a
chomhlíonadh.

Oifigigh údaraithe a
cheapadh.

60

[Uimh. 6.] [2010.]An tAcht um Cheartas Coiriúil
(Sciúradh Airgid agus Maoiniú

Sceimhlitheoireachta) 2010.
ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí (nó iad araon), a chur air
nó uirthi.

69.—Ní fhéadfaidh údarás inniúil Stáit ordachán a thabhairt faoi
alt 67 nó 68 ach amháin i ndáil le faisnéis nó doiciméid a theastóidh
le réasún ón údarás chun cabhrú leis an údarás a chuid feidhmeanna
faoin gCuid seo a chomhlíonadh.

70.—Ní cheanglaítear le haon ní in alt 67 nó 68 ar dhuine ordachán
faoin alt lena mbaineann a chomhlíonadh chun aon fhaisnéis a
thabhairt más rud é go bhféadfaí an duine a ionchoiriú dá ndéanfaí
amhlaidh.

71.—(1) Féadfaidh údarás inniúil Stáit, le fógra i scríbhinn, a ordú
do dhuine ainmnithe ar údarás inniúil maidir leis an t-údarás scor
d’iompar sonraithe, nó staonadh ó iompar den sórt sin, arb éard é,
nó arbh éard é dá ndéanfaí é, i dtuairim an údaráis, sárú ar aon
fhoráil shonraithe den Chuid seo.

(2) Sonróidh an t-údarás inniúil Stáit san ordachán tréimhse
réasúnach faoinar gá an t-ordachán a comhlíonadh.

(3) Má mhainníonn an duine ainmnithe an t-ordachán a
chomhlíonadh agus má fhaightear é nó í ciontach dá éis sin i gcion
arb éard é an t-iompar a shonraítear san ordachán, cuirfidh an chúirt
an mhainneachtain an t-ordachán a chomhlíonadh i gcuntas mar
thromú ar an gcion le linn aon phianbhreith a bheidh le forchur ar
an duine mar gheall ar an gcion a chinneadh.

72.—(1) Féadfaidh údarás inniúil Stáit fostaithe de chuid an
údaráis, nó daoine eile ag a mbeidh, i dtuairim an údaráis, cáilíochtaí
oiriúnacha nó taithí oiriúnach, a cheapadh chun bheith ina n-oifigigh
údaraithe chun críche na Caibidle seo.

(2) Féadfaidh údarás inniúil Stáit aon cheapachán arna dhéanamh
ag an údarás faoi fho-alt (1) a chúlghairm.

(3) Is i scríbhinn a bheidh ceapachán nó cúlghairm faoin alt seo.

(4) Maidir le ceapachán duine ag údarás inniúil Stáit mar
oifigeach údaraithe, scoirfidh sé—

(a) ar an údarás do chúlghairm an cheapacháin,

(b) i gcás gur do thréimhse shonraithe an ceapachán, ar dhul
in éag don tréimhse,

(c) ar an duine d’éirí as an gceapachán, nó

(d) i gcás gur fostaí an duine de chuid an údaráis—

(i) ar an duine d’éirí as a bheith ina fhostaí nó ina fostaí
de chuid an údaráis, nó

(ii) ar fhoirceannadh fhostaíocht an duine leis an údarás
ar aon chúis eile.
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73.—(1) Gach oifigeach údaraithe a cheapfaidh údarás inniúil

Stáit, tabharfaidh an t-údarás inniúil Stáit barántas ceapacháin mar
oifigeach údaraithe dó nó di.

(2) Le linn feidhmeanna oifigigh údaraithe a chomhlíonadh faoin
gCaibidil seo, déanfaidh an t-oifigeach, má iarrann aon duine dá
ndéanann sé difear air nó uirthi déanamh amhlaidh, barántas
ceapacháin an oifigigh a thabhairt ar aird lena iniúchadh.

74.—Ní fhéadfaidh oifigeach údaraithe cumhachtaí a fheidhmiú
mar oifigeach údaraithe faoin gCaibidil seo ach amháin chun cabhrú
leis an údarás inniúil Stáit a cheap an t-oifigeach údaraithe le linn dó
feidhmeanna an údaráis a chomhlíonadh faoin gCuid seo.

75.—(1) Féadfaidh oifigeach údaraithe dul isteach in aon áitreabh
a gcreideann an t-oifigeach údaraithe le réasún go raibh, nó go bhfuil,
gnó duine ainmnithe á sheoladh ann.

(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe dul isteach in aon áitreabh a
gcreideann an t-oifigeach údaraithe le réasún go bhfuil taifid nó
doiciméid eile a bhaineann le gnó duine ainmnithe ann.

(3) Féadfaidh oifigeach údaraithe dul isteach in áitreabh faoi fho-
alt (1) nó (2)—

(a) i gcás ina gcreideann an t-oifigeach údaraithe le réasún go
bhfuil gnó duine ainmnithe á sheoladh san áitreabh
(amhail dá dtagraítear i bhfo-alt (1)), aon tráth a
gcreideann an t-oifigeach údaraithe le réasún go bhfuil
an gnó á sheoladh ann lena linn, nó

(b) in aon chás eile, aon tráth réasúnach.

76.—Ní fhorléireofar aon ní sa Chaibidil seo mar ní a thugann
cumhacht d’oifigeach údaraithe dul isteach in aon teaghais gan cead
ón áititheoir nó gan údarás barántais faoi alt 78.

77.—(1) Féadfaidh oifigeach údaraithe, in aon áitreabh a mbeidh
an t-oifigeach tar éis dul isteach ann go dleathach, aon cheann de na
nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a) an t-áitreabh a iniúchadh;

(b) a iarraidh ar aon duine san áitreabh ar dealraitheach go
bhfuil taifid nó doiciméid eile a bhaineann le gnó duine
ainmnithe (is duine ainmnithe arb é a údarás inniúil nó a
húdarás inniúil an t-údarás inniúil Stáit a cheap an t-
oifigeach údaraithe) faoina rialú nó go bhfuil rochtain
aige nó aici orthu—

(i) na doiciméid a thabhairt ar aird lena n-iniúchadh,
agus

(ii) má tá aon cheann de na doiciméid sin i bhfoirm
leictreonach, i bhfoirm mheicniúil nó i bhfoirm eile,
an doiciméad a atáirgeadh i bhfoirm scríofa;
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(c) iniúchadh a dhéanamh ar na doiciméid a thabharfar ar aird

nó a atáirgfear de réir iarrata den sórt sin nó a gheofar i
gcúrsa an t-áitreabh a iniúchadh;

(d) cóipeanna a thógáil de na doiciméid sin nó d’aon chuid
díobh (lena n-áirítear, i gcás doiciméid i bhfoirm
leictreonach, i bhfoirm mheicniúil nó i bhfoirm eile, cóip
den doiciméad i bhfoirm scríofa);

(e) a iarraidh ar aon duine san áitreabh, ar dealraitheach don
duine údaraithe faisnéis a bhaineann leis na doiciméid nó
le gnó an duine ainmnithe a bheith aige nó aici,
ceisteanna a fhreagairt i leith na ndoiciméad nó an ghnó
sin;

(f) na doiciméid a thabhairt chun siúil agus a choinneáil (lena
n-áirítear, i gcás doiciméid i bhfoirm leictreonach, i
bhfoirm mheicniúil nó i bhfoirm eile, cóip den fhaisnéis i
bhfoirm scríofa) go ceann na tréimhse is gá le réasún
chun iad a scrúdú tuilleadh;

(g) a iarraidh ar dhuine atá i bhfeighil trealaimh sonraí, a
oibríonn trealamh sonraí nó atá bainteach lena oibriú,
lena n-áirítear aon duine a d’oibrigh an trealamh sin, gach
cúnamh réasúnach a thabhairt don oifigeach i ndáil le
hoibriú an trealaimh nó le rochtain ar na sonraí a
stóráiltear ann;

(h) an t-áitreabh nó cuid den áitreabh, a gcreideann an t-
oifigeach údaraithe le réasún go bhfuil taifid nó doiciméid
eile a bhaineann le gnó an duine ainmnithe ann nó inti,
a dhaingniú chun iniúchadh a dhéanamh air nó uirthi ina
dhiaidh sin.

(2) Aon duine a ndéanfar iarraidh chuige nó chuici de réir fho-alt
(1), déanfaidh sé nó sí—

(a) an iarraidh a chomhlíonadh a mhéid is indéanta déanamh
amhlaidh, agus

(b) cibé cúnamh agus faisnéis eile atá réasúnach sna himthosca
a thabhairt don oifigeach údaraithe i leith ghnó an duine
ainmnithe lena mbaineann.

(3) Folaíonn tagairt san alt seo do threalamh sonraí tagairt d’aon
ghaireas gaolmhar.

(4) Aon tagairt san alt seo do dhuine a oibríonn nó a d’oibrigh
trealamh sonraí, folaíonn sí tagairt do dhuine a n-oibrítear nó ar
oibríodh trealamh sonraí thar a cheann nó thar a ceann.

78.—(1) Féadfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche barántas a
eisiúint faoin alt seo más deimhin leis nó léi, trí fhaisnéis faoi mhionn
ó oifigeach údaraithe, go bhfuil forais réasúnacha ann lena
chreidiúint—

(a) go bhfuil doiciméid san áitreabh a bhaineann le gnó duine
ainmnithe agus a theastaíonn chun cabhrú leis an údarás
inniúil Stáit a cheap an t-oifigeach údaraithe faoin
gCaibidil seo le linn dó feidhmeanna an údaráis faoin
gCuid seo a chomhlíonadh, agus
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(b) gur teaghais atá san áitreabh nó go bhfuil bac nó cosc

curtha ar shlí eile ar oifigeach údaraithe ar dhul isteach
san áitreabh faoi alt 75.

(2) Údaraítear le barántas faoin alt seo d’oifigeach údaraithe, aon
tráth nó tráthanna laistigh d’aon mhí amháin ón tráth a eisítear an
barántas—

(a) dul isteach san áitreabh a bheidh sonraithe sa bharántas,
agus

(b) na cumhachtaí a thugtar d’oifigigh údaraithe leis an
gCaibidil seo nó aon chumhachtaí de na cumhachtaí sin
a bheidh sonraithe sa bharántas a fheidhmiú.

(3) Féadfar forneart réasúnach a úsáid chun dul isteach in
áitreabh is ábhar do bharántas.

79.—Maidir le hoifigeach údaraithe, féadfaidh cibé oifigigh
údaraithe eile, cibé comhaltaí den Gharda Síochána nó cibé daoine
eile is cuí le réasún leis an oifigeach údaraithe a bheith ina theannta
nó ina teannta agus cabhrú leis nó léi le linn cumhachtaí an oifigigh
(lena n-áirítear cumhachtaí faoi bharántas arna eisiúint faoi alt 78)
a fheidhmiú.

80.—(1) Déanann duine cion má dhéanann an duine, gan
leithscéal réasúnach—

(a) bac nó treampán a chur ar oifigeach údaraithe le linn
cumhachtaí an oifigigh faoin gCaibidil seo a fheidhmiú,
nó

(b) mainneachtain ceanglas, nó iarraidh arna déanamh ag
oifigeach údaraithe, faoi alt 77 (lena n-áirítear faoi alt 77
arna chur chun feidhme le halt 78) a chomhlíonadh.

(2) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo, dlitear, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 12 mhí (nó iad araon) a chur air nó uirthi.

(3) Folaíonn tagairt san alt seo d’oifigeach údaraithe tagairt do
chomhalta den Gharda Síochána nó do dhuine eile atá i dteannta an
oifigigh agus ag cabhrú leis nó léi de réir alt 79.

81.—Ní cheanglaítear le haon ní sa Chaibidil seo ar dhuine
ceisteanna a fhreagairt más dóigh go bhféadfadh go n-ionchoireofaí
an duine dá ndéanfadh sé nó sí amhlaidh.

