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ACHT AN BHAINC CEANNAIS AGUS NA bhFORAS
CREIDMHEASA (RÉITEACH), 2011

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach

Alt
1. Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Tagairtí d’fhorais chreidmheasa áirithe.

4. Críocha an Achta.

CUID 2

Nithe ginearálta i ndáil le cumhachtaí réitigh

5. Freagracht as feidhmeanna an Bhainc faoin Acht seo a
fheidhmiú.

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

7. Beidh aird ag an Aire agus ag an mBanc ar dhlí an Aontais
Eorpaigh.

8. Comhoibreoidh an Banc le húdaráis iomchuí lasmuigh den
Stát.

9. Coinníollacha idirghabhála.

CUID 3

An Ciste Réitigh Foras Creidmheasa

10. An Ciste Réitigh Foras Creidmheasa.

11. Bainistiú agus riaradh an Chiste.

12. Féadfaidh an tAire ranníoc leis an gCiste.
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13. Ranníocfaidh forais chreidmheasa údaraithe leis an gCiste.

14. Cion i ndáil leis an gCiste.

15. Rialacháin i ndáil leis an gCiste.

16. Rachaidh an tAire i gcomhairle leis an mBanc in imthosca
áirithe.

CUID 4

Droicheadbhainc

17. Cumhacht an Bhainc chun droicheadbhainc a bhunú.

18. Féadfaidh droicheadbhanc gnó baincéireachta a sheoladh.

19. Rialacháin i ndáil le droicheadbhainc.

CUID 5

Sócmhainní agus dliteanais a aistriú

20. Léiriú (Cuid 5).

21. Réamhchoinníollacha i leith ordú aistrithe beartaithe a
dhéanamh.

22. Cumhacht an Bhainc chun ceanglais a fhorchur.

23. Féadfaidh an Banc faisnéis a nochtadh d’aistrí ionchasach.

24. Dualgais stiúrthóirí i gcás ina bhforchuireann an Banc
ceanglais ar fhorais chreidmheasa údaraithe.

25. Ní stiúrthóir, etc., an Banc.

26. Ordú aistrithe beartaithe — fógra i scríbhinn.

27. Ní dhiúscróidh aistreoir sócmhainní, dliteanais.

28. Beidh aistrithe ar mhargadhluach.

29. Ordú aistrithe beartaithe — na hábhair a bheidh ann.

30. Iarratas ar orduithe aistrithe a éisteacht — an nós imeachta.

31. Orduithe aistrithe a fhoilsiú.

32. Iarratas ar ordú aistrithe a athrú.

33. Iarratas ar ordú aistrithe a athrú i gcás gur droicheadhbhanc
an t-aistrí.

34. Iarratas ar ordú aistrithe a chur ar ceal.

35. Iarratas ó chreidiúnaí ar chead chun iarratas a dhéanamh ar
chúiteamh.

36. Measúnóir a cheapadh.

37. Caiteachais, etc., an Mheasúnóra agus foireann a fhostú.
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38. Iarratais chun an Mheasúnóra.

39. Aighneachtaí a chur faoi bhráid an Mheasúnóra.

40. Cúiteamh cóir réasúnach a chinneadh.

41. Dréacht-tuarascáil a scaipeadh le haghaidh tuairimí.

42. Tuarascáil ón Measúnóir.

43. Athbhreithniú ar chinneadh maidir le cúiteamh, etc.

44. Teorainn a chur le hathbhreithniú breithiúnach ar chinneadh
an Mheasúnóra.

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

46. Dreasú airgeadais a chur ar fáil don aistrí.

47. Dreasú airgeadais a aisíoc.

48. An nós imeachta má dhéanann aistreoir díospóid i gcoinne
comaoine i leith sócmhainní agus dliteanas.

49. Éifeacht ordaithe aistrithe — ginearálta.

50. Éifeacht ordaithe aistrithe i ndáil le hurrúis.

51. Sócmhainní coigríche agus dliteanais choigríche a aistriú.

52. Feidhm na nAchtanna um Fhianaise Leabhar Baincéirí, 1879
go 1989.

53. Dleacht stampa.

CUID 6

Bainistíocht speisialta

54. Léiriú (Cuid 6).

55. Réamhchoinníollacha i leith ordú bainistíochta speisialta
beartaithe a dhéanamh.

56. Ordú bainistíochta speisialta beartaithe — fógra i scríbhinn.

57. Ordú bainistíochta speisialta beartaithe — na hábhair a
bheidh ann.

58. Iarratas ar orduithe bainistíochta speisialta a éisteacht — an
nós imeachta.

59. Orduithe bainistíochta speisialta a fhoilsiú.

60. Iarratas ar ordú bainistíochta speisialta a athrú.

61. Iarratas ar ordú bainistíochta speisialta a chur ar ceal.

62. An t-ábhar a bheidh in ordú bainistíochta speisialta.

63. Téarmaí ceapacháin.
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64. Luach saothair, etc., bainisteoirí speisialta.

65. Éirí as oifig agus folúntas in oifig, etc.

66. Éifeacht ordaithe bainistíochta speisialta — ginearálta.

67. Feidhmeanna bainisteoirí speisialta.

68. Feidhmeanna bainisteoirí speisialta a chomhlíonadh.

69. Éifeacht ceapacháin bainisteora speisialta.

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

71. An gaol idir bainisteoir speisialta agus stiúrthóirí.

72. Ní stiúrthóir, etc., bainisteoir speisialta.

73. Bainistíocht speisialta a fhadú.

74. Bainistíocht speisialta a fhoirceannadh.

CUID 7

Cumhachtaí an Bhainc le linn forais chreidmheasa údaraithe a
leachtú

75. Léiriú (Cuid 7).

76. Feidhm Achtanna na gCuideachtaí maidir le forais
chreidmheasa údaraithe a fhoirceannadh.

77. Féadfaidh an Banc achainí a dhéanamh chun cur faoi deara
foras creidmheasa údaraithe a fhoirceannadh, etc.

78. Ról an Bhainc le linn forais chreidmheasa údaraithe a
fhoirceannadh.

79. Leachtaitheoirí foras creidmheasa údaraithe.

80. Cuspóirí leachtaitheora forais creidmheasa údaraithe.

81. Féadfaidh an Banc airgead a chur ar fáil.

82. Íocaíochtaí ón gcuntas cosanta taiscí chun bheith ina bhfiacha
a bheidh dlite don Bhanc.

83. An coiste leachtaithe — bunú.

84. An coiste leachtaithe — feidhmeanna.

85. An coiste leachtaithe — nós imeachta.

86. Feidhmeanna an Bhainc tar éis don choiste leachtaithe scor
de bheith ar marthain.

87. Cuspóir 1 a bhaint amach.

88. Cuntais a aistriú.
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89. Modhnuithe ar Achtanna na gCuideachtaí le linn forais
chreidmheasa údaraithe a fhoirceannadh.

90. Feidhm na Coda seo maidir le comhlachtaí a corpraíodh
lasmuigh den Stát.

CUID 8

Pleananna téarnaimh agus pleananna réitigh

91. Pleananna téarnaimh.

92. Pleananna téarnaimh a chur i ngníomh.

93. Pleananna réitigh.

94. Cionta.

CUID 9

Ilghnéitheach

95. Éifeacht Threoir TFCF.

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

97. Orduithe beartaithe, etc., le coimeád faoi rún.

98. Costais a thabhófar i ndáil le horduithe a dhéanamh, etc.

99. Rúndacht imeachtaí.

100. Éifeacht orduithe ar oibleagáidí áirithe eile.

101. Teorainn le hoibriú alt 100.

102. Teorainn le hathbhreithniú breithiúnach.

103. Teorainn le cearta áirithe achomhairc chun na Cúirte
Uachtaraí.

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

105. Cosaint d’imeachtaí dlíthiúla, etc.

106. Cóid chleachtais.

107. Treoirlínte ar an mBanc d’fheidhmiú feidhmeanna faoin
Acht seo, etc.

108. Creat caidrimh idir an tAire agus an Banc.

109. Rialacháin.

CUID 10

Achtacháin eile agus ionstraimí reachtúla a leasú

110. Leasuithe ar Achtanna.

111. Leasuithe ar ionstraimí reachtúla.
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SCEIDEAL 1

Cumhachtaí chun a Cheangal ar Dhaoine Fianaise a Thabhairt
nó Doiciméid a Thabhairt ar Aird

SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Achtanna

CUID 1

Leasuithe ar Acht 1942

CUID 2

Leasú ar Acht an Bhainc Ceannais, 1989

CUID 3

Leasuithe ar an Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997

CUID 4

Leasuithe ar an Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus
Tíolactha, 2009

CUID 5

Leasuithe ar Acht 2010

SCEIDEAL 3

Leasuithe ar ionstraimí reachtúla

CUID 1

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Comhshocraíochtaí Comhthaobhacha Airgeadais), 2010

CUID 2

Leasuithe ar Rialacháin 2011

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

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

An tAcht Cairde Talmhaíochta, 1978 1978, Uimh. 2

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

Na hAchtanna um Fhianaise Leabhar Baincéirí, 1879 go
1989

Bills of Sale (Ireland) Acts, 1879 and 1883

An tAcht Cumann Foirgníochta, 1989 1989, Uimh. 17

Acht an Bhainc Cheannais, 1942 1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais, 1971 1971, Uimh. 24

Acht an Bhainc Ceannais, 1989 1989, Uimh. 16

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

Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 2010

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

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

Acht na gCuideachtaí, 1963 1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí, 1990 1990, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí

An tAcht Iomaíochta, 2002 2002, Uimh. 14

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

An tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán), 2010 2010, Uimh. 36

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

An tAcht Seirbhísí Airgeadais (Scéim Ráthaíochta Taiscí),
2009 2009, Uimh. 13

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 1972, Uimh. 27

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha,
2009 2009, Uimh. 27

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001 2001, Uimh. 37

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

Acht na bPaitinní, 1992 1992, Uimh. 1

Na hAchtanna um Chlárú Gníomhas agus Teidil, 1964
agus 2006

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

An tAcht Ionstraimí Reachtúla, 1947 1947, Uimh. 44

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 1997, Uimh. 39

Acht na dTrádmharcanna, 1996 1996, Uimh. 6

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007
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ACHT AN BHAINC CEANNAIS AGUS NA bhFORAS
CREIDMHEASA (RÉITEACH), 2011

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CÓRAS
RÉITIGH ÉIFEACHTACH DLÚSÚIL D’FHORAIS
CHREIDMHEASA ÁIRITHE AR AN gCOSTAS IS LÚ
DON STÁT; DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE; AGUS
I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[20 Deireadh Fómhair 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach

1.—(1) Féadfar Acht an Bhainc Ceannais agus na bhForas
Creidmheasa (Réiteach), 2011, a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 2011, a ghairm
den Acht seo agus d’Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 2010,
le chéile.