82.—Ní cheanglaítear le haon ní sa Chaibidil seo aon doiciméid nó
faisnéis a bheidh faoi réir pribhléide dlíthiúla a thabhairt ar aird.

83.—(1) Ní mheasfar maidir le duine do dhéanamh aon fhaisnéis
nó aon doiciméad a nochtadh nó a thabhairt ar aird de réir na
Caibidle seo, gur sárú é ar aon srian, faoi aon achtachán nó aon riail
dlí, leis an duine, nó le haon duine eile a ndéantar an fhaisnéis nó
an doiciméad a nochtadh nó a thabhairt ar aird thar a cheann nó
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thar a ceann, do dhéanamh an fhaisnéis nó an doiciméad a nochtadh
nó a thabhairt ar aird.

(2) Maidir le haon ítim is cuid de na doiciméid a bhaineann le gnó
duine ainmnithe a thabhairt ar aird amhail dá dtagraítear i bhfo-alt
(1), ní dhéanfaidh sé dochar d’aon lian a éilíonn an duine ainmnithe
nó aon duine eile ar an ítim sin.

Caibidil 9

Soláthraithe Seirbhíse Iontaobhais nó Cuideachta a Údarú

84.—Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “Binse Achomhairc” Binse Achomhairc arna bhunú faoi
alt 101;

ciallaíonn “údarú” údarú chun gnó a sheoladh mar sholáthraí
seirbhíse iontaobhais nó cuideachta arna dheonú faoin gCaibidil seo
agus, má athnuaitear nó má leasaítear údarú den sórt sin faoin
gCaibidil seo, ciallaíonn sé, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt,
an t-údarú arna athnuachan nó arna leasú (de réir mar a bheidh);

ciallaíonn “príomhoifigeach”—

(a) i ndáil le comhlacht corpraithe, aon duine is stiúrthóir,
bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile dá shamhail den
chomhlacht corpraithe nó aon duine a airbheartaíonn
gníomhú i gcáil den sórt sin, nó

(b) i ndáil le comhpháirtíocht—

(i) aon duine is comhpháirtí sa chomhpháirtíocht, nó is
bainisteoir nó oifigeach eile dá shamhail de chuid na
comhpháirtíochta nó aon duine a airbheartaíonn
gníomhú i gcáil den sórt sin, agus

(ii) i gcás inar comhlacht corpraithe comhpháirtí den
chomhpháirtíocht, aon duine is stiúrthóir,
bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile dá shamhail de
chuid comhpháirtí den sórt sin nó aon duine a
airbheartaíonn gníomhú i gcáil den sórt sin;

ní fholaíonn “soláthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta” aon
cheann díobh seo a leanas:

(a) comhalta de chomhlacht cuntasaíochta ainmnithe;

(b) abhcóide nó aturnae;

(c) foras creidmheasa nó foras airgeadais.

85.—Chun críocha na Caibidle seo, ní duine cuí oiriúnach duine
má tá feidhm ag aon cheann díobh seo a leanas:

(a) ciontaíodh an duine in aon cheann de na cionta seo a
leanas:

(i) sciúradh airgid;

(ii) maoiniú sceimhlitheoireachta;
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(iii) cion lena ngabhann calaois, mímhacántacht nó sárú

iontaoibhe;

(iv) cion i leith iompair in áit seachas an Stát arbh éard é
cion de chineál dá dtagraítear i bhfomhír (i), (ii) nó
(iii) dá dtarlódh an t-iompar sa Stát;

(b) i gcás inar pearsa aonair an duine, tá an duine faoi bhun
18 mbliana d’aois;

(c) is duine é nó í—

(i) a rinne íocaíochtaí a bhí dlite do chreidiúnaithe an
duine a fhionraí,

(ii) nach bhfuil in ann oibleagáidí eile i leith
chreidiúnaithe an duine a chomhall, nó

(iii) ar pearsa aonair é nó í atá ina fhéimheach nó ina
féimheach neamh-urscaoilte;

(d) ní duine cuí oiriúnach an duine thairis sin.

86.—(1) Folaíonn tagairt i ndoiciméad iomchuí do shealbhóir ar
údarú nó do shealbhóir beartaithe ar údarú, i gcás inar
comhpháirtíocht an sealbhóir nó an sealbhóir beartaithe, tagairt do
gach comhpháirtí den chomhpháirtíocht mura sonraítear a mhalairt.

(2) Aon tagairt i bhfo-alt (1) do dhoiciméad iomchuí, is tagairt í
d’aon cheann díobh seo a leanas:

(a) an Chaibidil seo;

(b) rialachán arna dhéanamh chun críocha na Caibidle seo;

(c) údarú nó coinníoll a ghabhann le húdarú;

(d) aon fhógra nó ordachán arna thabhairt faoin gCaibidil seo;

(e) aon chinneadh faoin gCaibidil seo.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) nó alt 111, i gcás
ina bhforchuirtear aon cheanglas leis an gCaibidil seo nó fúithi ar
shealbhóir ar údarú agus inar cion é mainneachtain an ceanglas a
chomhlíonadh, tá gach comhpháirtí de chomhpháirtíocht (is
comhpháirtíocht ar sealbhóir ar údarú í) a sháraíonn an ceanglas faoi
dhliteanas i leith an chiona.

87.—(1) Déanann duine cion má sheolann an duine gnó mar
sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta agus gan é nó í a
bheith ina shealbhóir nó ina sealbhóir ar údarú arna eisiúint ag an
Aire faoin gCaibidil seo.

(2) Aon duine a dhéanann cion faoi fho-alt (1), dlitear—

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

65

Cd.4 A.85

Údaruithe ar seilbh
ag
comhpháirtíochtaí.

Toirmeasc ar ghnó
soláthraí seirbhíse
iontaobhais nó
cuideachta a
sheoladh gan údarú.



Cd.4 A.87

Iarratas ar údarú.

66

[Uimh. 6.] [2010.]An tAcht um Cheartas Coiriúil
(Sciúradh Airgid agus Maoiniú

Sceimhlitheoireachta) 2010.
(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht nach

faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur air nó uirthi.

88.—(1) Féadfaidh pearsa aonair, comhlacht corpraithe nó
comhpháirtíocht iarratas a dhéanamh chuig an Aire ar údarú chun
gnó a sheoladh mar sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta.

(2) Maidir leis an iarratas—

(a) beidh sé i bhfoirm a sholáthróidh nó a shonróidh an tAire,

(b) sonrófar ann—

(i) ainm an tsealbhóra bheartaithe ar an údarú,

(ii) i gcás inarb éard é nó í an sealbhóir beartaithe ar an
údarú comhlacht corpraithe nó comhpháirtíocht nó
pearsa aonair a bheartaíonn gnó a sheoladh mar
sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta mar
chomhpháirtí i gcomhpháirtíocht, ainm aon
phríomhoifigigh de chuid an chomhlachta
chorpraithe nó na comhpháirtíochta (de réir mar a
bheidh), agus

(iii) aon duine ar úinéir tairbhiúil de chuid an ghnó é nó
í, nó a bhfuil sé beartaithe go mbeidh sé nó sí ina
úinéir nó ina húinéir tairbhiúil de chuid an ghnó,

(c) beidh ag gabháil leis aon toiliú, san fhoirm a sholáthróidh
nó a shonróidh an tAire, is gá chun a chumasú rochtain
a fháil ar shonraí pearsanta (de réir bhrí na nAchtanna
um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003) a bheidh ar seilbh
ag daoine nó comhlachtaí eile agus is gá chun cabhrú leis
an Aire le linn dó nó di cinneadh a dhéanamh, chun
críocha alt 89 (lena n-áirítear alt 89 arna chur chun
feidhme le halt 92) i dtaobh cibé acu an daoine cuí
oiriúnacha iad an sealbhóir beartaithe agus na daoine eile
dá dtagraítear i mír (b) nó nach ea,

(d) beidh ann cibé faisnéis eile, agus beidh ag gabháil leis cibé
doiciméid, a iarrfaidh an tAire,

(e) beidh an táille fhorordaithe (más ann) ag gabháil leis.

(3) Féadfaidh an tAire, le fógra i scríbhinn a thabharfar
d’iarratasóir, a cheangal ar an iarratasóir cibé faisnéis agus doiciméid
bhreise is gá le réasún chun a chumasú don Aire an t-iarratas a
chinneadh a sholáthar laistigh den tréimhse nach giorra ná 14 lá a
shonrófar san fhógra.

(4) A luaithe is indéanta tar éis d’iarratasóir teacht ar an eolas go
bhfuil in aon fhaisnéis nó aon doiciméad a sholáthrófar don Aire
faoin alt seo neamhchruinneas ábhartha nó go bhfuil an fhaisnéis nó
an doiciméad athraithe in aon phonc ábhartha, lena n-áirítear
faisnéis nó doiciméad a sholáthrófar i ndáil le hiarratas atá
deonaithe, ach gan faisnéis nó doiciméad arna soláthar nó arna
sholáthar i ndáil le hiarratas a bheidh diúltaithe a áireamh,
tabharfaidh an t-iarratasóir fógra i scríbhinn don Aire i dtaobh na
hearráide nó an athraithe ar imthosca, de réir mar a bheidh.
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(5) Chun críocha fho-alt (2)(e) (lena n-áirítear fo-alt (2)(e) arna

chur chun feidhme le halt 92), féadfaidh an tAire táillí éagsúla a
fhorordú, a bheidh ag gabháil le hiarratais ar údaruithe faoin
gCaibidil seo, le haghaidh aicmí éagsúla sealbhóirí beartaithe ar na
húdaruithe sin agus féadfaidh sé nó sí, le linn dó nó di na táillí sin a
fhorordú, idirdhealú a dhéanamh idir an táille a bheidh le cur ag
gabháil le hiarratas den sórt sin ar údarú (nach iarratas ar údarú den
sórt sin a athnuachan) agus an táille a bheidh le cur ag gabháil le
hiarratas ar údarú den sórt sin a athnuachan.

89.—(1) Ní fhéadfaidh an tAire diúltú d’iarratas faoi alt 88 ach
amháin más rud é—

(a) nach gcomhlíonfaidh an t-iarratas ceanglais alt 88,

(b) nach ndéanfaidh an t-iarratasóir aon doiciméid nó faisnéis
bhreise a sholáthar de réir fógra arna thabhairt faoi alt
88(3),

(c) go mbeidh forais réasúnacha ag an Aire chun gur deimhin
leis nó léi gur faisnéis atá bréagach nó míthreorach in aon
phonc ábhartha faisnéis a bheidh tugtha ag an iarratasóir
don Aire i dtaca leis an iarratas,

(d) go mbeidh forais réasúnacha ag an Aire chun gur deimhin
leis nó léi nach duine cuí oiriúnach aon duine de na
daoine seo a leanas:

(i) an sealbhóir beartaithe ar an údarú;

(ii) i gcás gur comhlacht corpraithe nó comhpháirtíocht
nó pearsa aonair a bheartaíonn gnó a sheoladh mar
sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta mar
chomhpháirtí i gcomhpháirtíocht an sealbhóir
beartaithe ar an údarú, aon phríomhoifigeach de
chuid an chomhlachta chorpraithe nó na
comhpháirtíochta (de réir mar a bheidh);

(iii) aon duine ar úinéir tairbhiúil de chuid an ghnó lena
mbaineann é nó í, nó a bhfuil sé beartaithe go
mbeidh sé nó sí ina úinéir nó ina húinéir tairbhiúil
de chuid an ghnó lena mbaineann,

(e) nár shásaigh an t-iarratasóir an tAire go gcomhlíonfaidh
an sealbhóir beartaithe ar an údarú na hoibleagáidí a
fhorchuirtear ar sholáthraithe seirbhíse iontaobhais nó
cuideachta, mar dhaoine ainmnithe, faoin gCuid seo,