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

2.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1942” Acht an Bhainc Cheannais, 1942;

ciallaíonn “Acht 1963” Acht na gCuideachtaí, 1963;

ciallaíonn “Acht 1971” Acht an Bhainc Ceannais, 1971;

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

ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht um Fhorais Chreidmheasa
(Cobhsúchán), 2010;

9
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[Uimh. 27.] [2011.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

folaíonn “airteagail chomhlachais”—

(a) i gcás forais creidmheasa a bhunaítear le cairt, a chuid
fodhlíthe,

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

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

tá le “Measúnóir” an bhrí a thugtar dó le halt 36;

ciallaíonn “foras creidmheasa údaraithe” (faoi réir alt 3)—

(a) banc atá ceadúnaithe faoi alt 9 d’Acht 1971,

(b) cumann foirgníochta, nó

(c) comhar creidmheasa;

ciallaíonn “Banc” Banc Ceannais na hÉireann;

tá le “droicheadbhanc” an bhrí a thugtar dó le halt 17;

ciallaíonn “cumann foirgníochta” cumann foirgníochta atá corpraithe
faoin Acht Cumann Foirgníochta, 1989, nó a meastar de bhun alt
124(2) den Acht sin é a bheith corpraithe amhlaidh;

folaíonn “muirear”—

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

(b) sannadh ar mhodh urrúis, agus

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

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

ciallaíonn “Cúirt” an Ard-Chúirt;

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

ciallaíonn “comhar creidmheasa” cumann atá cláraithe sa cháil sin
faoin Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997, lena n-áirítear cumann
a meastar é a bheith cláraithe amhlaidh de bhua alt 5(3) den Acht
sin;

ciallaíonn “achtachán”—

(a) Acht den Oireachtas,
1IO Uimh. L 125 5.5.2001, lch 15.
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(b) reacht a bhí i bhfeidhm i Saorstát Éireann díreach roimh
an dáta ar tháinig an Bunreacht i bhfeidhm agus a
leanann de bheith i bhfeidhm de bhua Airteagal 50 den
Bhunreacht, nó

(c) ionstraim arna déanamh—

(i) faoi Acht den Oireachtas, nó

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

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí, dualgais, cearta agus teidil,
agus folaíonn tagairtí d’fheidhm a chomhlíonadh—

(a) i ndáil le cumhacht, tagairt d’fheidhmiú na cumhachta,

(b) i ndáil le dualgas, tagairt do chomhlíonadh an dualgais,
agus

(c) i ndáil le ceart nó teideal, tagairt d’fheidhmiú an chirt nó
an teidil;

tá le “Ciste” an bhrí a thugtar dó le halt 10;

ciallaíonn “Gobharnóir” Gobharnóir an Bhainc;

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

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

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

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

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

forléireofar “coinníollacha idirghabhála” de réir alt 9;

folaíonn “meabhrán comhlachais” cairt forais creidmheasa arna
bhunú le cairt;

ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais;

tá le “margadh rialáilte” an bhrí chéanna atá leis i Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais), 2007 (I.R.
Uimh. 60 de 2007);

ciallaíonn “Rialacháin 2011” Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Forais Chreidmheasa a Atheagrú agus a Fhoirceannadh), 2011 (I.R.
Uimh. 48 de 2011);

folaíonn “urrús”—

(a) muirear,

11
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(b) morgáiste,

(c) ráthaíocht, slánaíocht nó urra,

(d) ceart fritháirimh,

(e) bintiúr,

(f) bille malairte,

(g) nóta gealltanais,

(h) comhthaobhacht,

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

(i) fiach a íoc, nó

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

agus

(j) aon chomhaontú nó comhshocraíocht dá chomhéifeacht
nó dá comhéifeacht;

tá le “ordú bainistíochta speisialta” an bhrí a thugtar le halt 58;

ciallaíonn “bainisteoir speisialta” duine a cheapfar sa cháil sin le
hordú bainistíochta speisialta;

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

tá le “ordú aistrithe” an bhrí a thugtar le halt 30.

(2) Aon tagairt san Acht seo do chomhaontú, is tagairt í—

(a) d’ionstraim (cibé cuma a dtuairiscítear í) a chruthaíonn
oibleagáid nó a airbheartaíonn oibleagáid a chruthú, cibé
acu is i scríbhinn nó faoi shéala a dhéantar í, lena n-
áirítear ionstraim a thuairiscítear mar chomhshocraíocht,
gealltanas, scéim, ceadúnas, urrús nó oibleagáid, ach gan
a bheith teoranta don chéanna, nó

(b) do chomhaontú ó bhéal a chruthaíonn oibleagáid nó a
airbheartaíonn oibleagáid a chruthú, lena n-áirítear
oibleagáid d’aon chineál dá dtagraítear i mír (a), ach gan
a bheith teoranta di sin.

(3) San Acht seo—

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

(b) folaíonn tagairt do dhliteanas leas i ndliteanas.

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

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

(b) aistriú sintéiseach,

(c) aistriú priacail,

(d) nuachan,

(e) sannadh,

(f) glacadh,

(g) fopháirteachas,

(h) fo-chonraitheoireacht, agus

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

(6) Aon tagairt san Acht seo do staid airgeadais forais
creidmheasa údaraithe a chaomhnú, measfar go bhfolaíonn sí an gá
atá ann go gcomhlíonfaidh an foras creidmheasa sin cibé ceann
amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a bhaineann leis—

(a) ordú a rinneadh i ndáil leis faoin Acht seo,

(b) ceanglas a forchuireadh air faoi alt 22,

(c) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Leordhóthanacht
Caipitil Foras Creidmheasa), 2006 (I.R. Uimh. 661 de
2006).

3.—(1) San alt seo, tá le “foras iomchuí” an bhrí chéanna atá leis
in Acht 2010.

(2) Faoi réir fho-alt (3), fad atá Acht 2010 i ngníomh, measfar
nach foras creidmheasa údaraithe foras creidmheasa údaraithe is
foras iomchuí de réir bhrí an Achta sin.

(3) Má tá ordú faoi alt 55 d’Acht 2010 i ngníomh arb é is éifeacht
leis go meastar nach foras iomchuí an foras iomchuí chun críocha
gach forála den Acht sin, measfar, chun críocha fho-alt (2), nach
foras iomchuí an foras iomchuí sin.

4.—Is iad críocha an Achta seo—

(a) córas réitigh éifeachtach agus éifeachtúil a chur ar fáil
d’fhorais chreidmheasa údaraithe atá i mbéal cliseadh nó
ar dóigh dóibh cliseadh,

(b) socrú a dhéanamh maidir le córas réitigh do na forais
chreidmheasa sin, is córas a bheidh éifeachtach i dtaca
leis an Státchiste, le cobhsaíocht an chórais airgeadais
agus leis an ngeilleagar a chosaint,

(c) socrú a dhéanamh maidir le bearta a dhéanamh chun
muinín an phobail a choimeád sa chóras airgeadais sa
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Stát, lena n-áirítear leasanna taisceoirí sna forais
chreidmheasa údaraithe sin, agus taisceoirí i gcoitinne, a
chosaint,

(d) leanúnachas seirbhísí baincéireachta i gcoitinne agus go
háirithe i ndáil le forais chreidmheasa údaraithe atá i
mbéal cliseadh nó ar dóigh dóibh cliseadh a áirithiú, a
mhéid is féidir sna himthosca,

(e) foirceannadh ordúil forais creidmheasa údaraithe atá
dócmhainneach a éascú,

(f) sásra a chur ar fáil chun nach mbeidh éagobhsaíocht
airgeadais forais creidmheasa údaraithe nó baol dá
chobhsaíocht, ina chionchúis nó ina cionchúis le
héagobhsaíocht airgeadais aon fhorais creidmheasa
údaraithe eile, an chórais airgeadais nó an gheilleagair,
agus chun go seachnófar priacal a chruthú go dtarlódh
éagobhsaíocht airgeadais den sórt sin,

(g) atheagrú forais creidmheasa údaraithe atá i mbéal cliseadh
nó ar dóigh dó cliseadh, nó caomhnú nó athbhunú a
staide airgeadais a éascú, agus

(h) na cumhachtaí is gá chun na gcríoch atá leagtha amach i
míreanna (a) go (g) a chur ar fáil don Bhanc agus creat
a chur ar fáil ar féidir leis an mBanc na cumhachtaí sin a
fheidhmiú laistigh de i gcomhréir lena oibleagáidí
dlíthiúla, lena n-áirítear na hoibleagáidí dlíthiúla a
eascraíonn de bhun an Chonartha ar an Aontas Eorpach
agus an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

CUID 2

Nithe ginearálta i ndáil le cumhachtaí réitigh

5.—(1) Is é nó is í an Gobharnóir atá freagrach as feidhmeanna
an Bhainc faoin Acht seo a fheidhmiú.

(2) Féadfaidh an Gobharnóir aon cheann de na feidhmeanna dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a tharmligean chun Ceannasaí Feidhme (de
réir na brí a thugtar le halt 2 d’Acht 1942) nó chun oifigigh don
Bhanc nó fostaí de chuid an Bhainc.

(3) Le linn don Ghobharnóir aon fheidhm dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) a tharmligean, féachfaidh sé nó sí lena chinntiú gur
comhlíonadh feidhme atá ar leithligh ó thaobh oibríochta de ó
fhreagrachtaí rialála agus maoirseachta an Bhainc é comhlíonadh na
feidhme sin.

6.—Ní choisceann aon ní san Acht seo ar an nGobharnóir ná ar an
mBanc a gcuid feidhmeanna a chomhlíonadh i ndáil le haon fhoras
creidmheasa arna údarú nó arna rialáil sa Stát, ná ní dhéanann aon ní
san Acht seo difear d’aon oibleagáid a eascraíonn faoi na conarthaí a
rialaíonn an tAontas Eorpach nó na Comhphobail Eorpacha (de réir
na brí a thugtar le halt 1 d’Acht na gComhphobal Eorpach, 1972) ná
faoi Reacht CEBC (de réir na brí a thugtar le halt 2 d’Acht 1942).
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7.—Le linn feidhm a chomhlíonadh nó cumhacht a fheidhmiú
faoin Acht seo, beidh aird ag an Aire agus ag an mBanc ar dhlíthe an
Aontais Eorpaigh (lena n-áirítear na dlíthe sin lena rialaítear cúnamh
Stáit) agus ar aon treoireacht iomchuí arna heisiúint ag Coimisiún an
Aontais Eorpaigh.

8.—Sula gcomhlíonfaidh sé feidhm i ndáil le foras creidmheasa
údaraithe a sheolann gnó i ndlínse seachas dlínse an Stáit, cibé acu
a sheolann sé an gnó sin é féin nó trí fhochuideachta amháin nó níos
mó, déanfaidh an Banc, a mhéid is féidir leis déanamh amhlaidh, ag
féachaint do chríocha an Achta seo, fógra a thabhairt don údarás a
bheidh údaraithe go cuí chun feidhmeanna den tsamhail chéanna le
haon cheann amháin nó níos mó d’fheidhmeanna reachtúla an
Bhainc a chomhlíonadh á rá go bhfuil ar intinn aige an chumhacht
a fheidhmiú.

9.—(1) Comhlíontar na coinníollacha idirghabhála i ndáil le foras
creidmheasa údaraithe más rud é—

(a) go gcomhlíontar coinníoll A nó coinníoll B,

(b) go gcomhlíontar coinníollacha C agus D araon, agus

(c) go ndeachaigh an Banc i gcomhairle leis an Aire.

(2) Is é coinníoll A go bhfuil ábhair imní thromchúiseacha ag an
mBanc maidir le cobhsaíocht airgeadais an fhorais creidmheasa
údaraithe lena mbaineann agus—

(a) go n-ordaíonn sé don fhoras creidmheasa sin gníomh
áirithe a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar ábhair
imní an Bhainc, agus gur deimhin leis an mBanc—

(i) go bhfuil mainnithe ag an bhforas creidmheasa an t-
ordachán faoin mír seo a chomhlíonadh go
hiomlán, nó

(ii) nach féidir leis an bhforas creidmheasa an gníomh a
dhéanamh is gá chun an t-ordachán a chomhlíonadh
go hiomlán laistigh den tréimhse a bheidh sonraithe
ag an mBanc san ordachán sin,

nó

(b) gur deimhin leis, ag féachaint do phráinn na hócáide nó ar
aon chúis eile, nach féidir le hordachán den sórt sin
aghaidh a thabhairt ar shlí leordhóthanach ar ábhair imní
thromchúiseacha an Bhainc.

(3) Is é coinníoll B gur deimhin leis an mBanc go bhfuil baol mór
láithreach nó gar-bhaol mór ann do chobhsaíocht airgeadais an
fhorais creidmheasa údaraithe lena mbaineann nó do chóras
airgeadais an Stáit.

(4) Is é coinníoll C gur deimhin leis an mBanc go bhfuil mainnithe
ag an bhforas creidmheasa údaraithe lena mbaineann nó gur dóigh
dó mainneachtain ceanglas rialála a fhorchuirtear le dlí nó ceanglas
nó coinníoll de chuid a cheadúnais nó a údaraithe a chomhlíonadh.
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(5) Is é coinníoll D nach é leas an phobail é an foras creidmheasa
údaraithe lena mbaineann a fhoirceannadh láithreach, ag féachaint
do chríocha an Achta seo, d’aon treoirlínte arna n-eisiúint ag an
mBanc faoi alt 107 agus do cibé nithe de na nithe a leagtar amach i
bhfo-alt (6) a dhealraíonn don Bhanc a bheith iomchuí sna
himthosca.

(6) Is iad seo a leanas na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (5):

(a) cibé acu atá tábhacht shistéamach leis an bhforas
creidmheasa údaraithe lena mbaineann do gheilleagar
an Stáit;

(b) cibé acu ba dhóigh do chliseadh an fhorais creidmheasa
sin a bheith ina chionchúis le héagobhsaíocht an chórais
baincéireachta nó le dochar tromchúiseach don chóras
airgeadais sa Stát, nó do gheilleagar an Stáit;

(c) an tábhacht atá ann go gcinnteofaí go leanfaidh taisceoirí
an fhorais creidmheasa sin de rochtain phras a bheith acu
ar a dtaiscí (cibé acu san fhoras creidmheasa sin nó in
áit eile);

(d) an tábhacht atá le muinín an phobail as córas airgeadais
an Stáit a choimeád;

(e) an tábhacht atá le leanúnachas seirbhísí baincéireachta do
chustaiméirí an fhorais creidmheasa sin a choimeád;

(f) téarmaí aon phlean réitigh don fhoras creidmheasa sin;

(g) aon nithe eile is iomchuí leis an mBanc, sna himthosca
áirithe, ag féachaint dá dhualgais agus dá oibleagáidí.

CUID 3

An Ciste Réitigh Foras Creidmheasa

10.—(1) Bunaítear ciste, ar a dtabharfar an Ciste Réitigh Foras
Creidmheasa agus dá ngairtear “an Ciste” san Acht seo.

(2) Is é is cuspóir don Chiste foinse maoiniúcháin a sholáthar
chun éagobhsaíocht airgeadais i bhforas creidmheasa údaraithe, nó
gar-bhaol mór do chobhsaíocht airgeadais forais creidmheasa
údaraithe, a réiteach, agus go háirithe—

(a) an tAire a chúiteamh as aon dreasú airgeadais a sholáthar
de bhun alt 46,

(b) cistí a sholáthar le haghaidh aon íocaíochta a cheanglaítear
de bhun alt 37(1), 42(5), 48 nó 98,

(c) caipiteal a sholáthar do dhroicheadbhanc le toiliú i
scríbhinn ón Aire, agus

(d) caiteachais an Bhainc le linn a fheidhmeanna a chomhall
faoin Acht seo a íoc.

(3) Beidh an Ciste comhdhéanta den mhéid seo a leanas—
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(a) na ranníocaí a dhéanfaidh forais chreidmheasa údaraithe
de bhun alt 13,

(b) aon suimeanna a íocfaidh an tAire isteach ann de bhun
alt 12,

(c) aon sócmhainní de chuid droicheadbhainc a aistreofar
chuige de bhun alt 17(6), agus

(d) ús ar na suimeanna sin, na ranníocaí sin agus na
sócmhainní sin.

(4) Ní sholáthróidh an Banc aon chistí don Chiste as a
acmhainní féin.

11.—(1) Déanfaidh an Banc an Ciste a bhainistiú agus a riaradh.

(2) Cinnfidh an Banc an ráta úis is iníoctha ó am go ham ar
airgead a bheidh chun sochair don Chiste.

12.—(1) Féadfaidh an tAire cibé suimeanna is cuí leis nó léi a
ranníoc leis an gCiste as an bPríomh-Chiste nó as toradh fáis an
Phríomh-Chiste.

(2) Tá an tAire i dteideal cúiteamh a fháil ón gCiste i leith na
ranníocaí go léir a dhéanfar faoi fho-alt (1) agus i leith aon dreasú
airgeadais a sholáthrófar de bhun alt 46.

13.—(1) Ranníocfaidh forais chreidmheasa údaraithe leis an
gCiste de réir rialachán a dhéanfar faoi alt 15.

(2) Ní ceadmhach d’fhoras creidmheasa údaraithe gnó forais
creidmheasa a sheoladh mura ranníocfaidh sé leis an gCiste de réir
fho-alt (1).

14.—(1) Aon fhoras creidmheasa údaraithe a sháraíonn alt 13(2),
déanann sé cion agus dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil aicme A a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €250,000 a
chur air.

(2) Más rud é go ndéanann foras creidmheasa údaraithe cion
faoin alt seo, agus go gcruthaítear go ndearnadh é le toiliú nó le
cúlcheadú, nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí toiliúla ar thaobh,
aon duine—

(a) is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an
fhorais creidmheasa údaraithe nó duine a airbheartaíonn
gníomhú sa cháil sin, nó

(b) is comhalta de choiste bainistíochta nó d’údarás rialaithe
eile an fhorais creidmheasa údaraithe nó duine a
airbheartaíonn gníomhú sa cháil sin,
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an tráth a dhéantar an cion, meastar go ndearna an duine sin cion
freisin agus féadfar imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne
agus é nó í a phionósú de réir fho-alt (3).

(3) Dlífear, maidir le duine dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A 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 nach mó ná €250,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(4) Féadfaidh an Banc imeachtaí i leith ciona achomair faoin alt
seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

15.—(1) Déanfaidh an tAire rialacháin lena ndéanfar an ráta
ranníoca, nó modh ar a ríomhfar an ráta ranníoca, ag foras
creidmheasa údaraithe leis an gCiste, a fhorordú.

(2) Le linn dó nó di rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (1),
tabharfaidh an tAire aird ar na nithe seo a leanas—

(a) an gá atá ann go bhfásfadh an Ciste, le himeacht ama, go
dtí méid atá ar comhréir leis na costais a d’fhéadfaí a
thabhú le linn gníomhaíochtaí réitigh faoin Acht seo a
dhéanamh agus aon oibleagáid eile a bheidh ar an gCiste
a chomhlíonadh, agus

(b) an gá atá ann go mbeadh an ráta ranníoca ag foras
creidmheasa údaraithe nó ag aicme d’fhorais
chreidmheasa den sórt sin i gcomhréir le cothabháil
inmharthanachta airgeadais agus le buanú staide
tráchtála na bhforas creidmheasa sin.

(3) Féadfar, le rialacháin faoi fho-alt (1), rátaí éagsúla ranníoca,
nó modhanna éagsúla ar a ríomhfar rátaí ranníoca, a fhorordú le
haghaidh foras creidmheasa údaraithe éagsúil nó aicmí éagsúla foras
creidmheasa den sórt sin, de réir an mhéid seo a leanas—

(a) cineál, méid agus castacht an ghnó atá ag gach foras
creidmheasa nó aicme den sórt sin, agus an leibhéal
priacail a ghabhann le gach foras creidmheasa nó aicme
den sórt sin,

(b) leibhéal caipitil agus leibhéal leachtachta gach forais
creidmheasa nó aicme den sórt sin,

(c) leordhóthanacht rialuithe inmheánacha gach forais
creidmheasa nó aicme den sórt sin, lena n-áirítear
nósanna imeachta a bhaineann le bainistiú agus maolú
priacail agus socruithe maidir le cobhsúchán airgeadais,
agus

(d) cumas gach forais creidmheasa nó aicme den sórt sin an
ranníoc beartaithe a dhéanamh.

(4) Féadfaidh an tAire le rialacháin socrú a dhéanamh maidir le
riaradh agus oibriú an Chiste.
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16.—Má bheartaíonn an tAire rialacháin a dhéanamh faoi alt 15—

(a) rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis an mBanc, go háirithe i
ndáil leis na nithe a leagtar amach in alt 15(3),

(b) tabharfaidh sé nó sí aird ar aon chomhairle ón mBanc i
ndáil leis na nithe sin,

(c) rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis an gCoiste
Comhairleach um Chomhar Creidmheasa (de réir bhrí alt
180 den Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997) i gcás go
mbaineann na rialacháin atá beartaithe le comhair
chreidmheasa, agus

(d) féadfaidh sé nó sí aird a thabhairt ar cibé nithe eile is cuí
leis nó léi nó leis an mBanc.

CUID 4

Droicheadbhainc

17.—(1) Chun críocha an Achta seo agus go háirithe chun
sócmhainní nó dliteanais a aistríodh de bhun ordú aistrithe a
shealbhú, féadfaidh an Banc a chur faoi deara cuideachta
phríobháideach faoi theorainn scaireanna a fhoirmiú agus a chlárú
faoi Achtanna na gCuideachtaí más rud é, i dtuairim an Bhainc, ag
féachaint do cibé cinn de na nithe atá leagtha amach in alt 9(6) agus
is dealraitheach don Bhanc a bheith iomchuí sna himthosca, gur chun
leas an phobail é déanamh amhlaidh.

(2) Gairtear droicheadbhanc san Acht seo do chuideachta arna
foirmiú de bhun an ailt seo.

(3) Beidh droicheadbhanc ar lánúinéireacht ag an mBanc nó ag
ainmnitheach nó ainmnithigh de chuid an Bhainc.

(4) Ní sholáthróidh an Banc caipiteal do dhroicheadbhanc as a
acmhainní féin, ach féadfaidh sé an Ciste a úsáid chun caipiteal den
sórt sin a sholáthar.

(5) Féadfaidh droicheadbhanc sócmhainní nó dliteanais a
shealbhú ar bhonn sealadach, d’fhonn iad a aistriú chuig duine eile
a luaithe is indéanta.

(6) Aon sócmhainní barrachais a eascróidh, tar éis gach dliteanas
a urscaoileadh, ar dhroicheadbhanc a fhoirceannadh, déanfar iad a
aistriú chuig an gCiste.

18.—(1) Measfar go sealbhóidh droicheadbhanc ceadúnas (de réir
na brí a thugtar le halt 7(1) d’Acht 1971).

(2) Féadfaidh an Banc a chumhachtaí uile faoi na hachtacháin
maoirseachta (de réir na brí a thugtar le hAcht 1942) a fheidhmiú i
ndáil le droicheadbhanc.

19.—(1) Féadfaidh an Banc, socrú a dhéanamh, le rialacháin, i
ndáil le foirmiú, riaradh agus oibriú droicheadbhanc, lena n-áirítear
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oibriú éifeachtach droicheadbhanc i ndáil le feidhmiú na
gcumhachtaí a thugtar le Cuid 5.

(2) Sula ndéanfaidh an Banc rialachán faoi fho-alt (1), rachaidh
sé i gcomhairle leis an Aire agus, chun na críche sin, tabharfaidh sé
dréacht den rialachán beartaithe don Aire.

(3) Féadfar cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith i rialacháin arna ndéanamh ag an mBanc faoin
alt seo is dealraitheach don Bhanc a bheith riachtanach nó
fóirsteanach chun críocha na rialachán.

CUID 5

Sócmhainní agus dliteanais a aistriú

20.—(1) Sa Chuid seo—

forléireofar “dreasú airgeadais” de réir alt 46;

déanfar “margadhluach”, i ndáil le sócmhainní agus dliteanais, a
fhorléiriú de réir alt 28.

(2) Déanfar tagairt sa Chuid seo don aistreoir i ndáil le hordú
aistrithe, a fhorléiriú mar thagairt don fhoras creidmheasa údaraithe,
nó d’fhochuideachta nó do chuideachta shealbhaíochta de chuid an
fhorais creidmheasa údaraithe, a mbeidh a shócmhainní nó a
dhliteanais nó a sócmhainní nó a dliteanais, le haistriú de bhun an
ordaithe.

21.—(1) Féadfaidh an Banc ordú aistrithe beartaithe i ndáil le
foras creidmheasa údaraithe, nó le fochuideachta nó le cuideachta
shealbhaíochta de chuid forais creidmheasa údaraithe a dhéanamh,
má thugann an Banc breith—

(a) go bhfuil na coinníollacha idirghabhála comhlíonta i ndáil
leis an bhforas creidmheasa sin, agus

(b) ag féachaint d’aon iarmhairtí dochracha a eascróidh de
thoradh an ordaithe aistrithe, i ndáil leis na leasanna i
gcoitinne atá ag creidiúnaithe an aistreora nó, i gcás inar
fochuideachta nó cuideachta shealbhaíochta é an t-
aistreoir, i ndáil leis na leasanna i gcoitinne atá ag
creidiúnaithe an aistreora nó ag an bhforas creidmheasa
údaraithe lena mbaineann, gur gá ordú aistrithe sna
himthosca go léir chun aghaidh a thabhairt ar cheann
amháin nó níos mó de na cúiseanna go bhfuil na
coinníollacha idirghabhála sin comhlíonta.