(f) nár shásaigh an t-iarratasóir an tAire go gcomhlíonfaidh
an sealbhóir beartaithe ar an údarú gach ceann de na
nithe seo a leanas:

(i) aon choinníollacha a bheadh forchurtha ag an Aire ar
an údarú lena mbaineann dá mbeadh an t-iarratas
deonaithe ag an Aire;

(ii) aon cheanglais fhorordaithe dá dtagraítear in alt 94;

(iii) alt 95;

(iv) alt 98;
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(v) alt 106;

(g) go mbeidh an sealbhóir beartaithe ar an údarú
struchtúraithe ar chaoi, nó go mbeidh gnó an tsealbhóra
beartaithe eagraithe ar chaoi, nach féidir an sealbhóir
beartaithe a rialáil faoin gCaibidil seo, nó mar dhuine
ainmnithe faoin gCuid seo, chun sástacht an Aire,

(h) sa chás gur comhlacht corpraithe an sealbhóir beartaithe
ar an údarú, go mbeidh an comhlacht corpraithe á
fhoirceannadh,

(i) sa chás gur comhpháirtíocht an sealbhóir beartaithe ar an
údarú, go ndéantar an chomhpháirtíocht a dhíscaoileadh
trí bhás nó féimheacht comhpháirtí, nó mar gheall ar
oibriú forála den Partnership Act 1890 nó ar shlí eile,

(j) sa chás go mbeidh aon duine dá dtagraítear i mír (d)
údaraithe chun gnó a sheoladh mar sholáthraí seirbhíse
iontaobhais nó cuideachta i mBallstát eile, go ndearna
údarás de chuid an Bhallstáit eile a chomhlíonann
feidhmeanna atá comhchosúil le feidhmeanna an Aire
faoin gCaibidil seo údarás an duine chun gnó a sheoladh
mar sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta sa
Bhallstát eile a fhoirceannadh, nó

(k) sa chás gur fochuideachta do chomhlacht corpraithe atá
údaraithe chun gnó a sheoladh mar sholáthraí seirbhíse
iontaobhais nó cuideachta i mBallstát eile an sealbhóir
beartaithe ar an údarú, go ndearna údarás de chuid an
Bhallstáit eile a chomhlíonann feidhmeanna atá
comhchosúil le feidhmeanna an Aire faoin gCaibidil seo
údarás an chomhlachta chorpraithe chun gnó a sheoladh
mar sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta sa
Bhallstát eile a fhoirceannadh.

(2) Má bheartaíonn an tAire iarratas a dhiúltú, déanfaidh an
tAire fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an iarratasóir—

(a) ina sonrófar na forais ar a mbeartaíonn an tAire an t-
iarratas a dhiúltú, agus

(b) ina gcuirfear in iúl don iarratasóir go bhféadfaidh an t-
iarratasóir, laistigh de 21 lá tar éis an fógra a sheirbheáil,
uiríll scríofa a chur faoi bhráid an Aire ina léireofar cén
fáth gur chóir don Aire an t-iarratas a dheonú.

(3) Tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis fógra a sheirbheáil ar
iarratasóir faoi fho-alt (2), féadfaidh an t-iarratasóir uiríll scríofa a
chur faoi bhráid an Aire ina léireofar cén fáth gur chóir don Aire an
t-iarratas a dheonú.

(4) Ní fhéadfaidh an tAire iarratas a dhiúltú ach amháin tar éis
dó nó di aon uiríll a chuirfidh an t-iarratasóir faoina bhráid nó faoina
bráid de réir fho-alt (3) a bhreithniú.

(5) A luaithe is indéanta tar éis iarratas a dhiúltú, déanfaidh an
tAire fógra i scríbhinn faoin diúltú a sheirbheáil ar an iarratasóir.
Beidh ráiteas san fhógra—

(a) ina leagfar amach na forais ar ar dhiúltaigh an tAire an t-
iarratas, agus
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(b) ina gcuirfear in iúl don iarratasóir—

(i) go bhféadfaidh an t-iarratasóir achomharc a
dhéanamh i gcoinne an diúltaithe chuig Binse
Achomhairc, agus

(ii) má bheartaíonn an t-iarratasóir achomharc a
dhéanamh i gcoinne an diúltaithe chuig Binse
Achomhairc, go bhféadfaidh an t-iarratasóir, laistigh
de mhí amháin tar éis an fógra faoin diúltú a
sheirbheáil air nó uirthi, fógra go bhfuil ar intinn aige
nó aici achomharc a dhéanamh a sheirbheáil ar an
Aire san fhoirm a sholáthróidh nó a shonróidh an
tAire.

(6) Mura ndiúltóidh an tAire don iarratas, déanfaidh sé nó sí é a
dheonú agus, ar an iarratas a dheonú, déanfaidh an tAire—

(a) sonraí cuí an tsealbhóra ar an údarú a thaifeadadh i gclár
na ndaoine atá údaraithe chun gnó a sheoladh mar
sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta, agus

(b) údarú a eisiúint don iarratasóir lena n-údaraítear don
sealbhóir ar an údarú gnó a sheoladh mar sholáthraí
seirbhíse iontaobhais nó cuideachta.

90.—(1) Le linn dó nó di iarratas ar údarú a dheonú faoin
gCaibidil seo, féadfaidh an tAire aon choinníollacha a fhorchur ar
an sealbhóir ar an údarú is dóigh leis an Aire is gá chun gnó an
tsealbhóra mar sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta a
rialáil go cuí agus go hordúil agus, go háirithe, chun cosc a chur le
húsáid an ghnó chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta
a sheoladh.

(2) Déanfaidh an tAire aon choinníollacha den sórt sin a shonrú
san údarú a dheonófar don sealbhóir nó i ndoiciméad amháin nó
níos mó a bheidh i gceangal leis an údarú sin.

(3) Más rud é, faoin alt seo, go ndéanfaidh an tAire aon
choinníollacha a fhorchur ar údarú, déanfaidh an tAire fógra scríofa
faoi fhorchur na gcoinníollacha a sheirbheáil ar an sealbhóir ar an
údarú, mar aon leis an údarú, ina mbeidh ráiteas—

(a) ina leagfar amach na forais ar ar fhorchuir an tAire na
coinníollacha, agus

(b) ina gcuirfear in iúl don sealbhóir—

(i) go bhféadfaidh an sealbhóir achomharc a dhéanamh i
gcoinne fhorchur aon cheann de na coinníollacha
chuig Binse Achomhairc, agus

(ii) má bheartaíonn an sealbhóir achomharc a dhéanamh
i gcoinne fhorchur aon cheann de na coinníollacha
chuig Binse Achomhairc, go bhféadfaidh an
sealbhóir, laistigh de mhí amháin tar éis an fógra faoi
choinníollacha a fhorchur a sheirbheáil air nó uirthi,
fógra go bhfuil ar intinn aige nó aici achomharc a
dhéanamh a sheirbheáil ar an Aire san fhoirm a
sholáthróidh nó a shonróidh an tAire.
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91.—(1) Tiocfaidh údarú i bhfeidhm an lá a dheonófar an t-údarú

nó má shonraítear dáta is déanaí ná sin san údarú, ar an dáta sin is
déanaí, cibé acu a dhéantar achomharc i gcoinne aon choinníollacha
den údarú faoi alt 100, nó nach ndéantar.

(2) Fanfaidh an t-údarú i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ón
dáta a thiocfaidh sé i bhfeidhm, mura gcúlghairtear roimhe sin é
faoin gCaibidil seo.

(3) Aon tagairt san alt seo d’údarú, ní fholaíonn sí tagairt d’údarú
a athnuaitear faoi alt 92.

92.—(1) Féadfaidh an tAire údarú a athnuachan ar iarratas ó
shealbhóir an údaraithe, mura mbeidh an t-údarú cúlghairthe faoin
gCaibidil seo.

(2) Tá feidhm ag ailt 88 go 90, fara aon mhodhnuithe is gá, maidir
le hiarratas ar údarú a athnuachan.

(3) Déanfar iarratas ar údarú a athnuachan tráth nach déanaí ná
10 seachtain roimh dheireadh na tréimhse dar deonaíodh é.

(4) De bhreis ar na forais a shonraítear in alt 89 (arna chur chun
feidhme le fo-alt (2)), féadfaidh an tAire diúltú údarú athnuaite a
dheonú ar na forais gur tráth is déanaí ná 10 seachtain roimh
dheireadh na tréimhse dar deonaíodh an t-údarú a rinneadh an t-
iarratas ar athnuachan.

(5) Más laistigh den tréimhse dá bhforáiltear i bhfo-alt (3) a
dhéantar iarratas ar údarú a athnuachan, agus mura gcinneann an
tAire é roimh dheireadh na tréimhse dar deonaíodh an t-údarú,
fanfaidh an t-údarú i bhfeidhm go dtí an dáta a chinnfear an t-
iarratas.

(6) Tiocfaidh údarú athnuaite i bhfeidhm—

(a) i gcás ina mbeidh feidhm ag fo-alt (5), an dáta a chinnfear
an t-iarratas, nó

(b) in aon chás eile, an lá díreach tar éis dheireadh na tréimhse
dá ndearnadh an t-údarú a athnuafar leis a dheonú, nó a
athnuachan den uair dheireanach, de réir mar a bheidh.

(7) Fanfaidh údarú athnuaite i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3
bliana ón dáta a thiocfaidh sé i bhfeidhm faoi fho-alt (6) mura
gcúlghairfear roimhe sin é faoin gCaibidil seo.

(8) Beidh éifeacht le fo-ailt (6) agus (7) cibé acu a dhéanfar nó
nach ndéanfar achomharc faoi alt 100 i gcoinne aon choinníollacha
den údarú.

93.—(1) Féadfaidh an tAire údarú arna dheonú faoin gCaibidil
seo a leasú trí aon choinníollacha a athrú, a ionadú nó a chúlghairm
nó trí choinníoll nua a chur leis más dóigh leis an Aire gur gá an t-
athrú, an t-ionadú, an chúlghairm nó an coinníoll nua a chur leis
chun gnó an tsealbhóra ar an údarú mar sholáthraí seirbhíse
iontaobhais nó cuideachta a rialáil go cuí agus go hordúil agus, go
háirithe, chun cosc a chur le húsáid an ghnó chun sciúradh airgid nó
maoiniú sceimhlitheoireachta a sheoladh.
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(2) Má bheartaíonn an tAire údarú a leasú faoin alt seo,

déanfaidh an tAire fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an sealbhóir ar
an údarú lena gcuirfear in iúl don sealbhóir go bhfuil sé ar intinn ag
an Aire an t-údarú a leasú.

(3) Déanfar san fhógra—

(a) an leasú a bheartófar a shonrú, agus

(b) a chur in iúl don sealbhóir go bhféadfaidh an sealbhóir,
laistigh de 21 lá tar éis an fógra a sheirbheáil, uiríll scríofa
a dhéanamh chuig an Aire ina léireofar cén fáth nár chóir
don Aire an leasú sin a dhéanamh.

(4) Tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis fógra a sheirbheáil faoi fho-
alt (2) ar shealbhóir ar údarú, féadfaidh an sealbhóir uiríll scríofa a
dhéanamh chuig an Aire ina léireofar cén fáth nár chóir don Aire an
t-údarú a leasú.

(5) Ní fhéadfaidh an tAire an t-údarú a leasú ach amháin tar éis
breithniú a dhéanamh ar aon uiríll chuig an Aire arna ndéanamh de
réir fho-alt (4) agus ina léireofar cén fáth nár chóir don Aire an t-
údarú a leasú.