(2) Ní cheanglaítear le haon ní i bhfo-alt (1)(b) ar an mBanc
breithniú a dhéanamh ar na hiarmhairtí dochracha a d’fhéadfadh
teacht den ordú aistrithe lena mbaineann do leasanna creidiúnaí
áirithe nó aicme áirithe creidiúnaithe de chuid an aistreora nó an
fhorais creidmheasa údaraithe, de réir mar a bheidh, nó breithniú a
dhéanamh ar aon aighneacht arna déanamh ag creidiúnaí thar ceann
an chreidiúnaí sin, aicme creidiúnaithe nó creidiúnaithe i gcoitinne.
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22.—(1) Féadfaidh an Banc, aon tráth, trí fhógra i scríbhinn,
ceanglas a fhorchur ar fhoras creidmheasa údaraithe, ar aon cheann
dá fhochuideachtaí nó ar a chuideachta shealbhaíochta, más é
tuairim an Bhainc gur gá nó gurb inmhianaithe déanamh amhlaidh
chun ordú aistrithe beartaithe nó ordú aistrithe a dhéanamh go
héifeachtach nó go héifeachtúil.

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

(a) cibé faisnéis a bhaineann le sócmhainní agus dliteanais an
fhorais creidmheasa údaraithe, nó aon cheann dá
fhochuideachtaí nó a chuideachta sealbhaíochta, agus a
cheanglaíonn an Banc, a sholáthar chun gur féidir ordú
aistrithe beartaithe a dhéanamh go héifeachtach
éifeachtúil;

(b) cibé faisnéis i dtaobh shócmhainní agus dhliteanais an
fhorais creidmheasa údaraithe, nó aon cheann dá
fhochuideachtaí nó a chuideachta sealbhaíochta, a
cheanglaíonn an Banc, a nochtadh d’aon duine amháin
nó níos mó a shainaithneoidh an Banc mar aistrithe
ionchasacha faoi ordú aistrithe;

(c) iarratas sonraithe a dhéanamh chuig údarás sonraithe, nó
fógra sonraithe a thabhairt do dhuine sonraithe, de réir
téarmaí a shonróidh an Banc.

(3) Más rud é go bhforchuireann an Banc ceanglas ar fhoras
creidmheasa údaraithe, ar fhochuideachta nó ar chuideachta
shealbhaíochta agus gurb é an intinn atá leis an gceanglas nó le cuid
de, staid airgeadais forais creidmheasa a chaomhnú nó a athbhunú,
dearbhóidh an Banc sa cheanglas gur leis an intinn sin a dhéantar an
ceanglas nó an chuid de, de réir Threoir TFCF.

(4) Déanfaidh an foras creidmheasa údaraithe, an fhochuideachta
nó an chuideachta shealbhaíochta is ábhar don cheanglas faoin alt
seo an ceanglas a chomhlíonadh de réir a théarmaí (lena n-áirítear
aon sonrú maidir leis an am faoina ndéanfar, nó an tréimhse ar
laistigh di a dhéanfar, an ceanglas a chomhlíonadh).

(5) Le linn ceanglas faoin alt seo a chomhlíonadh, déanfaidh an
foras creidmheasa údaraithe, an fhochuideachta nó an chuideachta
shealbhaíochta de mheon lánmhacánta na nithe agus na himthosca
go léir a nochtadh, i ndáil leis an bhforas sin, leis an bhforas
creidmheasa údaraithe nó le fochuideachta, a d’fhéadfadh difear
ábhartha a dhéanamh, nó a bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leis
go ndéanfaidís difear ábhartha, d’aon bhreith de chuid an Bhainc le
linn dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht seo.

(6) Féadfaidh an Banc a ordú d’fhoras creidmheasa údaraithe,
maidir le haon fhaisnéis arna soláthar ag an bhforas sin nó ag a
chuideachta shealbhaíochta nó ag a fochuideachta de bhun ceanglais
faoin alt seo, go ndéanfaidh príomhoifigeach feidhmiúcháin agus
príomhoifigeach airgeadais an fhorais údaraithe sin, na cuideachta
sealbhaíochta sin nó na fochuideachta sin, de réir mar a bheidh, nó
aon 2 oifigeach a shainaithneoidh an Banc chun na críche sin, i
gcomhpháirt, í a dheimhniú mar fhaisnéis atá cruinn agus iomlán.

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

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

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

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

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

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

(11) Ní údaraíonn aon ní san alt seo don Bhanc foras creidmheasa
údaraithe a chur faoi bhainistíocht speisialta.

(12) Ní dhéanfaidh duine, ach amháin le toiliú i scríbhinn roimh
ré ón mBanc, an fíoras go bhfuil ceanglas forchurtha ag an mBanc
de bhun fho-alt (1) a fhoilsiú mura gceanglófar air nó uirthi déanamh
amhlaidh le hachtachán.

(13) Aon duine (lena n-áirítear foras creidmheasa údaraithe) a
sháraíonn fo-alt (4), (7), nó (12), déanann sé nó sí cion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil d’aicme A 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 nach mó ná €250,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(14) Más rud é go ndéanann comhlacht corpraithe cion faoin alt
seo, agus go gcruthaítear go ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú,
nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí toiliúla ar thaobh, aon duine—

(a) is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid
an chomhlachta chorpraithe nó duine a airbheartaíonn
gníomhú sa cháil sin, nó
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(b) is comhalta de choiste bainistíochta nó d’údarás rialaithe
eile an chomhlachta chorpraithe nó is duine a
airbheartaíonn gníomhú sa cháil sin,

an tráth a dhéantar an cion, meastar go ndearna an duine sin cion
freisin agus féadfar imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne
agus é nó í a phionósú de réir fho-alt (15).

(15) Dlífear maidir le duine dá dtagraítear i bhfo-alt (14)—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil d’aicme A 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 nach mó ná €250,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(16) Ní sárú ar fho-alt (12) é foras creidmheasa údaraithe, nó
fochuideachta nó cuideachta shealbhaíochta de chuid forais
creidmheasa údaraithe, do nochtadh fíorais dá dtagraítear san fho-
alt sin chun comhairle ghairmiúil a fháil.

23.—D’ainneoin aon fhorála d’aon achtachán nó comhaontú nó
d’aon riail dlí, féadfaidh an Banc faisnéis a gheobhaidh sé ar scór
ceanglais nó a sholáthróidh an t-aistreoir dó go saorálach ar shlí eile
a nochtadh d’aistrí ionchasach.

24.—(1) Le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, beidh
dualgas ar stiúrthóirí forais creidmheasa údaraithe, cuideachta
sealbhaíochta nó fochuideachta ar a bhfuil ceanglas forchurtha ag an
mBanc faoi alt 22(1) an ceanglas a chomhlíonadh agus a chur faoi
deara go ndéanfaidh an foras creidmheasa údaraithe, an chuideachta
shealbhaíochta nó an fhochuideachta an ceanglas a chomhlíonadh.

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

(a) dlíonn na stiúrthóirí é don Bhanc, agus

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

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

25.—Ní mheasfar maidir leis an mBanc, de bhíthin ceanglas a
fhorchur faoi alt 22, gur cúlstiúrthóir é (de réir na brí a thugtar le
halt 27(1) d’Acht na gCuideachtaí, 1990) ná gur stiúrthóir de facto,
mar a thugtar air, é ná gur duine é a urscaoileann freagrachtaí
bainistíochta an fhorais creidmheasa údaraithe, na fochuideachta nó
na cuideachta sealbhaíochta ar ar forchuireadh an ceanglas.

26.—(1) Faoi réir fho-alt (4), sula ndéanfaidh sé ordú aistrithe
beartaithe i ndáil le foras creidmheasa údaraithe, le fochuideachta
nó le cuideachta shealbhaíochta, déanfaidh an Banc—

23

Cd.5 A.22

Féadfaidh an Banc
faisnéis a nochtadh
d’aistrí ionchasach.

Dualgais stiúrthóirí
i gcás ina
bhforchuireann an
Banc ceanglais ar
fhorais
chreidmheasa
údaraithe.

Ní stiúrthóir, etc.,
an Banc.

Ordú aistrithe
beartaithe — fógra i
scríbhinn.



Cd.5 A.26

24

[Uimh. 27.] [2011.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

(a) fógra i scríbhinn a sheachadadh ar an aistreoir agus, más
fochuideachta nó cuideachta shealbhaíochta de chuid
forais creidmheasa údaraithe an t-aistreoir, ar an bhforas
creidmheasa sin, ina dtuairisceofar téarmaí an ordaithe
aistrithe bheartaithe, agus a mbeidh ag gabháil leis
achoimre ar na cúiseanna a gcreideann an Banc go bhfuil
na coinníollacha idirghabhála comhlíonta,

(b) tréimhse 48 n-uaire an chloig, nó tréimhse is giorra ná sin
ar a gcomhaontóidh an Banc agus an foras creidmheasa
údaraithe, a thabhairt don aistreoir sin, agus, más
infheidhme, don fhoras creidmheasa sin, chun
aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh chuig an mBanc,
agus

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

(2) Má bheartaíonn an Banc go mbeidh éifeacht láithreach leis an
ordú aistrithe nó le haon téarma de, déanfaidh an Banc an méid sin
agus na cúiseanna ar cóir an éifeacht sin a bheith leis an ordú a lua
san fhógra i scríbhinn.

(3) Má bheartaíonn an Banc go n-aistreofar sócmhainní nó
dliteanais chuig droicheadbhanc, luafaidh sé é sin san fhógra i
scríbhinn.

(4) Níl feidhm ag fo-ailt (1) go (3) más rud é—

(a) go bhfuil an Banc tar éis dul i gcomhairle leis an bhforas
creidmheasa údaraithe i dtaobh théarmaí an ordaithe
aistrithe bheartaithe agus go bhfuil an foras creidmheasa
sin tar éis toiliú le hordú aistrithe a dhéanamh de réir na
dtéarmaí sin, nó

(b) go bhfuil imthosca eisceachtúla (de réir bhrí fho-alt (5))
ann.

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

(a) go bhfuil gar-bhaol ann do chobhsaíocht airgeadais an
fhorais creidmheasa údaraithe lena mbaineann agus gurb
é tuairim an Bhainc go ndéanfaí dochar suntasach do
chobhsaíocht airgeadais an fhorais creidmheasa sin dá
gcomhlíonfaí fo-alt (1),

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

(c) go bhfuil forais réasúnacha ag an mBanc chun a
chreidiúint—

(i) nach gcoinneofaí an t-ordú aistrithe beartaithe, nó an
fhéidearthacht go ndéanfaí ordú aistrithe, faoi rún,
agus

(ii) go leanfadh iarmhairtí dochracha suntasacha den
rúndacht sin a shárú.
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(6) Más rud é go ndéanann an Banc ordú aistrithe beartaithe i
ndáil le foras creidmheasa údaraithe agus gurb é an intinn atá leis
an ordú aistrithe beartaithe, nó le cuid de, staid airgeadais forais
creidmheasa a chaomhnú nó athbhunú, dearbhóidh an Banc san ordú
aistrithe beartaithe gur leis an intinn sin a dhéantar an t-ordú
aistrithe beartaithe, nó an chuid de, de réir Threoir TFCF.

27.—(1) Mura dtugann an Banc toiliú i scríbhinn roimh ré, ní
dhiúscróidh aistreoir aon sócmhainn ná aon dliteanas a bheidh le
haistriú faoi ordú aistrithe, ach amháin i ngnáthchúrsa a ghnó, le linn
na tréimhse dar tosach an tráth a sheachadtar an fógra i scríbhinn
faoi alt 26(1) nó an dáta ar a dtagann an t-aistreoir chun fios a bheith
aige ar shlí eile i dtaobh an ordaithe aistrithe bheartaithe chun
críocha comhchomhairliúcháin faoi alt 26(4), cibé acu is luaithe, agus
dar críoch dáta éifeachta an ordaithe aistrithe faoi alt 49.

(2) Comhlíonfaidh oifigigh agus fostaithe aistreora fo-alt (1).

(3) Más é tuairim an Bhainc go bhfuil aistreoir ag sárú fho-alt (1)
nó go bhfuil bearta déanta aige ar dhóigh go leanfadh sárú den sórt
sin astu, féadfaidh an Banc iarratas a dhéanamh ex parte chun na
Cúirte ar ordú á ordú an fo-alt sin a chomhlíonadh.

28.—(1) Is éard a bheidh sa chomaoin i leith na sócmhainní agus
na ndliteanas a aistrítear faoi ordú aistrithe comhiomlán
mhargadhluach na sócmhainní sin go léir, lúide comhiomlán
mhargadhluach na ndliteanas sin go léir, amhail ar thráth an
ordaithe aistrithe.