(6) Déanfaidh an tAire fógra scríofa faoi aon leasú ar údarú a
sheirbheáil ar an sealbhóir ar an údarú. Beidh ráiteas san fhógra—

(a) ina leagfar amach na forais ar ar leasaigh an tAire an t-
údarú, agus

(b) ina gcuirfear in iúl don sealbhóir—

(i) go bhféadfaidh an sealbhóir achomharc a dhéanamh i
gcoinne an leasaithe chuig Binse Achomhairc, agus

(ii) má bheartaíonn an sealbhóir achomharc a dhéanamh
i gcoinne an leasaithe chuig Binse Achomhairc, go
bhféadfaidh an sealbhóir, laistigh de mhí amháin tar
éis an fógra faoin leasú a sheirbheáil air nó uirthi,
fógra a sheirbheáil ar an Aire, san fhoirm a
sholáthróidh nó a shonróidh an tAire, i dtaobh é a
bheith ar intinn aige nó aici achomharc a dhéanamh.

(7) Beidh éifeacht le leasú ar údarú faoin alt seo ó dháta an fhógra
faoin leasú nó, má shonraítear dáta is déanaí ná sin san fhógra, ón
dáta sin, cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh achomharc i gcoinne
an leasaithe faoi alt 100.

94.—(1) Déanann sealbhóir ar údarú cion má mhainníonn an
sealbhóir aon cheann díobh seo a leanas a chomhlíonadh—

(a) aon choinníoll den údarú, nó

(b) aon cheanglais fhorordaithe.

(2) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
€2,000, a chur air nó uirthi, nó
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(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000,

a chur air nó uirthi.

(3) Ní fhéadfaidh an tAire ceanglais a fhorordú chun críocha fho-
alt (b) ach amháin más deimhin leis an Aire gur gá déanamh
amhlaidh chun gnó soláthraithe seirbhíse iontaobhais nó cuideachta
a rialáil go cuí agus go hordúil, agus go háirithe, chun cosc a chur le
húsáid an ghnó chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta
a dhéanamh.

95.—(1) Déanfaidh sealbhóir ar údarú bearta réasúnacha chun a
chinntiú gur daoine cuí oiriúnacha iad na daoine seo a leanas:

(a) i gcás gur comhlacht corpraithe, comhpháirtíocht nó
pearsa aonair a sheolann gnó mar sholáthraí seirbhíse
iontaobhais nó cuideachta mar chomhpháirtí i
gcomhpháirtíocht an sealbhóir ar údarú, aon
phríomhoifigeach den chomhlacht corpraithe nó den
chomhpháirtíocht (de réir mar a bheidh);

(b) duine ar bith is úinéir tairbhiúil ar an ngnó lena
mbaineann.

(2) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
€2,000, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000,
a chur air nó uirthi.

96.—Déanfaidh an tAire údarú a chúlghairm ar iarratas ón
sealbhóir ar an údarú, ach sin sa chás amháin gur deimhin leis nó léi
go bhfuil gach ceann díobh seo a leanas comhlíonta ag an sealbhóir
ar an údarú:

(a) aon choinníollacha de chuid an údaraithe;

(b) aon cheanglais fhorordaithe dá dtagraítear in alt 94;

(c) alt 95;

(d) alt 98;

(e) alt 106.

97.—(1) Ní fhéadfaidh an tAire údarú a chúlghairm ach amháin
má bhíonn forais réasúnacha ag an Aire le bheith deimhin d’aon
cheann díobh seo a leanas:

(a) nach bhfuil tosaithe ag an sealbhóir ar an údarú ar ghnó a
sheoladh mar sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó
cuideachta laistigh de 12 mhí tar éis an dáta a deonaíodh
an t-údarú;

(b) nach bhfuil gnó den sórt sin seolta ag an sealbhóir ar an
údarú laistigh de na 6 mhí díreach roimhe sin;
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(c) gur trí uiríoll bréagach nó míthreorach a fuarthas an t-

údarú;

(d) nach duine cuí oiriúnach aon duine de na daoine seo a
leanas:

(i) an sealbhóir ar an údarú;

(ii) i gcás, maidir leis an sealbhóir ar an údarú, gur
comhlacht corpraithe é nó í nó comhpháirtíocht nó
pearsa aonair a sheolann gnó mar sholáthraí
seirbhíse iontaobhais nó cuideachta mar
chomhpháirtí i gcomhpháirtíocht, aon
phríomhoifigeach de chuid an chomhlachta
chorpraithe nó na comhpháirtíochta (de réir mar a
bheidh);

(iii) aon duine is úinéir tairbhiúil ar an ngnó lena
mbaineann;

(e) go bhfuil sárú déanta nó á dhéanamh ag an sealbhóir ar an
údarú ar na hoibleagáidí a fhorchuirtear ar sholáthraithe
seirbhíse iontaobhais nó cuideachta, mar dhaoine
ainmnithe, faoin gCuid seo;

(f) go bhfuil sárú déanta nó á dhéanamh ag an sealbhóir ar
an údarú ar aon cheann díobh seo a leanas:

(i) coinníoll de chuid an údaraithe;

(ii) ceanglas forordaithe dá dtagraítear in alt 94;

(iii) alt 95;

(iv) alt 98;

(v) alt 106;

(g) go bhfuil an sealbhóir ar an údarú struchtúrtha ar chaoi,
nó go bhfuil gnó an tsealbhóra eagraithe ar chaoi, nach
féidir an sealbhóir a rialáil faoin gCaibidil seo nó mar
dhuine ainmnithe faoin gCuid seo;

(h) sa chás gur comhlacht corpraithe an sealbhóir ar an údarú,
go bhfuil an comhlacht corpraithe á fhoirceannadh;

(i) sa chás gur comhpháirtíocht an sealbhóir ar an údarú, go
ndéantar an chomhpháirtíocht a dhíscaoileadh trí bhás nó
trí fhéimheacht comhpháirtí nó de thoradh oibriú forála
den Partnership Act 1890 nó ar shlí eile;

(j) sa chás ina bhfuil aon duine dá dtagraítear i mír (d)
údaraithe chun gnó a sheoladh mar sholáthraí seirbhíse
iontaobhais nó cuideachta i mBallstát eile, go ndéanann
údarás de chuid an Bhallstáit eile a chomhlíonann
feidhmeanna atá comhchosúil le feidhmeanna an Aire
faoin gCaibidil seo údarás an duine chun gnó a sheoladh
mar sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta sa
Bhallstát eile a fhoirceannadh;

(k) sa chás gur fochuideachta do chomhlacht corpraithe atá
údaraithe chun gnó a sheoladh mar sholáthraí seirbhíse
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iontaobhais nó cuideachta i mBallstát eile an sealbhóir ar
an údarú, go ndéanann údarás de chuid an Bhallstáit eile
a chomhlíonann feidhmeanna atá comhchosúil le
feidhmeanna an Aire faoin gCaibidil seo údarás an
chomhlachta chorpraithe chun gnó a sheoladh mar
sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta sa
Bhallstát eile a fhoirceannadh.

(2) Má bheartaíonn an tAire údarú a chúlghairm faoin alt seo,
déanfaidh an tAire fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an sealbhóir ar
an údarú á chur in iúl don sealbhóir go bhfuil ar intinn ag an Aire
an t-údarú a chúlghairm.

(3) Déanfar san fhógra—

(a) na forais ar a mbeartaíonn an tAire an t-údarú a
chúlghairm a shonrú, agus

(b) a chur in iúl don sealbhóir go bhféadfaidh an sealbhóir,
laistigh de 21 lá tar éis an fógra a sheirbheáil, uiríll scríofa
a dhéanamh chuig an Aire ina léireofar cén fáth nár chóir
don Aire an t-údarú a chúlghairm.

(4) Tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis fógra a sheirbheáil faoi fho-
alt (2) ar shealbhóir ar údarú, féadfaidh an sealbhóir uiríll scríofa a
dhéanamh chuig an Aire ina léireofar cén fáth nár chóir don Aire an
t-údarú a chúlghairm.

(5) Ní fhéadfaidh an tAire an t-údarú a chúlghairm ach amháin
tar éis dó nó di aon uiríll arna ndéanamh ag an sealbhóir ar an údarú
de réir fho-alt (4) a bhreithniú.

(6) A luaithe is indéanta tar éis údarú faoin alt seo a chúlghairm,
déanfaidh an tAire fógra scríofa i dtaobh na cúlghairme a sheirbheáil
ar an duine arbh é nó í an sealbhóir ar an údarú. Áireofar san
fhógra ráiteas—

(a) ina leagfar amach na cúiseanna leis an údarú a
chúlghairm, agus

(b) ina gcuirfear in iúl don sealbhóir—

(i) go bhféadfaidh an sealbhóir achomharc a dhéanamh i
gcoinne na cúlghairme chuig Binse Achomhairc,
agus

(ii) má bheartaíonn an sealbhóir achomharc a dhéanamh
i gcoinne na cúlghairme chuig Binse Achomhairc, go
bhféadfaidh an sealbhóir, laistigh d’aon mhí amháin
tar éis an fógra cúlghairme a sheirbheáil air nó uirthi,
fógra a sheirbheáil ar an Aire i dtaobh é a bheith ar
intinn aige nó aici achomharc a dhéanamh san
fhoirm a sholáthróidh nó a shonróidh an tAire.

(7) Tagann éifeacht le cúlghairm ar údarú faoin alt seo ó dháta
an fhógra cúlghairme nó, más dáta is déanaí ná sin a shonraítear san
fhógra, ón dáta sin, cibé acu a dhéantar nó nach ndéantar achomharc
i gcoinne na cúlghairme faoi alt 100.
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98.—(1) Má chreideann an tAire le réasún go bhféadfadh forais

a bheith ann chun údarú a chúlghairm faoi alt 97, féadfaidh an tAire
ordachán i scríbhinn a sheirbheáil ar an sealbhóir ar an údarú ina
dtoirmisctear ar an sealbhóir gnó a sheoladh mar sholáthraí seirbhíse
iontaobhais nó cuideachta seachas de réir coinníollacha a shonróidh
an tAire.

(2) Cuirfidh an tAire ráiteas in ordachán faoin alt seo—

(a) ina leagfar amach na cúiseanna atá ag an Aire leis an
ordachán a thabhairt,

(b) ina gcuirfear in iúl don sealbhóir ar an údarú lena
mbaineann—

(i) go bhféadfaidh an sealbhóir achomharc a dhéanamh i
gcoinne an ordacháin chuig Binse Achomhairc, agus

(ii) má bheartaíonn an sealbhóir achomharc a dhéanamh
i gcoinne an ordacháin chuig Binse Achomhairc, go
bhféadfaidh an sealbhóir, laistigh d’aon mhí amháin
tar éis an t-ordachán a sheirbheáil air nó uirthi, fógra
i dtaobh é a bheith ar intinn aige nó aici achomharc
a dhéanamh a sheirbheáil ar an Aire san fhoirm a
sholáthróidh nó a shonróidh an tAire,

agus

(c) ina sonrófar na coinníollacha a cheanglaítear ar an
sealbhóir ar an údarú a chomhlíonadh.

(3) Féadfaidh an tAire, le fógra i scríbhinn arna sheirbheáil ar an
sealbhóir ar an údarú lena mbaineann, ordachán arna thabhairt faoin
alt seo a leasú nó a chúlghairm.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3), féadfaidh an tAire,
le fógra i scríbhinn arna thabhairt don sealbhóir ar an údarú lena
mbaineann, an tréimhse ar lena linn a fhanann ordachán i bhfeidhm
a fhadú go ceann tréimhse breise nó tréimhsí breise nach faide ná
6 mhí.

(5) Tagann éifeacht le hordachán faoin alt seo ón dáta ar a dtugtar
é nó, más dáta is déanaí ná sin a shonraítear san ordachán, ón dáta
sin, cibé acu a dhéantar nó nach ndéantar achomharc i gcoinne an
ordacháin faoi alt 100.

(6) Scoireann éifeacht de bheith le hordachán faoin alt seo—

(a) i ndeireadh na tréimhse, nach faide ná 6 mhí, a shonraítear
san ordachán nó, má fhadaítear an tréimhse faoi fho-alt
(4), i ndeireadh na tréimhse fadaithe, nó

(b) ar údarú an tsealbhóra a chúlghairm faoin gCaibidil seo,

cibé acu is túisce a tharlóidh.

(7) Aon duine a sháraíonn ordachán arna thabhairt faoin alt seo,
nó a mhainníonn coinníoll atá san ordachán a chomhlíonadh,
déanann sé nó sí cion.

(8) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo, dlitear—
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(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000

a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur
air nó uirthi.

99.—A luaithe is indéanta tar éis údarú a chúlghairm faoi alt 96
nó 97, nó ordachán a thabhairt faoi alt 98, foilseoidh an tAire fógra
san Iris Oifigiúil ina dtabharfar sonraí i dtaobh na cúlghairme nó
an ordacháin.

100.—(1) San alt seo, ciallaíonn “cinneadh inachomhairc”
cinneadh ón Aire faoi—

(a) alt 89 iarratas ar údarú a dhiúltú,

(b) alt 89, arna chur chun feidhme le halt 92, iarratas ar údarú
a athnuachan a dhiúltú,

(c) alt 90 coinníollacha a fhorchur ar údarú,

(d) alt 90, arna chur chun feidhme le halt 92, coinníollacha a
fhorchur ar údarú a athnuaitear,

(e) alt 93 údarú a leasú,

(f) alt 97 údarú a chúlghairm, nó

(g) alt 98 ordachán a sheirbheáil ar shealbhóir ar údarú.

(2) Aon duine arb éagóir leis nó léi cinneadh inachomhairc,
féadfaidh sé nó sí, laistigh de mhí amháin tar éis fógra i dtaobh an
chinnidh a sheirbheáil air nó uirthi, fógra a sheirbheáil ar an Aire i
dtaobh é a bheith ar intinn ag an duine achomharc a dhéanamh i
gcoinne an chinnidh san fhoirm a sholáthróidh nó a shonróidh an
tAire.

(3) Ar an bhfógra a fháil, déanfaidh an tAire an ní a tharchur
chuig Binse Achomhairc arna bhunú faoi alt 101.

(4) Féadfaidh an Binse Achomhairc cuireadh a thabhairt don
duine agus don Aire aighneachtaí scríofa a dhéanamh chuige i ndáil
leis an achomharc.

(5) Tabharfaidh an Binse Achomhairc fógra i scríbhinn don duine
i dtaobh na nithe seo a leanas:

(a) an dáta agus an t-am a éistfear an t-achomharc;

(b) go bhféadfaidh an duine freastal ar an éisteacht;

(c) go bhféadfaidh abhcóide, aturnae nó gníomhaire
ionadaíocht a dhéanamh don duine ag an éisteacht.

(6) Féadfaidh Binse Achomhairc diúltú achomharc faoin alt seo a
éisteacht, nó leanúint d’achomharc faoin alt seo a éisteacht, más
dóigh leis go bhfuil an t-achomharc cráiteach nó suaibhreosach, gur
droch-úsáid próisis é nó go bhfuil sé gan substaint ná bunús.
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(7) Déanfaidh an Binse Achomhairc (mura ndéanfar an

t-achomharc a tharraingt siar, nó a scor nó a dhíbhe faoi fho-alt (6)),
an t-achomharc a chinneadh—

(a) trí bhreith an Aire lena mbaineann an t-achomharc a
dhaingniú, nó

(b) trína chinneadh a chur in ionad na breithe sin.

(8) Déanfaidh an Binse Achomhairc fógra i scríbhinn i dtaobh a
chinnidh a thabhairt don Aire agus don duine a rinne an t-
achomharc.

(9) Laistigh de 3 mhí tar éis an dáta ar a ndéanfaidh an Binse
Achomhairc achomharc a chinneadh, féadfaidh an tAire nó an duine
a rinne an t-achomharc achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt
ar aon cheist dlí a eascróidh as an gcinneadh.

101.—(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, Binse Achomhairc nó níos
mó ná Binse Achomhairc amháin a bhunú ar feadh tréimhse
sonraithe chun achomhairc faoi alt 100 a bhreithniú.

(2) Beidh Binse Achomhairc neamhspleách i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna.

(3) Féadfaidh an tAire duine is abhcóide cleachtach nó aturnae
cleachtach agus seasamh 7 mbliana ar a laghad aige nó aici a
cheapadh chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta de Bhinse
Achomhairc agus chun feidhmiú mar Bhinse Achomhairc.

(4) Beidh an ceapachán faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha,
lena n-áirítear luach saothair, a chinnfidh an tAire le toiliú an Aire
Airgeadais.

(5) Féadfaidh duine a bheidh ag feidhmiú mar Bhinse
Achomhairc éirí as oifig aon tráth trí litir arna cur chuig an Aire agus
beidh éifeacht leis an éirí as oifig ar an dáta a gheobhaidh an tAire
an litir.

(6) Féadfaidh an tAire, aon tráth, ceapachán duine faoin alt seo
a chúlghairm mar gheall ar mhí-iompar sonraithe nó más rud é, i
dtuairim an Aire, go bhfuil an duine tar éis éirí éagumasach de
dheasca easláinte nó ar chúis éigin eile ar fheidhmeanna Binse
Achomhairc a chomhlíonadh go héifeachtach.

(7) Féadfaidh Binse Achomhairc a nós imeachta féin a chinneadh,
faoi réir alt 101 agus faoi réir aon ordachán ginearálta a thabharfaidh
an tAire do Bhinsí Achomhairc ar mhaithe le comhréireacht nósanna
imeachta a áirithiú i ndáil le hachomhairc faoi gCaibidil seo.

102.—(1) Féadfaidh an tAire a iarraidh ar Choimisinéir an
Gharda Síochána aon fhaisnéis a sholáthar a theastaíonn chun
cabhrú leis an Aire le linn dó nó di cinneadh a dhéanamh, chun
críocha na Caibidle seo, i dtaobh cibé acu is duine cuí oiriúnach aon
duine de na daoine seo a leanas nó nach ea:

(a) sealbhóir nó sealbhóir beartaithe ar údarú;

(b) i gcás gur comhlacht corpraithe, comhpháirtíocht nó
pearsa aonair a bheidh ag seoladh gnó, nó ag beartú gnó
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a sheoladh, mar sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó
cuideachta mar chomhpháirtí i gcomhpháirtíocht, an
sealbhóir nó an sealbhóir beartaithe ar an údarú, aon
phríomhoifigeach de chuid an chomhlachta chorpraithe
nó na comhpháirtíochta (de réir mar a bheidh);

(c) aon duine is úinéir tairbhiúil ar ghnó an tsealbhóra nó an
tsealbhóra bheartaithe ar an údarú lena mbaineann.

(2) D’ainneoin aon achtacháin eile nó aon rialach dlí, déanfaidh
Coimisinéir an Gharda Síochána faisnéis a sholáthar don Aire de réir
iarrata ón Aire faoin alt seo.

103.—(1) Féadfaidh an tAire feidhmeanna údaráis inniúil Stáit, i
ndáil le daoine ainmnithe, faoi Chaibidil 8, a chomhlíonadh chun
cabhrú leis nó léi le linn dó nó di feidhmeanna a chomhlíonadh i
ndáil le soláthraithe seirbhíse iontaobhais nó cuideachta faoin
gCaibidil seo.

(2) Chun na críche sin, tá feidhm ag ailt 66 go 83, fara aon
mhodhnuithe is gá, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

(a) tá ag oifigeach údaraithe iomchuí na feidhmeanna go léir
i leith soláthraithe seirbhíse iontaobhais nó cuideachta de
réir bhrí na Caibidle seo, atá ag oifigeach údaraithe arna
cheapadh nó arna ceapadh ag údarás inniúil Stáit faoi alt
72 i leith daoine ainmnithe;

(b) tá ag breitheamh den Chúirt Dúiche, i gcás iarratais faoi
alt 78 ó oifigeach údaraithe iomchuí, na feidhmeanna go
léir i leith soláthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta
atá ag breitheamh den sórt sin, i gcás iarratais dá
shamhail faoin alt sin ó oifigeach údaraithe arna
cheapadh nó arna ceapadh ag údarás inniúil Stáit faoi alt
72, i leith duine ainmnithe;

(c) tá feidhm ag alt 79 d’fhonn a chumasú d’oifigeach
údaraithe iomchuí daoine eile a bheith ina theannta nó
ina teannta agus ag cabhrú leis nó léi i bhfeidhmiú
chumhachtaí an oifigigh amhail dá dtagraítear san alt sin;

(d) tá feidhm ag alt 80 maidir le duine a bheidh ag gabháil
d’iompar, dá dtagraítear san alt sin—

(i) i ndáil le hoifigeach údaraithe iomchuí, agus

(ii) i ndáil le haon duine a bheidh i dteannta an oifigigh
agus ag cabhrú leis nó léi de réir alt 79 arna chur
chun feidhme le mír (c).

(3) Tá éifeacht leis an alt seo cibé acu is é nó í nó nach é nó í
an tAire an t-údarás inniúil Stáit maidir le haon aicme soláthraithe
seirbhíse iontaobhais nó cuideachta.

(4) San alt seo, ciallaíonn “oifigeach údaraithe iomchuí” oifigeach
údaraithe arna cheapadh nó arna ceapadh ag an Aire faoi alt 72, arna
chur chun feidhme leis an alt seo.
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104.—(1) Déanfaidh an tAire clár de na daoine a bheidh

údaraithe faoin gCaibidil seo chun gnó a sheoladh mar sholáthraí
seirbhíse iontaobhais nó cuideachta a bhunú agus a choimeád, ina
mbeidh—

(a) ainm agus seoladh phríomháit ghnó gach duine a bheidh
údaraithe chun gnó a sheoladh mar sholáthraí seirbhíse
iontaobhais nó cuideachta, agus

(b) cibé faisnéis eile a fhorordófar.

(2) Féadfaidh an clár a bheith i bhfoirm leabhair, i bhfoirm
leictreonach nó i cibé foirm eile a chinnfidh an tAire. Ní fhéadfar an
clár a choimeád i bhfoirm leictreonach, i bhfoirm mheicniúil nó i
bhfoirm neamhscríofa eile ach amháin sa chás gur féidir é a
atáirgeadh i bhfoirm scríofa.

(3) Coimeádfaidh an tAire an clár in oifig de chuid na Roinne.

(4) Beidh daoine den phobal i dteideal an clár a iniúchadh, in
aisce, le linn ghnáthuaireanta gnó na Roinne.

(5) Beidh duine den phobal i dteideal cóip den chlár nó cóip
d’iontráil i gclár a fháil ar cibé táillí cóipeála réasúnacha a
fhorordófar (más ann) a íoc.

(6) Déanfaidh sealbhóir ar údarú lena mbaineann taifead sa
Chlár, a luaithe is indéanta tar éis don sealbhóir teacht ar an eolas
go bhfuil aon earráid sa taifead, nó go bhfuil aon athrú ar imthosca ar
dóigh go mbeadh bainte aige le cruinneas an taifid, fógra i scríbhinn a
thabhairt don Aire i dtaobh na hearráide nó an athraithe ar
imthosca, de réir mar a bheidh.

(7) In aon imeachtaí dlí, aon deimhniú a airbheartaíonn a bheith
sínithe ag an Aire agus ina luaitear maidir le duine—

(a) go bhfuil sé nó sí taifeadta sa Chlár mar shealbhóir ar
údarú,

(b) nach bhfuil sé nó sí taifeadta sa Chlár mar shealbhóir ar
údarú,

(c) go raibh sé nó sí taifeadta sa Chlár mar shealbhóir ar
údarú ag dáta sonraithe nó le linn tréimhse sonraithe, nó

(d) nach raibh sé nó sí taifeadta sa Chlár mar shealbhóir ar
údarú ag dáta sonraithe nó le linn tréimhse sonraithe,

is fianaise é ar an ní dá dtagraítear i mír (a), (b), (c) nó (d) (de réir
mar a bheidh), agus glacfar leis gur shínigh an duine é a
airbheartaíonn gur shínigh sé nó sí é, mura suífear a mhalairt.