(2) Chun críocha fho-alt (1), agus faoi réir fho-ailt (3) agus (4),
measfar gurb é margadhluach sócmhainní agus dliteanas—

(a) i gcás sócmhainní, an méid atá an t-aistrí toilteanach a íoc
as na sócmhainní sin, agus

(b) i gcás dliteanas, an méid a bhfuil an t-aistrí toilteanach
glacadh leis i gcomaoin na dliteanais sin a ghabháil air
féin, nó leabharluach na ndliteanas sin, cibé acu is ísle.

(3) Déanfaidh an Banc, sula ndéanfaidh sé ordú aistrithe
beartaithe agus a mhéid is indéanta sna himthosca go léir (lena n-
áirítear, más iomchuí, an gá práinneach atá ann éagobhsaíocht
airgeadais an aistreora a réiteach) próiseas iomaíochta a sheoladh a
fhágfaidh gur féidir margadhluach a chinneadh, mura
droicheadbhanc an t-aistrí beartaithe.

(4) Déanfaidh an Banc, sula ndéanfaidh sé iarratas ar athrú ar
ordú aistrithe faoi alt 33(1) agus a mhéid is indéanta sna himthosca
go léir (lena n-áirítear, más iomchuí, an gá práinneach atá ann
éagobhsaíocht airgeadais an aistreora a réiteach) próiseas iomaíochta
a sheoladh a fhágfaidh gur féidir an margadhluach a chinneadh.

29.—(1) Maidir le hordú aistrithe beartaithe, leagfar an méid seo
a leanas amach ann—

(a) an chomaoin i leith an aistrithe bheartaithe, agus aon
téarmaí agus coinníollacha eile a ghabhann leis an aistriú
beartaithe, lena n-áirítear aon dáta a bheith sonraithe
faoina gceanglaítear, nó aon tréimhse a bheith sonraithe
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ar laistigh di a cheanglaítear, ar an aistreoir aon téarma
nó aon choinníoll den sórt sin a chomhlíonadh, agus, i
gcás ina bhfuil éifeacht láithreach le bheith leis an ordú
aistrithe nó le haon téarma de, na cúiseanna ar chóir an
éifeacht sin a bheith leis,

(b) aon fhorálacha teagmhasacha, iarmhartacha agus
forlíontacha chun an t-aistriú a chur i ngníomh agus chun
a áirithiú go gcuirfear i gcrích go hiomlán agus go
héifeachtach é, lena n-áirítear forálacha chun ainm an
aistrí a chur in ionad ainm an aistreora nó chun tagairtí
don aistreoir a oiriúnú thairis sin in aon ionstraim arna
déanamh faoi Acht, agus

(c) aon fhoráil maidir le nithe idirthréimhseacha, lena n-
áirítear sócmhainní a roinnt agus conarthaí eile.

(2) Féadfar a bheartú in ordú aistrithe beartaithe gur
droicheadbhanc a bheidh san aistrí más é tuairim an Bhainc—

(a) gur gá mar gheall ar imthosca an fhorais creidmheasa
údaraithe áirithe sócmhainní nó dliteanais a aistriú amach
láithreach as an bhforas creidmheasa sin, agus

(b) nach féidir aon aistrí oiriúnach a fháil atá toilteanach
aistriú den sórt sin a ghlacadh ar théarmaí agus ar
choinníollacha (lena n-áirítear comaoin) is cuí leis an
mBanc.

(3) Ní dhéanfar, le hordú aistrithe beartaithe, a mholadh maidir
le duine (seachas droicheadbhanc) gurb é nó gurb í an t-aistrí mura
rud é gur chomhaontaigh an duine sin glacadh leis an aistriú ar na
téarmaí atá leagtha amach san ordú.

(4) D’ainneoin aon fhorála d’aon achtachán, d’aon chomhaontú
nó d’aon riail dlí, féadfaidh an Banc, chun comhaontú a fháil ó
dhuine faoi fho-alt (3), aon fhaisnéis a bheidh ina sheilbh i ndáil leis
an aistreoir nó le hordú aistrithe beartaithe a nochtadh don duine
lena mbaineann.

30.—(1) A luaithe is féidir tar éis na nósanna imeachta a
cheanglaítear le halt 26 a chríochnú i ndáil le hordú aistrithe
beartaithe, déanfaidh an Banc iarratas ex parte chuig an gCúirt ar
ordú (dá ngairtear “ordú aistrithe” san Acht seo) de réir théarmaí
an ordaithe aistrithe bheartaithe.

(2) Aon tuarascáil a ullmhóidh an Banc (cibé acu a ullmhófar nó
nach n-ullmhófar í go sonrach chun críche an iarratais) i ndáil le
nithe a thagann faoi réim fhreagrachtaí an Bhainc, lena n-áirítear
staid airgeadais an fhorais creidmheasa údaraithe lena mbaineann,
beidh sí inghlactha i bhfianaise ag éisteacht an iarratais.

(3) Más deimhin leis an gCúirt, le linn di iarratas faoi fho-alt (1)
a éisteacht, gur comhlíonadh ceanglais alt 26 agus go raibh breith an
Bhainc réasúnach agus nár cuireadh ó bhail í mar gheall ar aon
earráid dlí, déanfaidh sí ordú aistrithe de réir théarmaí an ordaithe
aistrithe bheartaithe (nó de réir na dtéarmaí sin arna n-athrú ag an
mBanc tar éis aon aighneacht arna déanamh faoi alt 26(1)(b) a
bhreithniú).
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(4) Más rud é go mbeidh an Banc tar éis a dhearbhú in ordú
aistrithe beartaithe go bhfuil ar intinn aige staid airgeadais forais
creidmheasa a chaomhnú nó a athbhunú, agus gur deimhin leis an
gCúirt go bhfuil sé sin ar intinn ag an mBanc, dearbhóidh an Chúirt
san ordú aistrithe iomchuí gur beart atheagraithe chun críocha
Threoir TFCF an t-ordú nó an chuid iomchuí de.

(5) Ordóidh an Chúirt go mbeidh éifeacht láithreach le hordú
aistrithe nó le téarma de chuid ordaithe aistrithe más deimhin leis an
gCúirt gur gá, sna himthosca go léir, an éifeacht sin a bheith leis an
ordú nó leis an téarma.

(6) Faoi réir fho-alt 5, ní ceadmhach don Chúirt ordú aistrithe a
dhéanamh ar théarmaí seachas téarmaí an ordaithe aistrithe
bheartaithe (nó na téarmaí sin arna n-athrú ag an mBanc tar éis aon
aighneacht arna déanamh faoi alt 26(1)(b) a bhreithniú) ach amháin
más deimhin leis an gCúirt—

(a) go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 26 fágtha gan
chomhlíonadh nó go raibh breith an Bhainc míréasúnach
nó curtha ó bhail mar gheall ar earráid dlí,

(b) gur chuí déanamh amhlaidh, ag féachaint d’aon tuarascáil
dá dtagraítear i bhfo-alt (2), agus

(c) gur comhlíonadh na coinníollacha idirghabhála i ndáil leis
an bhforas creidmheasa údaraithe lena mbaineann.

31.—(1) Déanfaidh an Banc, a luaithe is indéanta tar éis ordú
aistrithe a dhéanamh—

(a) cóip den ordú aistrithe a sheirbheáil ar an bhforas
creidmheasa údaraithe lena mbaineann, agus

(b) an t-ordú a fhoilsiú in 2 nuachtán a scaiptear sa Stát i
gcoitinne.

(2) I gcás áirithe, féadfaidh an Banc, má mheasann an Banc gur
gá déanamh amhlaidh, ordú aistrithe a fhoilsiú ar mhodh breise nó
in áit bhreise.

(3) Déanfaidh an foras creidmheasa údaraithe, gan mhoill tar éis
an chóip den ordú aistrithe a sheirbheáil, gach beart réasúnach chun
a chinntiú go gcuirfear an t-ordú in iúl dá chomhaltaí, lena n-áirítear,
gan ginearáltacht an mhéid sin roimhe seo a theorannú—

(a) i gcás ina ndéantar scaireanna an fhorais creidmheasa
údaraithe a thrádáil ó am go ham ar mhargadh airgeadais
(cibé acu is margadh rialáilte nó nach ea), fógra a
dhéanamh a bhainfidh leis an ordú aistrithe a bheith ann
agus lena éifeacht, chuig seirbhís nuachta rialála a
úsáideann forais chreidmheasa sa Stát i gcoitinne chun
críocha fógraí chuig margaí den sórt sin, agus

(b) cóip den ordú aistrithe a sholáthar don tseirbhís nuachta
rialála dá dtagraítear i mír (a).

32.—Féadfaidh an Banc—

(a) iarratas iar bhfógra a dhéanamh, nó
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(b) in imthosca práinne, iarratas ex parte a dhéanamh,

chuig an gCúirt ar ordú aistrithe a athrú.

33.—(1) Más rud é go ndearnadh sócmhainní nó dliteanais a
aistriú chuig droicheadbhanc le hordú aistrithe, agus go n-aimsíonn
an Banc aistrí oiriúnach le haghaidh cuid de na sócmhainní agus na
dliteanais sin nó le haghaidh na sócmhainní agus na ndliteanas sin
go léir ar théarmaí agus coinníollacha is cuí leis an mBanc, féadfaidh
an Banc iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt ar an ordú aistrithe a
athrú chun a fhoráil go ndéanfar ainm an aistrí sin a ionadú mar
aistrí na sócmhainní agus na ndliteanas sin, agus chun foráil a
dhéanamh maidir le téarmaí agus coinníollacha eile (lena n-áirítear
coinníollacha a bhaineann le comaoin) de chuid an ordaithe aistrithe
a athrú.

(2) Ní fhéadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh lena n-ionadaítear
aistrí faoi fho-alt (1) gan toiliú ón duine a mbeidh a ainm nó a hainm
le hionadú mar aistrí.

(3) Má ordaíonn an Chúirt go n-athrófar an chomaoin—

(a) aisíocfaidh an t-aistrí, leis an droicheadbhanc (nó an duine
a d’íoc an chomaoin sin thar ceann an droicheadbhainc),
an chomaoin faoin ordú aistrithe sula n-athrófar í, agus

(b) íocfaidh an t-aistrí, de réir mar a ordóidh an Chúirt, aon
bharrachas ar an méid a aisíoctar faoi mhír (a)—

(i) leis an aistreoir,

(ii) leis an droicheadbhanc, nó

(iii) leis an aistreoir agus leis an droicheadbhanc.

(4) Más rud é go ndearnadh sócmhainní nó dliteanais a aistriú
chuig droicheadbhanc de bhun ordú aistrithe, agus, tar éis cibé
tréimhse is réasúnach leis an mBanc, go dtagann an Banc ar an
tuairim nach féidir aistrí oiriúnach a aimsiú le haghaidh sócmhainní
agus dliteanas áirithe ar théarmaí agus coinníollacha is cuí leis an
mBanc, féadfaidh an Banc iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt ar
an ordú aistrithe a athrú chun a fhoráil go ndéanfar na sócmhainní
agus na dliteanais sin a thabhairt ar ais don aistreoir.

34.—(1) Féadfaidh an t-aistreoir a ndéanfar ordú aistrithe i ndáil
leis nó comhalta den aistreoir sin, tráth nach déanaí ná 14 lá oibre
tar éis an t-ordú aistrithe a fhoilsiú, de réir fho-alt (1)(b) d’alt 31,
iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt, trí fhoriarratas iar bhfógra arna
fhorasú ar mhionnscríbhinn, ar an ordú aistrithe a chur ar ceal.

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

(a) maidir leis an iarratas a éisteacht, nó

(b) maidir le haon ní a eascraíonn le linn na tréimhse dar
tosach dáta an ordaithe aistrithe agus dar críoch dáta an
ordaithe ón gCúirt faoin alt seo.
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(3) Ar iarratas a bheith déanta faoi fho-alt (1), ní chuirfidh an
Chúirt an t-ordú aistrithe ar ceal ach amháin más deimhin leis an
gCúirt go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 26 fágtha gan
chomhlíonadh nó go raibh breith an Bhainc míréasúnach nó curtha
ó bhail mar gheall ar earráid dlí.