(8) Ní fhéadfaidh an tAire sonraí a fhorordú chun críocha fho-alt
(1)(b) nó alt 105 ach amháin más deimhin leis nó léi go bhfuil baint
réasúnach ag na sonraí sin le gnó soláthraithe seirbhíse iontaobhais
nó cuideachta nó le rialáil a dhéanamh ar ghnó soláthraithe seirbhíse
iontaobhais nó cuideachta faoin gCuid seo.
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105.—Foilseoidh an tAire san Iris Oifigiúil, uair amháin ar a

laghad i ngach tréimhse 12 mhí tar éis thosach feidhme an ailt seo,
liosta de dhaoine a shealbhaíonn údaruithe, mar aon le sonraí
forordaithe eile (más ann).

106.—(1) Déanfaidh sealbhóir ar údarú—

(a) cibé taifid a shonróidh an tAire a choinneáil in oifig nó
áitreabh eile sa Stát, agus

(b) seoladh aon oifige nó áitribh eile ina mbíonn na taifid sin
á gcoinneáil a chur in iúl don Aire i scríbhinn.

(2) Maidir leis an gceanglas a fhorchuirtear le fo-alt (1), is
ceanglas é i dteannta, agus ní ceanglas é in ionad, aon cheanglas
eile a fhorchuirtear faoi aon achtachán eile nó aon riail dlí maidir le
sealbhóir ar údarú do choinneáil taifead, lena n-áirítear na ceanglais
dá dtagraítear in alt 55.

(3) Déanfaidh sealbhóir ar údarú na taifid dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) a choinneáil ar feadh tréimhse nach giorra ná 6 bliana—

(a) tar éis na déileála deiridh leis an gcustaiméir i gcás taifid
arna dhéanamh i ndáil le custaiméir de chuid an
tsealbhóra, nó

(b) tar éis an taifead a dhéanamh in aon chás eile.

(4) Ní fhéadfaidh sealbhóir ar údarú na taifid dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) a choinneáil go hiomlán nó go páirteach i bhfoirm
leictreonach, i bhfoirm mheicniúil nó i bhfoirm neamhscríofa eile ach
amháin más féidir iad a atáirgeadh i bhfoirm scríofa.

(5) Leanann na hoibleagáidí a fhorchuirtear ar shealbhóir ar
údarú faoin alt seo d’fheidhm a bheith acu maidir le duine ar
shealbhóir ar údarú é nó í, ach a scoir d’údarú a shealbhú nó de ghnó
a sheoladh mar sholáthraí seirbhíse iontaobhais nó cuideachta.

(6) Maidir le ceanglas ar shealbhóir ar údarú is comhlacht
corpraithe aon taifead a choinneáil faoin alt seo, tá feidhm aige
maidir le haon chomhlacht corpraithe is comharba ar an gcomhlacht
corpraithe nó atá ag leanúint as.

(7) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena bhforchuirtear
ceanglais a bhaineann le coinneáil taifead dá dtagraítear san alt seo
de chuid comhlachta chorpraithe a fhoirceanntar nó de chuid
comhpháirtíochta a dhíscaoiltear.

(8) Aon duine a mhainníonn an t-alt seo a chomhlíonadh,
déanann sé nó sí cion agus dlífear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur
air nó uirthi.
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Caibidil 10

Eile

107.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Airgeadais, treoirlínte a cheadú d’fhonn treoir a thabhairt do
dhaoine ainmnithe i dtaobh fheidhm na Coda seo maidir leis na
daoine ainmnithe sin.

(2) Is cosaint é ar chion faoin gCuid seo don chosantóir a chruthú
go ndearna sé nó sí gach beart réasúnach agus go ndearna sé nó sí
gach dícheall cuí chun nach ndéanfadh sé nó sí an cion.

(3) Féadfaidh cúirt, le linn di cinneadh a dhéanamh i dtaobh an
ndearna cosantóir gach beart réasúnach den sórt sin agus an ndearna
sé nó sí gach dícheall cuí den sórt sin, aird a thabhairt ar aon
treoirlínte a mbeidh feidhm acu i ndáil leis an duine agus a bheidh
ceadaithe ag an Aire Airgeadais faoin alt seo agus a bheidh i
bhfeidhm, ach ní theorannaítear le haon ní san alt seo na nithe a
bhféadfaidh cúirt aird a thabhairt orthu le linn di cinneadh a
dhéanamh i dtaobh an ndearna cosantóir gach beart réasúnach agus
an ndearna sé nó sí gach dícheall cuí chun nach ndéanfadh sé nó sí
an cion.

108.—(1) Féadfaidh an tAire, trí ionstraim i scríbhinn, aon cheann
d’fheidhmeanna an Aire faoi Chaibidil 8 nó 9, nó faoi alt 109, a
tharmligean chun oifigigh ainmnithe nó chun oifigigh d’aicme nó de
thuairisc áirithe.

(2) Féadfar tarmligean faoin alt seo a chur faoi réir cibé
coinníollacha nó teorainneacha maidir le comhlíonadh aon cheann
de na feidhmeanna a tharmligtear, nó maidir le tráth nó imthoisc, a
bheidh sonraithe san ionstraim tarmligin.

(3) Féadfaidh an tAire, trí ionstraim i scríbhinn, tarmligean faoin
alt seo a chúlghairm.

(4) Maidir le feidhm a tharmligtear faoin alt seo, fad a bheidh an
tarmligean gan chúlghairm, féadfaidh an tarmligí í a chomhlíonadh
de réir théarmaí an tarmligin.

(5) Féadfaidh an tAire leanúint d’aon fheidhmeanna a
tharmligtear faoin alt seo a chomhlíonadh.

(6) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a dhéanann difear,
maidir leis an Acht seo, d’fheidhm an dlí ghinearálta a bhaineann
le gníomhartha oifigigh d’Aire den Rialtas a chur i leith an Aire
den Rialtas.

(7) San alt seo, ciallaíonn “oifigeach” oifigeach don Aire ar
státseirbhíseach bunaithe de réir bhrí Acht Rialuithe na Stát-
Sheirbhíse 1956, é nó í.

109.—(1) Aon duine ar duine ainmnithe é nó í de bhun alt
25(1)(h), cláróidh sé nó sí leis an Aire de réir cibé nósanna imeachta
a fhorordóidh an tAire nó a fhorchuirfidh sé nó sí thairis sin.
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(2) Aon duine a gceanglaítear air nó uirthi clárú faoin alt seo,

déanann sé nó sí cion má mhainníonn an duine déanamh amhlaidh
agus dlífear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 5 bliana (nó iad araon) a chur
air nó uirthi.

(3) Déanfar na sonraí seo a leanas a thaifeadadh i gclár a
bhunóidh agus a choinneoidh an tAire chun críocha an ailt seo:

(a) ainm gach duine ainmnithe a chláraíonn faoin alt seo;

(b) ainm agus seoladh áitreabh an chlub comhaltaí
príobháideacha ar duine ainmnithe an duine i ndáil leis;

(c) aon fhaisnéis fhorordaithe a theastóidh le réasún ón Aire
chun críocha an Achta seo.

(4) Féadfaidh an clár a bheith i bhfoirm leabhair, i bhfoirm
leictreonach nó i cibé foirm eile a chinnfidh an tAire. Ní fhéadfar an
clár a choinneáil i bhfoirm leictreonach, i bhfoirm mheicniúil nó i
bhfoirm neamhscríofa eile ach amháin más féidir é a atáirgeadh i
bhfoirm scríofa.

(5) Coimeádfaidh an tAire an clár in oifig de chuid na Roinne.

(6) Ní fhéadfaidh an tAire sonraí a fhorordú chun críocha fho-alt
(3)(c) ach amháin más deimhin leis nó léi go bhfuil, le réasún, baint
ag na sonraí sin le gnó stiúrtha clubanna comhaltaí príobháideacha
nó le rialáil daoine a stiúrann clubanna den sórt sin mar dhaoine
ainmnithe.

CUID 5

Ilghnéitheach

110.—(1) Maidir le fógra nó doiciméad eile a cheanglaítear nó a
cheadaítear a sheirbheáil ar dhuine nó a thabhairt do dhuine faoin
Acht seo, déanfar é a dhíriú chuig an duine faoina ainm nó faoina
hainm, agus féadfar é a sheirbheáil ar an duine nó a thabhairt dó nó
di ar cheann amháin de na slite seo a leanas:

(a) trína sheachadadh ar an duine;

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine nó ina seolann sé nó sí gnó;

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha chuig
an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó ina
seolann sé nó sí gnó;

(d) más rud é go mbeidh seoladh le haghaidh seirbheála
tugtha, trína fhágáil ag an seoladh sin nó trína chur leis an
bpost i litir chláraithe réamhíoctha chuig an seoladh sin;
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(e) i gcás ordacháin do phearsa aonair nó do chomhlacht (cibé

acu corpraithe nó neamhchorpraithe) faoi Chuid 3 dá
ordú gan aon seirbhís shonraithe nó idirbheart sonraithe
a sheoladh i mbrainse nó in áit ghnó de chuid an
chomhlachta nó na pearsan aonair, trína fhágáil ag
seoladh an bhrainse nó na háite gnó (de réir mar a
bheidh), nó trína chur leis an bpost i litir chláraithe
réamhíoctha chuig an seoladh sin;

(f) más dóigh leis an duine a thugann an fógra gur chóir fógra
a thabhairt láithreach agus má tá inneall macasamhla
suite ag seoladh dá dtagraítear i mír (c), (d) nó (e), trína
chur le facs chuig an inneall sin, ach ní dhéanfar sin ach
amháin má ghineann inneall macasamhla an tseoltóra
teachtaireacht lena ndaingnítear gur tarchuireadh líon
iomlán leathanach an fhógra go rathúil.

(2) Chun críocha an ailt seo—

(a) meastar gnáthchónaí a bheith ar chuideachta atá cláraithe
faoi Achtanna na gCuideachtaí ag a hoifig chláraithe,
agus

(b) meastar gnáthchónaí a bheith ar aon chomhlacht
corpraithe seachas cuideachta atá cláraithe faoi Achtanna
na gCuideachtaí nó ar aon chomhlacht neamhchorpraithe
ag a phríomh-oifig nó ag a phríomh-áit ghnó sa Stát.

(3) Ní choiscfear le haon ní i bhfo-alt (1)(e) ordachán nó
doiciméad eile a sheirbheáil nó a thabhairt chun críocha Chuid 3 faoi
aon fhoráil eile den alt seo.

(4) Ní dochar an t-alt seo d’aon mhodh chun fógra nó aon
doiciméad eile a sheirbheáil nó a thabhairt, ar modh é dá bhforáiltear
faoi aon achtachán eile nó aon riail dlí.

(5) Níl feidhm ag an alt seo i ndáil le fógra a sheirbheáil ar an
Aire dá dtagraítear in alt 100(2).

111.—I gcás go mbeidh cion faoin Acht seo déanta ag comhlacht
corpraithe nó ag duine a airbheartaíonn a bheith ag gníomhú thar
ceann comhlachta chorpraithe nó thar ceann comhlachta
neamhchorpraithe daoine, agus go gcruthófar go ndearnadh é le
toiliú nó le cúlcheadú, nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí toiliúla
ar thaobh duine, arbh éard é nó í, tráth déanta an chiona—

(a) stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an
chomhlachta nó duine a airbheartaíonn a bheith ag
gníomhú sa cháil sin, nó

(b) comhalta de choiste bainistíochta nó d’údarás rialaithe eile
an chomhlachta, nó duine a airbheartaíonn a bheith ag
gníomhú sa cháil sin,

measfar an cion a bheith déanta ag an duine sin freisin agus féadfar
imeachtaí a thionscnamh ina choinne nó ina coinne agus é nó í a
phionósú dá réir sin.

112.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis na nithe seo a leanas
a nochtadh, de mheon macánta, do chomhalta den Gharda Síochána
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nó d’aon duine atá bainteach le cion is sciúradh airgid nó maoiniú
sceimhlitheoireachta a imscrúdú nó a ionchúiseamh—

(a) amhras go bhfuarthas aon mhaoin i dtaca le haon chion
den sórt sin nó go ndíorthaíonn sí as maoin a fuarthas
amhlaidh, nó

(b) aon ní ar a mbeidh amhras den sórt sin bunaithe.

(2) Ní dhéileálfar le nochtadh lena mbaineann an t-alt seo, chun
aon chríche, mar shárú ar aon srian le nochtadh faisnéise arna
fhorchur le haon achtachán eile nó le haon riail dlí.

113.—Leasaítear an Sceideal a ghabhann leis an Acht um Bannaí
1997 tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 34 (a
cuireadh isteach le halt 48 den Acht um Cheartas Coiriúil (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2009):

“Sciúradh
Airgid.

35.—Aon chion faoi Chuid 2 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú
Sceimhlitheoireachta) 2010.”

114.—(1) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1942” Acht an Bhainc
Cheannais 1942.

(2) Leasaítear alt 33AK(5) (a cuireadh isteach le halt 26 d’Acht
an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann
2003) d’Acht 1942 trí mhír (n) a scriosadh.

(3) Leasaítear Acht 1942 tríd an méid seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh alt 33AN (a cuireadh isteach le halt 10 d’Acht an Bhainc
Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2004):

“Feidhm na
Coda maidir le
comhair
chreidmheasa.

33ANA.—(1) Tá feidhm ag an gCuid seo—

(a) i ndáil le comhar creidmheasa do
dhéanamh sárú nó le hamhras a bheith
ann go ndearna comhar creidmheasa
sárú ar aon cheann díobh seo a
leanas—

(i) foráil de Chuid 4 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Sciúradh
Airgid agus Maoiniú
Sceimhlitheoireachta) 2010,

(ii) aon ordachán arna thabhairt don
chomhar creidmheasa faoi fhoráil
de Chuid 4 den Acht sin,

(iii) aon choinníoll nó aon cheanglas
arna fhorchur ar an gcomhar
creidmheasa faoi fhoráil de Chuid
4 den Acht sin nó faoi aon
ordachán arna thabhairt don
chomhar creidmheasa faoi fhoráil
den Chuid sin, nó

(iv) aon oibleagáid arna forchur ar an
gcomhar creidmheasa leis an
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gCuid seo nó arna forchur ag an
Údarás Rialála de bhun
cumhachta arna feidhmiú faoin
gCuid seo,

agus

(b) i ndáil le duine a bhfuil baint aige nó
aici le bainistiú comhair creidmheasa a
bheith páirteach i ndéanamh sáraithe
den sórt sin ag an gcomhar
creidmheasa.

(2) Chun na gcríoch sin—

(a) aon tagairt sa Chuid seo do sholáthraí
rialáilte seirbhíse airgeadais, folaíonn
sí tagairt do chomhar creidmheasa,

(b) aon tagairt sa Chuid seo do shárú
forordaithe, folaíonn sí tagairt do
shárú, ag comhar creidmheasa ar
fhoráil, ar ordachán, ar choinníoll, ar
cheanglas, nó ar oibleagáid dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), agus

(c) aon tagairt sa Chuid seo do dhuine a
bhfuil baint aige nó aici le soláthraí
rialáilte seirbhíse airgeadais a
bhainistiú, folaíonn sí tagairt do dhuine
a bhfuil baint aige nó aici le comhar
creidmheasa a bhainistiú.

(3) Ní dhéantar le haon ní san alt seo feidhm
na Coda seo a theorannú i ndáil le nithe seachas
na nithe sin dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(4) Tá éifeacht leis an alt seo d’ainneoin aon
ní dá mhalairt in alt 184 den Acht um Chomhar
Creidmheasa 1997.”.

(4) Leasaítear Sceideal 2 (arna ionadú le halt 31 d’Acht an Bhainc
Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2003) a
ghabhann le hAcht 1942 i gCuid 1 tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndeireadh na Coda:

Uimh. 6 de 2010 An tAcht um Cheartas Cuid 4
Coiriúil (Sciúradh Airgid
agus Maoiniú
Sceimhlitheoireachta)
2010

115.—Leasaítear alt 32A(1) d’Acht na gCúirteanna (Forálacha
Forlíontacha) 1961 (a cuireadh isteach le halt 180 den Acht um
Cheartas Coiriúil 2006) mar a leanas:

(a) i mír (d) (a cuireadh isteach le halt 18 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Faireachas) 2009) trí “a athrú nó a
athnuachan;” a chur in ionad “a athrú nó a athnuachan.”;

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):
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“(e) aon cheann de na cumhachtaí seo a leanas faoi

Chuid 3 den Acht um Cheartas Coiriúil
(Sciúradh Airgid agus Maoiniú
Sceimhlitheoireachta) 2010:

(i) an chumhacht chun a ordú do dhuine gan
aon seirbhís nó idirbheart a dhéanamh;

(ii) an chumhacht chun ordú dá dtagraítear i
bhfomhír (i) a chúlghairm;

(iii) an chumhacht chun ordú a dhéanamh i
ndáil le maoin má mheastar gur gá
déanamh amhlaidh d’fhonn a chumasú—

(I) don duine a dhéanann iarratas ar an
ordú na caiteachais mhaireachtála
réasúnacha agus na caiteachais
riachtanacha eile a thabhaítear nó a
thabhófar i leith an duine nó i leith
chleithiúnaithe an duine a íoc, nó

(II) don duine a dhéanann iarratas ar an
ordú gnó, trádáil, gairm nó slí bheatha
eile lena mbaineann aon chuid den
mhaoin a sheoladh.”.

116.—Leasaítear alt 28 (arna ionadú le halt 27 d’Acht an Bhainc
Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2004)
d’Acht an Bhainc Ceannais 1997, sna mínithe ar “gnó bureau de
change” agus “seirbhís tarchurtha airgid”, tríd an méid seo a leanas
a chur in ionad mhíreanna (a) agus (b) de na mínithe sin:

“(a) ag duine nó comhlacht a gceanglaítear air a bheith
ceadúnaithe, cláraithe nó údaraithe ar shlí eile ag an
mBanc faoi achtachán ainmnithe (seachas faoin
gCuid seo) nó faoi ionstraim reachtúil ainmnithe,
nó”.

117.—(1) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1994” an tAcht um
Cheartas Coiriúil 1994.

(2) Leasaítear alt 3(1) d’Acht 1994 sa mhíniú ar “gáinneáil ar
dhrugaí” tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (d):

“(d) gabháil d’aon iompar (cibé acu sa Stát nó nach ea) i
ndáil le maoin a fhaightear, cibé acu go díreach nó go
neamhdhíreach, ó aon ní a dhéantar i ndáil le druga
rialaithe, ar iompar é—

(i) is cion faoi Chuid 2 den Acht um Cheartas
Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú
Sceimhlitheoireachta) 2010 (“Cuid 2 d’Acht
2010”) nó ba chion faoin gCuid sin dá mba rud
é go raibh an Chuid i ngníomh an tráth a
gabhadh den iompar, nó

(ii) i gcás iompair in áit lasmuigh den Stát, seachas
iompar dá dtagraítear i bhfomhír (i)—
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(I) ba chion faoi Chuid 2 d’Acht 2010 dá mba

rud é go ndearnadh é in imthosca
comhréireacha sa Stát, nó

(II) ba chion faoin gCuid sin dá mba rud é go
ndearnadh é in imthosca comhréireacha sa
Stát agus go raibh an Chuid i ngníomh an
tráth a rabhthas ag gabháil don iompar,
nó”.

(3) Leasaítear alt 3(1) d’Acht 1994 sa mhíniú ar “cion gáinneála
ar dhrugaí” tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (e):

“(e) cion faoi Chuid 2 den Acht um Cheartas Coiriúil
(Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta)
2010, nó faoi alt 31 den Acht seo (mar a bhí sé i
bhfeidhm roimh thosach feidhme na Coda sin), i
ndáil leis na fáltais as gáinneáil ar dhrugaí,”.

118.—Leasaítear alt 94(3) den Acht um Cheartas Coiriúil
(Cúnamh Frithpháirteach) 2008 trí “faoi Chuid 2 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta)
2010” a chur in ionad “faoi alt 31 den Acht um Cheartas Coiriúil
1994, mar a cuireadh ina ionad le halt 21 den Acht um Cheartas
Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001”.

119.—Leasaítear alt 40(1) den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta
Gadaíochta agus Calaoise) 2001 tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad an mhínithe ar “sciúradh airgid”:

“ciallaíonn ‘sciúradh airgid’ cion faoi Chuid 2 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú
Sceimhlitheoireachta) 2010;”.

120.—(1) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1998” an tAcht um
Chúiteamh d’Infheisteoirí 1998.

(2) Leasaítear alt 30(1) d’Acht 1998, sa mhíniú ar
“glanchaillteanas”, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (iii):

“(iii) airgead nó ionstraimí infheistíochta a éiríonn as
idirbhearta a mbeidh cion déanta ina leith faoin
Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus
Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010 (“Acht
2010”),

(iv) airgead nó ionstraimí infheistíochta a éiríonn as
idirbhearta a mbeidh cion déanta ina leith faoi
fhoráil de Chuid IV den Acht um Cheartas
Coiriúil 1994 roimh aisghairm na forála sin le
hAcht 2010,

(v) airgead nó ionstraimí infheistíochta a éiríonn as
idirbhearta a mbeidh cion déanta ina leith faoi
fhoráil d’alt 57 nó 58 den Acht um Cheartas
Coiriúil 1994 roimh aisghairm na forála sin le
hAcht 2010, nó
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(vi) airgead nó ionstraimí infheistíochta a éiríonn as

idirbhearta a mbeidh ciontú coiriúil ann ina
leith, aon tráth, mar gheall ar sciúradh airgid, de
réir bhrí Threoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh
Fómhair 2005 maidir le cosc a chur le húsáid an
chórais airgeadais chun airgead a sciúradh agus
sceimhlitheoireachta a mhaoiniú12.”.

(3) Leasaítear alt 35 d’Acht 1998 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad fho-alt (3):

“(3) D’ainneoin na dteorainneacha ama dá bhforáiltear i
bhfo-ailt (1) agus (2), féadfaidh an t-údarás inniúil a ordú don
Chuideachta nó do scéim chúitimh arna ceadú faoi alt 25, de
réir mar is cuí, aon íocaíocht le hinfheisteoir cáilithe a chur ar
fionraí, i gcás ina gcúiseofar an t-infheisteoir in aon cheann de
na cionta seo a leanas, go dtí go dtabharfar breith ó chúirt i leith
an chúisimh:

(a) cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid
agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010 (“Acht
2010”);

(b) cion arna dhéanamh, sular aisghaireadh aon cheann
de na forálacha seo a leanas den Acht um Cheartas
Coiriúil 1994, faoin bhforáil sin, le hAcht 2010:

(i) foráil de Chuid IV;

(ii) alt 57;

(iii) alt 58;

(c) cion ag éirí ar shlí eile as sciúradh airgid, nó a
bhaineann le sciúradh airgid, de réir bhrí Threoir
2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le
cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun
airgead a sciúradh agus sceimhlitheoireacht a
mhaoiniú13.”.

121.—(1) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht
Comhdhlúite Cánacha 1997.