(4) Má chuireann an Chúirt ordú aistrithe ar ceal, ní dhéanfar aon
sócmhainní nó dliteanais eile a aistriú de dhroim an ordaithe
aistrithe.

(5) Ní dhéanann cur ordú aistrithe ar ceal difear do chearta aistrí
(seachas droicheadbhanc) ná do theideal an aistrí chun aon
sócmhainne nó dliteanais a bheidh aistrithe amhlaidh sula ndéanfar
an t-ordú aistrithe sin a chur ar ceal.

(6) Más rud é go gcuirfear ordú aistrithe ar ceal agus go mbeidh
sócmhainní nó dliteanais aistrithe de bhun an ordaithe (seachas chuig
droicheadbhanc), ní bheidh an t-aistreoir i dteideal aon íocaíochta
seachas an chomaoin a íocadh de bhun an ordaithe aistrithe nó ar
cinneadh í a bheith iníoctha de réir alt 48.

(7) Má chuireann an Chúirt ordú aistrithe lena n-aistrítear
sócmhainní nó dliteanais chuig droicheadbhanc ar ceal—

(a) más féidir na sócmhainní nó na dliteanais, nó aon cheann
acu, a athaistriú, déanfar iad a aistriú ar ais chuig an
aistreoir agus déanfar aon chomaoin a íocadh leis an
aistreoir a aisíoc leis an droicheadbhanc,

(b) murar féidir na sócmhainní nó na dliteanais, nó aon
cheann acu, a athaistriú, ní chuirtear an t-aistriú ó bhail,
agus

(c) faoi réir mhíreanna (a) agus (b), féadfaidh an Chúirt—

(i) a ordú go n-athbhunófar an t-aistreoir agus an
droicheadbhanc an oiread agus is féidir sa staid ina
raibh siad faoi seach sula ndearnadh an t-ordú, agus

(ii) le hordú, aon díospóid a réiteach, nó socrú a
dhéanamh maidir lena réiteach.

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

(a) go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 26 fágtha gan
chomhlíonadh nó go raibh breith an Bhainc míréasúnach
nó curtha ó bhail mar gheall ar earráid dlí,

(b) gur chuí an t-ordú a athrú nó a leasú, ag féachaint d’aon
tuarascáil atá os comhair na Cúirte agus dá dtagraítear in
alt 30(2), agus

(c) gur comhlíonadh na coinníollacha idirghabhála i ndáil leis
an bhforas creidmheasa údaraithe lena mbaineann.

(9) Más rud é, maidir le hathrú nó le leasú ar ordú aistrithe, cibé
acu a dhéantar é faoin alt seo nó ar iarratas ón mBanc faoi alt 33, go
mbeadh d’éifeacht leis, murach an fo-alt seo, diúscairt sócmhainne
nó dliteanais a chur ar ceal, beidh feidhm ag fo-ailt (4) go (7), fara
aon mhodhnuithe is gá.
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(10) Féadfaidh an Chúirt, le linn di an t-ordú is mian léi a
dhéanamh faoin alt seo a bhreithniú, i gcás gur comhalta den
aistreoir é nó í an t-iarratasóir, aird a thabhairt ar na nithe seo a
leanas—

(a) an dáta ar ar tháinig an t-iarratasóir chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den aistreoir, nó ar ar
mhéadaigh nó ar ar laghdaigh an t-iarratasóir an líon
scaireanna a shealbhaigh sé nó sí san aistreoir, agus

(b) luach na scaireanna a fuair nó a dhiúscair an comhalta—

(i) amhail ar an dáta nó ar na dátaí ar a bhfuarthas na
scaireanna nó ar ar diúscraíodh na scaireanna, de
réir mar a bheidh, agus

(ii) amhail ar an dáta ar a ndearnadh an t-ordú aistrithe
lena mbaineann.

35.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh creidiúnaí de chuid
aistreora i ndáil le hordú aistrithe iarratas a dhéanamh chuig an
gCúirt, trí fhoriarratas iar bhfógra arna fhorasú ar mhionnscríbhinn,
ar ordú lena gceadófar don chreidiúnaí iarratas a dhéanamh ar
chúiteamh faoin Acht seo.

(2) Ní fhéadfar iarratas faoi fho-alt (1) a dhéanamh ach amháin
ar dháta—

(a) atá i ndiaidh an dáta ar a mbeidh gnóthaí an aistreora
foirceanta, agus

(b) atá roimh an dáta atá 6 mhí i ndiaidh an dáta dá
dtagraítear i mír (a).

(3) Ar iarratas a bheith déanta faoi fho-alt (1), ordóidh an Chúirt
go gceadófar don chreidiúnaí iarratas a dhéanamh ar chúiteamh, más
deimhin leis an gCúirt—

(a) gur ritheadh rún chun an t-aistreoir a fhoirceannadh, nó
go ndearnadh ordú chun é a fhoirceannadh, laistigh de
12 mhí tar éis an t-ordú aistrithe a dhéanamh,

(b) gur foirceannadh gnóthaí an aistreora,

(c) go ndearnadh aon oibleagáid airgeadais de chuid an
aistreora i leith an chreidiúnaí, a bhfuil an creidiúnaí ag
iarraidh iarratas a dhéanamh ar chúiteamh ina leith, a
ghabháil de láimh roimh an ordú aistrithe a dhéanamh,

(d) nár sholáthair an Stát tacaíocht airgeadais (de réir bhrí
Acht 2008) don aistreoir, sna 4 bliana díreach roimh an
dáta a ritheadh an rún dá dtagraítear i mír (a), nó a
rinneadh an t-ordú dá dtagraítear sa mhír sin, cibé acu is
luaithe, agus

(e) go raibh an díbhinn a fuair an creidiúnaí ar fhoirceannadh
an aistreora ní ba lú ná an díbhinn is dóigh a bheadh
faighte ag an gcreidiúnaí mura ndéanfaí an t-ordú
aistrithe an tráth a rinneadh é, agus go raibh ualach an
chreidiúnaí ag fáil na díbhinne ní ba lú sin, i gcomórtas
leis an sochar do chobhsaíocht airgeadais an aistreora, nó
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do chobhsaíocht an chórais airgeadais nó an gheilleagair,
neamhréireach ag féachaint d’imthosca an chreidiúnaí.

36.—(1) I gcás go ndéanfaidh an Chúirt ordú amháin nó níos mó
faoi alt 35 i ndáil le creidiúnaí nó creidiúnaithe de chuid aistreora,
déanfaidh an Banc, tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis dháta an
ordaithe deiridh i ndáil le creidiúnaithe an aistreora sin, duine (dá
ngairtear an “Measúnóir” san Acht seo) a cheapadh chun an méid
cóir réasúnach, más ann, is iníoctha le gach creidiúnaí lena
mbaineann a chinneadh, de réir an Achta seo.

(2) Féadfaidh an Banc an duine céanna a cheapadh chun bheith
ina Mheasúnóir nó ina Measúnóir i ndáil le níos mó ná aistreoir
amháin.

(3) Le linn dó duine a cheapadh mar Mheasúnóir, cinnteoidh an
Banc go bhfuil eolas suntasach nó taithí shuntasach ag an duine, i
dtuairim an Bhainc, ar an earnáil seirbhísí airgeadais.

(4) Ní cheapfaidh an Banc duine mar Mheasúnóir mura deimhin
leis an mBanc nach mbeadh aon easaontacht de chineál ábhartha
ann i dtaca leis an duine, dá gceapfaí é nó í, idir aon leasanna
pearsanta nó gnó agus feidhmeanna an Mheasúnóra a chomhlíonadh.

(5) Níl duine incheaptha mar Mheasúnóir má tá an duine—

(a) ina chomhalta nó ina comhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó má tá sé nó sí ainmnithe, le toiliú an duine,
mar iarrthóir lena thoghadh nó lena toghadh mar
chomhalta den sórt sin,

(b) ina chomhalta nó ina comhalta de Pharlaimint na hEorpa
nó má tá sé nó sí ainmnithe, le toiliú an duine, mar
iarrthóir lena thoghadh nó lena toghadh mar chomhalta
den sórt sin nó chun folúntas a líonadh i gcomhaltas na
Parlaiminte sin, nó

(c) ina chomhalta nó ina comhalta d’údarás áitiúil (de réir
bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 2001) nó má tá sé nó sí
ainmnithe, le toiliú an duine, mar iarrthóir lena thoghadh
nó lena toghadh mar chomhalta den sórt sin.

(6) Chun comhlíonadh a chuid feidhmeanna nó a cuid
feidhmeanna faoin Acht seo a éascú, tá ag an Measúnóir na
cumhachtaí atá leagtha amach i Sceideal 1 agus féadfaidh sé nó sí
cibé cumhachtaí díobh sin a fheidhmiú, chun aon chríche áirithe, a
chinnfidh sé nó sí, dá lánrogha féin, is cuí chun na críche sin.

(7) Aon duine a dhéanfaidh cion faoi Sceideal 1 dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A 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 nach mó ná €100,000,
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana nó
iad araon a chur air nó uirthi.

(8) Más rud é go ndéanann foras creidmheasa údaraithe cion
faoin alt seo, agus go gcruthaítear go ndearnadh é le toiliú nó le
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cúlcheadú, nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí toiliúla ar thaobh,
duine—

(a) is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid
an fhorais creidmheasa údaraithe nó duine a
airbheartaíonn a bheith ag gníomhú sa cháil sin, nó

(b) is comhalta de choiste bainistíochta nó d’údarás rialaithe
eile an fhorais creidmheasa údaraithe nó duine a
airbheartaíonn a bheith ag gníomhú sa cháil sin,

an tráth a dhéantar an cion, meastar go ndearna an duine sin cion
freisin agus féadfar imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne
agus é nó í a phionósú de réir fho-alt (9).

(9) Dlífear, maidir le duine dá dtagraítear i bhfo-alt (8)—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A 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 nach mó ná €100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(10) Le linn dó nó di a chuid feidhmeanna nó a cuid feidhmeanna
a chomhlíonadh faoin Acht seo, maidir leis an Measúnóir—

(a) tá sé nó sí neamhspleách,

(b) ní ghníomhóidh sé nó sí ach amháin mar shaineolaí, agus

(c) gníomhóidh sé nó sí a luaithe is féidir i gcomhréir leis an
gcothroime.

(11) Cuirfidh an Measúnóir comhlíonadh a chuid feidhmeanna nó
a cuid feidhmeanna i gcrích laistigh de cibé tréimhse a shonróidh an
Banc ó am go ham.

37.—(1) Déanfaidh an Banc cibé caiteachais de chuid duine a
cheapfar mar Mheasúnóir (lena n-áirítear luach saothair) a chinnfidh
an Banc a íoc nó a aisíoc, ón gCiste.

(2) Féadfaidh an Measúnóir, le toiliú an Bhainc, cibé foireann nó
daoine eile a fhostú is dóigh leis an Measúnóir is gá chun cuidiú leis
nó léi le linn a chuid feidhmeanna nó a cuid feidhmeanna a
chomhlíonadh, agus déanfaidh sé nó sí bearta réasúnacha chun a
dheimhniú dó féin nó di féin nach ndéanann easaontacht ábhartha
leasa difear d’aon duine a fhostófar amhlaidh.

38.—(1) Ní dhéanfaidh duine iarratas chun an Mheasúnóra ar
chúiteamh mura rud é go mbeidh ordaithe ag an gCúirt faoi alt 35
gur cead don duine déanamh amhlaidh.

(2) Déanfar iarratas chun an Mheasúnóra de réir nósanna
imeachta a chinnfidh an Measúnóir faoi alt 39(3).
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39.—(1) Féadfaidh na daoine seo a leanas, agus ní fhéadfaidh aon
daoine eile, aighneachtaí a chur faoi bhráid an Mheasúnóra maidir
le cúiteamh i ndáil le haistreoir:

(a) an Banc;

(b) an creidiúnaí lena mbaineann;

(c) leachtaitheoir an aistreora;

(d) an tAire;

(e) Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta.

(2) Aon aighneacht a chuirfear faoi bhráid an Mheasúnóra faoi
fho-alt (1), déanfar í de réir nósanna imeachta a chinnfidh an
Measúnóir faoi fho-alt (3).

(3) Faoi réir aon rialachán a dhéanfaidh an tAire faoi alt 109,
cinnfidh an Measúnóir, dá lánrogha féin, nósanna imeachta le
haghaidh na nithe seo a leanas—

(a) foirm agus cineál iarratas ar chúiteamh faoi alt 38,

(b) foirm agus cineál aighneachtaí a bheidh le cur faoi bhráid
an Mheasúnóra,

(c) an tslí inar chóir faisnéis rúnda a chosaint ar nochtadh
poiblí, agus

(d) comhlíonadh aon cheann d’fheidhmeanna an Mheasúnóra.

40.—(1) Cinnfidh an Measúnóir an méid cóir réasúnach cúitimh,
más ann, is iníoctha le gach creidiúnaí a dhéanann iarratas ar
chúiteamh.

(2) Le linn don Mheasúnóir an méid cúitimh dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) a chinneadh, beidh aird aige nó aici ar na nithe seo a leanas—

(a) oibleagáid airgeadais an aistreora i leith an chreidiúnaí,

(b) an díbhinn a fuair an creidiúnaí ar fhoirceannadh an
aistreora,

(c) an díbhinn is dóigh a bheadh faighte ag an gcreidiúnaí dá
ndéanfaí ordú foirceanta in ionad an ordaithe aistrithe,

(d) ar soláthraíodh dreasú airgeadais faoi alt 46,

(e) ar sholáthair an Stát tacaíocht airgeadais (de réir bhrí Acht
2008) nó aon chúnamh airgeadais, infheistíocht nó
ráthaíocht eile don aistreoir tráth ar bith,

(f) ar ní réasúnach é sna himthosca go léir don chreidiúnaí an
oibleagáid airgeadais a ghabháil de láimh leis an aistreoir,
ag féachaint do staid airgeadais an aistreora an tráth sin,

(g) an ndearnadh oibleagáid airgeadais an chreidiúnaí a
ghabháil de láimh roimh an Acht seo a rith nó dá éis,
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(h) an ndearna an creidiúnaí bearta chun sásamh ar an
oibleagáid airgeadais a áirithiú sula ndearnadh an t-ordú
aistrithe,

(i) aon fhianaise iomchuí a gheobhaidh an Measúnóir i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna,

(j) aon aighneachtaí a chuirfear faoi bhráid an Mheasúnóra,
agus

(k) aon ní iomchuí eile.

(3) Déanfaidh an Measúnóir an cinneadh a cheanglaítear le fo-alt
(1) ar bhonn na faisnéise agus na fianaise a bheidh ar fáil dó nó di
an tráth a dhéanann sé nó sí é.

(4) Ní hionann agus fionnadh fíorais chun aon chríche eile seachas
chun críocha an Achta seo aon tátal arna bhaint ag an Measúnóir nó
fionnadh arna dhéanamh aige nó aici le linn an cinneadh a dhéanamh
a cheanglaítear le fo-alt (1).

(5) Maidir leis an méid cóir réasúnach cúitimh, más ann, is
iníoctha le creidiúnaí—

(a) ní mó é ná an caillteanas iarbhír a bheidh tabhaithe ag
an gcreidiúnaí agus a mbeidh cruthaithe ina leith, chun
sástacht an Mheasúnóra, gur eascair sé go díreach de
dhroim an t-ordú aistrithe a dhéanamh, agus

(b) féadfar a chinneadh—

(i) gur lú é ná an caillteanas iarbhír arna thabhú
amhlaidh, nó

(ii) gur nialas é.

(6) Aon uair a iarrfaidh an Banc amhlaidh, tabharfaidh an
Measúnóir tuarascáil don Bhanc maidir lena dhul chun cinn nó lena
dul chun cinn i dtaca leis an gcinneadh a dhéanamh a cheanglaítear
leis an alt seo.

(7) Comhoibreoidh leachtaitheoir aistreora leis an Measúnóir
agus déanfaidh sé nó sí leabhair agus taifid an aistreora agus an
leachtaitheora, ar leabhair agus taifid iad nach ndiúscrófar,
d’ainneoin alt 305(1) d’Acht na gCuideachtaí, 1963, a sheachadadh
ar an Measúnóir.

41.—(1) Sula dtabharfaidh an Measúnóir tuarascáil don Bhanc
faoi alt 42, déanfaidh sé nó sí, faoi réir fho-alt (2), dréacht den
tuarascáil a chur—

(a) chuig gach duine a chuir aighneacht faoi bhráid an
Mheasúnóra, agus

(b) chuig aon duine eile, nó gach duine in aon aicme daoine,
a shonróidh an Banc i scríbhinn,

is dréacht ina n-iarrfar ar an duine aighneachtaí i scríbhinn a chur
faoina bhráid nó faoina bráid maidir leis an dréacht-tuarascáil agus
ina sonrófar tréimhse réasúnach chun déanamh amhlaidh.
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(2) Féadfaidh an Measúnóir, in ionad an dréacht iomlán den
tuarascáil a chur amach—

(a) i leith gach duine a luaitear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (1),
an chuid den dréacht-tuarascáil a bhaineann leis an duine
a chur chuig an duine sin, nó

(b) aon fhianaise nó ábhar a fhágáil ar lár as an dréacht-
tuarascáil dá mba rud é, i dtuairim an Mheasúnóra, go
nochtfaí faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de nó
go mbeadh sé contrártha do leas an phobail ar shlí eile
dá ndéanfaí an fhianaise nó an t-ábhar sin a áireamh inti.

(3) Sula dtabharfaidh an Measúnóir an tuarascáil don Bhanc faoi
alt 42, breithneoidh sé nó sí aon aighneachtaí arna ndéanamh de réir
iarraidh an Mheasúnóra faoi fho-alt (1) agus athbhreithneoidh sé nó
sí an tuarascáil de réir mar is cuí.

(4) Aon duine a gcuirfidh an Measúnóir cóip de dhréacht-
tuarascáil, nó de chuid de dhréacht-tuarascáil, chuige nó chuici faoi
fho-alt (1), déanann sé nó sí cion má nochtann sé nó sí an tuarascáil
nó na hábhair atá inti, nó aon chuid den tuarascáil nó de na hábhair
atá inti, d’aon duine eile seachas chun comhairle ghairmiúil a fháil.

(5) Aon duine dá nochtfar dréacht-tuarascáil ón Measúnóir nó
cuid di (cibé acu faoi fho-alt (4) chun comhairle ghairmiúil a fháil nó
ar shlí eile), déanann sé nó sí cion má nochtann sé nó sí an tuarascáil
nó na hábhair atá inti, nó aon chuid den tuarascáil nó de na hábhair
atá inti, d’aon duine eile seachas chun comhairle ghairmiúil a fháil.

(6) Aon duine a sháraíonn fo-alt (4) nó (5), déanann sé nó sí cion
agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A 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 nach mó ná €100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(7) Más rud é go ndéanann comhlacht corpraithe cion faoin alt
seo agus go gcruthaítear go ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó
gurb inchurtha é i leith aon fhaillí toiliúla ar thaobh, aon duine—

(a) is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid
an chomhlachta chorpraithe nó duine a airbheartaíonn a
bheith ag gníomhú sa cháil sin, nó

(b) is comhalta de choiste bainistíochta nó d’údarás rialaithe
eile an chomhlachta chorpraithe nó duine a
airbheartaíonn a bheith ag gníomhú sa cháil sin,

an tráth a dhéantar an cion, meastar go ndearna an duine sin cion
freisin agus féadfar imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne
agus é nó í a phionósú de réir fho-alt (8).

(8) Dlífear, maidir le duine dá dtagraítear i bhfo-alt (7)—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A 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 nach mó ná €100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

42.—(1) Nuair a bheidh an méid cóir réasúnach cúitimh, más ann,
is iníoctha le gach creidiúnaí a rinne iarratas ar chúiteamh, cinnte ag
an Measúnóir, de réir alt 40, tabharfaidh an Measúnóir tuarascáil don
Bhanc maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) ainm gach creidiúnaí den sórt sin,

(b) an bhfuil cúiteamh iníoctha le gach creidiúnaí den sórt
sin, agus

(c) an méid cúitimh, más ann, is iníoctha le gach creidiúnaí
den sórt sin.

(2) Sa tuarascáil faoi fho-alt (1), leagfaidh an Measúnóir na nithe
seo a leanas amach—

(a) achoimre ar an bhfianaise ar ar bhraith an Measúnóir le
linn a chinneadh nó a cinneadh a dhéanamh, agus

(b) na cúiseanna a bhí ag an Measúnóir chun an cinneadh a
dhéanamh.

(3) Déanfaidh an Banc cibé socruithe is gá chun go gcuirfear cistí
leordhóthanacha ar fáil as an gCiste chun a chumasú íocaíochtaí
cúitimh a dhéanamh de réir thuarascáil an Mheasúnóra faoi fho-alt
(1).

(4) Cuirfidh an Banc faoi deara tuarascáil an Mheasúnóra faoi
fho-alt (1) a fhoilsiú a luaithe is indéanta.

(5) A luaithe is indéanta tar éis tuarascáil an Mheasúnóra a
fhoilsiú, déanfaidh an Banc—

(a) fógra a thabhairt do gach creidiúnaí i dtaobh ar cinneadh
go bhfuil nó nach bhfuil cúiteamh iníoctha leis nó léi,
agus

(b) cúiteamh a íoc de réir na tuarascála le gach creidiúnaí ar
cinneadh amhlaidh ina leith go bhfuil cúiteamh iníoctha
leis nó léi.

43.—(1) Féadfar achomharc a dhéanamh chuig Binse Achomhairc
Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (dá ngairtear “an Binse” san alt
seo) in aghaidh chinneadh an Mheasúnóra faoi alt 40.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis an mBanc sa tslí chéanna
a bhfuil feidhm aige maidir le creidiúnaí ag a bhfuil ceart, nó a
éilíonn go bhfuil ceart aige nó aici, chun cúitimh.

(3) Is é nó is í an Measúnóir an freagróir in achomharc faoi fho-
alt (1).

(4) Ar achomharc faoi fho-alt (1) a éisteacht, féadfaidh an Binse
a chinneadh féin a chur in ionad an chinnidh nó an cinneadh a
ndéanfar an t-achomharc ina aghaidh a dhaingniú, a neamhniú nó a
athrú agus féadfaidh sé aon ordú iarmhartach eile a dhéanamh.
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(5) Déanfaidh an Binse achomharc faoi fho-alt (1) a chinneadh a
luaithe is féidir i gcomhréir leis an gcothroime agus ar bhonn an
ábhair a bhí os comhair an Mheasúnóra mura rud é gurb é tuairim
an Bhinse gur chóir aighneacht nó aighneachtaí eile a iarraidh.

(6) Le linn breith a thabhairt, chun críocha achomhairc faoi fho-
alt (1), i dtaobh ar chóir cinneadh an Mheasúnóra a dhaingniú, a
neamhniú nó a athrú, is í an tástáil a bheidh le cur chun feidhme
ag an mBinse an ndearna an t-achomharcóir a shuíomh, mar ábhar
dóchúlachta, ag cur an mhéid oilteachta agus saineolais atá ag an
Measúnóir i gcuntas agus ag glacadh an phróisis ina iomláine, gur
cuireadh an cinneadh ó bhail mar gheall ar earráid shuntasach
thromchúiseach nó mar gheall ar shraith earráidí den sórt sin.

(7) Tá feidhm ag alt 40 maidir leis an mBinse le linn dó a bhreith
a thabhairt in achomharc faoi fho-alt (1) go feadh an mhéid chéanna
a raibh feidhm aige maidir leis an Measúnóir le linn dó nó di a
chinneadh nó a cinneadh a dhéanamh faoin alt sin.

(8) Tá feidhm ag na forálacha (seachas fo-ailt (1) agus (4) d’alt
57L agus an míniú ar “breith inachomhairc” in alt 57A) de Chaibidil
3 de Chuid VIIA (a cuireadh isteach le halt 28 d’Acht an Bhainc
Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann, 2003 agus a
leasaíodh le halt 13 d’Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí
Airgeadais na hÉireann, 2004) d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942
maidir le hachomharc faoin alt seo, ach amháin—

(a) go bhfuil tagairtí sa Chaibidil sin don Bhanc le léamh mar
thagairtí don Mheasúnóir, agus

(b) go bhfuil tagairtí sa Chaibidil sin do bhreith nó do bhreith
inachomhairc de chuid an Bhainc le léamh mar thagairtí
do chinneadh de chuid an Mheasúnóra.