(2) Leasaítear alt 898F (arna ionadú le halt 90 den Acht
Airgeadais 2004 agus le Sceideal 4 a ghabhann leis an Acht sin)
d’Acht 1997 mar a leanas:

(a) i bhfo-alt (3) trí “is inghlactha chun críocha Chaibidil 3 de
Chuid 4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid
agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010” a chur in ionad
“a gheobhaidh sé de bhua alt 32 den Acht um Cheartas
Coiriúil 1994”;

(b) i bhfo-alt (4) trí “is inghlactha chun críocha Chaibidil 3 de
Chuid 4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid
agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010” a chur in ionad

12IO L 309, 25.11.2005, lch. 15
13IO L 302, 25.11.2005, lch. 15
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“a gheobhaidh sé de bhua alt 32 den Acht um Cheartas
Coiriúil 1994”;

(c) i bhfo-alt (5)(a) (arna ionadú le halt 124(1)(a) den Acht
Airgeadais 2006) trí “(nó a rinne amhlaidh, roimh an dáta
thosach feidhme iomchuí, de réir an ailt seo mar a bhí sé
i bhfeidhm roimh an dáta sin)” a chur isteach i ndiaidh
“de réir an ailt seo”;

(d) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(6)(a):

“(aa) Aon ghníomhaire íocaíochta—

(i) a rinne, roimh an dáta thosach feidhme
iomchuí, céannacht agus áit chónaithe
pearsan aonair a shuíomh faoin alt seo
mar a bhí sé i bhfeidhm roimh an dáta
sin, agus

(ii) ar ceanglaíodh air nó uirthi, díreach roimh
an dáta thosach feidhme iomchuí agus de
thoradh mhír (a), leanúint de bheith ag
déileáil leis an bpearsa aonair sin mar
phearsa aonair a aithníodh amhlaidh agus
a bhfuil cónaí air nó uirthi amhlaidh,

leanfaidh sé nó sí de bheith ag déileáil leis an
bpearsa aonair mar phearsa aonair a aithníodh
amhlaidh agus a bhfuil cónaí air nó uirthi
amhlaidh go dtí cibé tráth a bheidh an
gníomhaire íocaíochta i seilbh faisnéise, nó go
mbeidh sé nó sí eolach faoi fhaisnéis, a
bhféadfar, le réasún, glacadh léi mar fhaisnéis
a léiríonn gur aithníodh an phearsa aonair go
mícheart nó nach bhfuil cónaí air nó uirthi
amhlaidh nó gur athraigh sé nó sí a áit
chónaithe nó a háit chónaithe.”;

(e) i bhfo-alt (6)(b) trí “nó (aa)” a chur isteach i ndiaidh
“mhír (a)”;

(f) i bhfo-alt (7) trí “(nó arna suíomh, roimh an dáta thosach
feidhme iomchuí, de réir an ailt seo mar a bhí sé i
bhfeidhm roimh an dáta sin)” i ndiaidh “san alt seo”;

(g) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (7):

“(8) San alt seo, ciallaíonn “dáta thosach feidhme
iomchuí” an dáta a thiocfaidh alt 121(2) den Acht um
Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú
Sceimhlitheoireachta) 2010 i ngníomh.”.

(3) Leasaítear alt 898G (arna ionadú le halt 90 den Acht
Airgeadais 2004, agus le Sceideal 4 a ghabhann leis an Acht sin)
d’Acht 1997 mar a leanas:

(a) i bhfo-alt (2) trí “chun críocha Chaibidil 3 de Chuid 4 den
Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú
Sceimhlitheoireachta) 2010” a chur in ionad “chun críocha
alt 32 den Acht um Cheartas Coiriúil 1994”;
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(b) i bhfo-alt (4)(b) trí “chun críocha Chaibidil 3 de Chuid

4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus
Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010” a chur in ionad
“chun críocha alt 32 den Acht um Cheartas Coiriúil
1994”;

(c) i bhfo-alt (5)(b)(iii) trí “chun críocha Chaibidil 3 de Chuid
4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus
Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010” a chur in ionad
“chun críocha alt 32 den Acht um Cheartas Coiriúil
1994”;

(d) i bhfo-alt (6)(a) (arna chur isteach le halt 124(1)(b) d’Acht
Airgeadais, 2006) trí “(nó a rinne amhlaidh, roimh an
dáta thosach feidhme iomchuí, de réir an ailt seo mar a
bhí sé i bhfeidhm roimh an dáta sin)” a chur isteach i
ndiaidh “ de réir an ailt seo”;

(e) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(8)(a):

“(aa) Aon ghníomhaire íocaíochta—

(i) a rinne, roimh an dáta thosach feidhme
iomchuí, céannacht agus áit chónaithe
pearsan aonair a shuíomh faoin alt seo
mar a bhí sé i bhfeidhm roimh an dáta
seo, agus

(ii) ar ceanglaíodh air nó uirthi, díreach roimh
an dáta thosach feidhme iomchuí agus de
thoradh mhír (a), leanúint de bheith ag
déileáil leis an bpearsa aonair sin mar
phearsa aonair a aithníodh amhlaidh agus
a bhfuil cónaí air nó uirthi amhlaidh,

leanfaidh sé nó sí de bheith ag déileáil leis an
bpearsa aonair sin mar phearsa aonair a
aithníodh amhlaidh agus a bhfuil cónaí air nó
uirthi amhlaidh go dtí cibé tráth a mbeidh an
gníomhaire íocaíochta i seilbh faisnéise, nó go
mbeidh sé nó sí eolach faoi fhaisnéis, a
bhféadfar, le réasún, glacadh léi mar fhaisnéis
a léiríonn gur aithníodh an phearsa aonair go
mícheart nó nach bhfuil cónaí air nó uirthi
amhlaidh nó gur athraigh sé nó sí a áit
chónaithe nó a háit chónaithe.”;

(f) i bhfo-alt (8)(b) trí “nó (aa)” a chur isteach i ndiaidh
“mhír (a)”;

(g) i bhfo-alt (9) trí “(nó mar a suíodh, roimh an dáta thosach
feidhme iomchuí, de réir an ailt seo mar a bhí sé i
bhfeidhm roimh an dáta sin)” i ndiaidh “san alt seo”;

(h) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (9):

“(10) San alt seo ciallaíonn “dáta thosach feidhme
iomchuí” an dáta a thiocfaidh alt 121(3) den den Acht um
Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú
Sceimhlitheoireachta) 2010 i ngníomh.”.
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122.—Leasaítear alt 36(1)(f) den Acht um Rialáil Tacsaithe 2003

trí “faoi Chuid 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid
agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010” a chur in ionad “faoi
Chuid IV den Acht um Cheartas Coiriúil 1994”.
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Leasú iarmhartach
ar an Acht um
Rialáil Tacsaithe
2003.
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SCEIDEAL 1

CÚLGHAIRM IONSTRAIMÍ REACHTÚLA

Teideal na Uimhir agus Bliain Méid na Cúlghairme
hIonstraime

(1) (2) (3)

Na Rialacháin fán I.R. Uimh. 104 de 1995 Na Rialacháin uile.
Acht um Cheartas
Coiriúil 1994 (Alt
32(10)(a)) 1995

Na Rialacháin fán I.R. Uimh. 105 de 1995 Na Rialacháin uile.
Acht um Cheartas
Coiriúil 1994 (Alt 32
(10)(b)) 1995

Na Rialacháin fán I.R. Uimh. 106 de 1995 Na Rialacháin uile.
Acht um Cheartas
Coiriúil 1994 (Alt 32
(10)(d)) 1995

Na Rialacháin fán I.R. Uimh. 324 de 1995 Na Rialacháin uile.
Acht um Cheartas
Coiriúil 1994 (Alt 32
(10)(b)) (Uimh. 2)
1995

Na Rialacháin fán I.R. Uimh. 216 de 2003 Na Rialacháin uile.
Acht um Cheartas
Coiriúil 1994 (Alt 32
(10)(a)) 2003

Na Rialacháin fán I.R. Uimh. 242 de 2003 Na Rialacháin uile.
Acht um Cheartas
Coiriúil 1994 (Alt 32)
2003

Na Rialacháin fán I.R. Uimh. 416 de 2003 Na Rialacháin uile.
Acht um Cheartas
Coiriúil 1994 (Alt 32)
(Leasú) 2003

Na Rialacháin fán I.R. Uimh. 618 de 2003 Na Rialacháin uile.
Acht um Cheartas
Coiriúil 1994 (Alt 32)
(Stáit nó Tíortha
Forordaithe) 2003

Na Rialacháin fán I.R. Uimh. 3 de 2004 Na Rialacháin uile.
Acht um Cheartas
Cóiriúil 1994 (Alt 32)
(Gníomhaíochtaí
Forordaithe) 2004

Na Rialacháin fán I.R. Uimh. 569 de 2004 Na Rialacháin uile.
Acht um Cheartas
Coiriúil 1994 (Alt 32)
(Stáit nó Tíortha
Forordaithe) 2004
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SCEIDEAL 2

IARSCRÍBHINN I A GHABHANN LEIS AN TREOIR
ATHMHÚNLAITHE UM CHOMHDHLÚTHÚ

BAINCÉIREACHTA

LIOSTA DE NA GNÍOMHAÍOCHTAÍ ATÁ FAOI RÉIR
AITHEANTAIS FHRITHPHÁIRTIGH

1. Taiscí airgid agus cistí inaisíoctha eile a ghlacadh.

2. Iasachtaí a thabhairt lena n-áirítear, inter alia: creidmheas do
thomhaltóirí, creidmheas morgáiste, fachtóireacht, fara cúlárach nó
gan chúlárach, maoiniú idirbheart tráchtála (lena n-áirítear
urghéilleadh).

3. Léasú airgeadais.

4. Seirbhísí íocaíochta arna míniú in Airteagal 4(3) de Threoir
2007/64/CE an 13 Samhain 2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach14.

5. Meáin eile íocaíochta a eisiúint agus a riaradh (.i. seiceanna
taistil agus dréachtaí baincéara) sa mhéid nach bhfuil foráil déanta
maidir leis an ngníomhaíocht seo le pointe 4.

6. Ráthaíochtaí agus gealltanais.

7. Trádáil ar chuntas duine féin nó ar chuntas custaiméirí:

(a) in ionstraimí margaidh airgid (seiceanna, billí, deimhnithe
taisce, etc.);

(b) i malartú coigríche;

(c) i dtodhchaíochtaí agus roghanna airgeadais;

(d) i malartú agus ús — ionstraimí ráta; nó

(e) in urrúis inaistrithe.

8. Rannpháirtíocht in eisiúintí urrús agus soláthar seirbhísí i ndáil
le heisiúintí den chineál sin.

9. Comhairle do ghnóthais maidir le struchtúr caipitiúil, straitéis
tionscail agus ceisteanna gaolmhara agus comhairle maille le seirbhísí
a bhaineann le táthcheangail agus le ceannach gnóthas.

10. Bróicéireacht airgid.

11. Bainistiú punann agus comhairle maidir le punanna.

12. Urrúis a choimeád slán agus a riaradh.

13. Seirbhísí tagartha creidmheasa.

14. Seirbhísí slánchoimeádta.
14IO L 319, 5.12.2007, lch. 1
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15. Airgead leictreonach a eisiúint.

Maidir leis na seirbhísí agus gníomhaíochtaí dá bhforáiltear in Ailt
A agus B d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2004/39/CE an 21
Aibreán 2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ar
mhargaí in ionstraimí airgeadais15, tá siad faoi réir aitheanta
cómhalartaí de réir na Treorach seo nuair a dhéantar tagairt do na
hionstraimí airgeadais dá bhforáiltear in Alt C d’Iarscríbhinn I a
ghabhann leis an Treoir sin.

15IO L 145, 30.4.2004, lch.1. An Treoir arna leasú le Treoir 2006/31/CE (IO L 114,
27.4.2006, lch. 60).