(9) Chun achomharc faoin alt seo a chinneadh, féadfaidh an Binse
ceist dlí a tharchur chun na Cúirte de réir alt 57AJ (a cuireadh
isteach le hAcht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí
Airgeadais na hÉireann, 2003) d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942.

(10) Más deimhin leis an mBinse, ar scrúdú a dhéanamh ar na
doiciméid i ndáil le hachomharc faoi fho-alt (1), nach n-ardaítear aon
saincheist leis an achomharc nach bhfuil an Binse tar éis a chinneadh
cheana féin i dtaca le hachomharc eile den sórt sin, féadfaidh sé—

(a) an t-achomharc céadluaite a scriosadh amach, nó

(b) é a chinneadh gan éisteacht.

(11) Ina theannta sin, más deimhin leis an mBinse go n-ardaítear,
go substaintiúil, na saincheisteanna céanna le roinnt achomharc os
a chomhair—

(a) féadfaidh sé ceann de na hachomhairc sin a roghnú mar
achomharc ionadaitheach le haghaidh na n-achomharc go
léir, agus

(b) féadfaidh sé déileáil lena bhreith maidir leis an achomharc
sin mar ní lena gcinntear na saincheisteanna sin, nó cuid
de na saincheisteanna sin, i ngach achomharc de na
hachomhairc eile.
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(12) Féadfaidh an Binse achomharc a dhíbhe ag aon chéim má tá
an Binse den tuairim go ndearnadh é de mheon mímhacánta nó gur
achomharc suaibhreosach, cráiteach nó aincheaptha é nó go
mbaineann sé le ní fánach.

(13) Is breith chríochnaitheach breith an Bhinse maidir le
hachomharc faoin alt seo (lena n-áirítear breith a thabharfar faoi
fho-alt (10) gan éisteacht, agus breith go bhfuil breith ar achomharc
áirithe le tabhairt, faoi fho-alt (11), chun saincheist nó
saincheisteanna a chinneadh i roinnt achomharc).

44.—(1) Ní dheonófar cead le haghaidh athbhreithniú
breithiúnach ar chinneadh an Mheasúnóra faoi alt 40 ná ar aon
bhreith eile i ndáil le cúiteamh—

(a) mura rud é—

(i) go ndéanfar an t-iarratas ar chead chun athbhreithniú
breithiúnach a lorg chun na Cúirte laistigh de 14 lá
tar éis thuarascáil an Mheasúnóra chun an Bhainc,
nó, i gcás iarratais arna dhéanamh ag iarratasóir
seachas an Banc, 14 lá tar éis an tuarascáil sin a
fhoilsiú faoi alt 42(4), nó

(ii) gur deimhin leis an gCúirt—

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

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

agus

(b) mura deimhin leis an gCúirt go ndéantar leis an iarratas
saincheist shubstaintiúil a ardú lena cinneadh ag an
gCúirt.

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

(3) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis an mBanc sa tslí chéanna
a bhfuil feidhm aige maidir le creidiúnaí ag a bhfuil ceart, nó a
éilíonn go bhfuil ceart aige nó aici, chun cúitimh.

45.—(1) Féadfaidh an Chúirt, de réir na Coda seo, ordú aistrithe
a dhéanamh—

(a) lena n-aistrítear sócmhainní uile nó aon chuid shonraithe
de shócmhainní, nó dliteanais uile nó aon chuid
shonraithe de dhliteanais—

(i) forais creidmheasa údaraithe, nó

(ii) fochuideachta nó cuideachta shealbhaíochta de chuid
an fhorais creidmheasa sin,
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nó

(b) lena n-aistrítear aon teaglaim de roinnt de na sócmhainní
agus de na dliteanais sin nó de na sócmhainní agus de na
dliteanais sin go léir,

chuig duine ainmnithe.

(2) Más rud é, maidir leis an aistreoir agus leis an aistrí gur
comhair chreidmheasa iad araon, nó cumainn foirgníochta iad araon,
féadfar, leis an ordú aistrithe—

(a) socrú a dhéanamh maidir le cuid de ghealltanais an
aistreora, nó gealltanais uile an aistreora, a aistriú chuig
an aistrí, agus

(b) cibé socrú a dhéanamh maidir le rialacha an aistrí a leasú
is dóigh leis an gCúirt is gá chun éifeacht a thabhairt
d’aistriú ar chearta chomhaltaí an aistreora chuig an
aistrí.

(3) Sonrófar na nithe seo a leanas in ordú aistrithe:

(a) ainmneacha an aistreora agus an aistrí;

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

(c) aon chomaoin a bheidh le híoc ag an aistrí, nó modh chun
an chomaoin sin a chinneadh, lena n-áirítear gur duine
ainmnithe nó duine in aicme daoine a chinnfidh an
chomaoin is iníoctha faoin ordú.

(4) Chun críocha fho-alt (3)(b), féadfar aicme nó cineál a shonrú
trí bhíthin aon sainghné comhchoitinne de chuid na haicme nó an
chineáil.

(5) I gcás ina ndéanfar, le hordú aistrithe, comhaontú líonrúcháin
(de réir bhrí an Achta um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais, 1995)
nó comhshocraíocht chomhthaobhach airgeadais (de réir bhrí
Threoir 2002/47/CE2 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
an 6 Meitheamh 2002 maidir le comhshocraíochtaí comhthaobhacha
airgeadais, arna leasú le Treoir 2009/44/CE3 ó Pharlaimint na hEorpa
agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 agus Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Comhshocraíochtaí Comhthaobhacha
Airgeadais), 2010 (I.R. Uimh. 626 de 2010)) a aistriú, aistreofar leis
an ordú aistrithe iomlán an chomhaontaithe nó na
comhshocraíochta sin.

(6) Féadfar le hordú aistrithe cúis chaingne a aistriú (d’ainneoin
aon rialach dlí dá mhalairt).

(7) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, iarmhartacha agus
forlíontacha a bheith in ordú aistrithe is cuí leis an gCúirt chun an t-
aistriú a chur i ngníomh agus chun a áirithiú go gcuirfear i gcrích go
hiomlán agus go héifeachtach é, lena n-áirítear forálacha chun ainm
an aistrí a chur in ionad ainm an aistreora nó chun tagairtí don
aistreoir in aon ionstraim arna déanamh faoi Acht a oiriúnú ar shlí
eile, agus féadfar socrú a dhéanamh leis maidir le cibé nithe
2IO Uimh. L 168 27.6.2002, lch.43
3IO Uimh. L 146 10.6.2009, lch.37
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idirthréimhseacha, lena n-áirítear sócmhainní agus conarthaí eile a
roinnt, is cuí leis an gCúirt.

46.—(1) Féadfaidh an tAire, ar iarraidh ón mBanc, dreasú
airgeadais a chur ar fáil go díreach nó go neamhdhíreach, ar théarmaí
agus ar choinníollacha is cuí leis an Aire, do dhuine chun bheith ina
aistrí nó ina haistrí—

(a) faoi ordú aistrithe, nó

(b) i gcás gur athraíodh ordú aistrithe faoi alt 33, faoin ordú
aistrithe arna athrú amhlaidh.

(2) Chun críocha fho-alt (1)(a), féadfaidh gur droicheadbhanc an
duine dá dtugtar an dreasú airgeadais.

(3) Féadfaidh dreasú airgeadais a bheith i bhfoirm íocaíochta,
iasachta, ráthaíochta, malartaithe sócmhainní nó aon chineáil
garaíochta nó cúnaimh airgeadais eile, agus féadfaidh gurb éard é,
nó gur cuid de, tacaíocht airgeadais de réir bhrí Acht 2008.

(4) I gcás ina gcuirfidh an tAire dreasú airgeadais ar fáil faoin
Acht seo, féadfaidh téarma i leith na haisíocaíochta i gcás go
gcuirfear an t-ordú aistrithe ar ceal a bheith sna téarmaí a ghabhann
leis an dreasú airgeadais a chur ar fáil, cibé acu a dhéanfar nó nach
ndéanfar aon sócmhainní nó dliteanais a athaistriú chun an aistreora.

(5) Féadfaidh an tAire méid aon dreasaithe airgeadais a bheidh
curtha ar fáil ag an Aire a ghnóthú ón gCiste.

(6) Is éard é méid aon dreasaithe airgeadais a chuirfear ar fáil
fiach a bheidh dlite agus ag dul don Chiste den aistreoir agus féadfar
é a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

47.—Má eascraíonn dliteanas faoi alt 46(4) chun aisíocaíocht a
dhéanamh leis an gCiste nó leis an Aire i ndáil le hordú aistrithe
lena n-aistrítear sócmhainní nó dliteanais de chuid fochuideachta nó
cuideachta sealbhaíochta de chuid forais creidmheasa údaraithe,
dlífidh an foras creidmheasa sin agus an fhochuideachta nó an
chuideachta shealbhaíochta i gcomhpháirt agus go leithleach an
aisíocaíocht a dhéanamh.

48.—(1) Féadfaidh aistreoir i ndáil le hordú aistrithe (seachas
ordú aistrithe i gcás inar droicheadbhanc an t-aistrí), nó, i gcás inar
fochuideachta nó cuideachta shealbhaíochta de chuid forais
creidmheasa údaraithe an t-aistreoir, féadfaidh an foras creidmheasa
sin, díospóid a dhéanamh i gcoinne mhéid na comaoine a shonraítear
san ordú aistrithe i leith na sócmhainní agus na ndliteanas is ábhar
don ordú sin, má chreideann an t-aistreoir nó an foras creidmheasa,
de réir mar a bheidh—

(a) nach ndearnadh an chomaoin a chinneadh trí phróiseas
iomaíochta a leanúint,

(b) gurbh indéanta sna himthosca go léir próiseas iomaíochta
a sheoladh, agus
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(c) gur mhó go hábhartha an margadhluach ná an chomaoin
a shonraítear san ordú aistrithe dá ndéanfaí próiseas
iomaíochta a sheoladh.

(2) D’fhonn díospóid a dhéanamh i gcoinne an mhéid comaoine,
déanfaidh an foras creidmheasa údaraithe fógra i scríbhinn á rá sin
a sheirbheáil ar an mBanc, tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis don
ordú aistrithe teacht in éifeacht.

(3) A luaithe is indéanta tar éis fógra faoi fho-alt (2) a fháil,
ceapfaidh an Banc luachálaí neamhspleách chun a chinneadh, de réir
an ailt seo—

(a) an ndearnadh próiseas iomaíochta a sheoladh, agus

(b) mura ndearnadh próiseas iomaíochta a sheoladh, arbh
indéanta ag an mBanc sna himthosca go léir próiseas
iomaíochta a sheoladh chun margadhluach na sócmhainní
agus na ndliteanas a bhí le sonrú san ordú aistrithe
beartaithe lena mbaineann a chinneadh, agus dá mba
indéanta, céard ba dhóigh a bheadh sa mhargadhluach dá
ndéanfaí an próiseas iomaíochta a sheoladh.

(4) Le linn don luachálaí neamhspleách cinneadh a dhéanamh,
chun críocha fho-alt (3)(b), i dtaobh arbh indéanta ag an mBanc sna
himthosca go léir próiseas iomaíochta a sheoladh, rachaidh sé nó sí
i gcomhairle leis an mBanc maidir leis an gcúis ar mheas an Banc
nárbh indéanta próiseas iomaíochta a sheoladh.

(5) Má chinneann an luachálaí neamhspleách nár seoladh próiseas
iomaíochta agus gurbh indéanta ag an mBanc sna himthosca go léir
próiseas den sórt sin a sheoladh, cinnfidh sé nó sí céard a bheadh sa
mhargadhluach dá seolfaí an próiseas iomaíochta—

(a) ar an mbonn gur comhlíonadh na coinníollacha
idirghabhála i ndáil leis an bhforas creidmheasa údaraithe
lena mbaineann,

(b) ar bhonn aistrithe práinne i ndíol anáis,

(c) ar an mbonn go bhfuil an t-aistreoir á fhoirceannadh,

(d) ar an mbonn go ndéanfar an foirceannadh ar bhonn
sócmhainní a roinnt, agus

(e) ar bhonn aon ní eile a fhorordóidh an tAire le rialacháin.

(6) Má chinneann an luachálaí neamhspleách, faoi fho-alt (5), go
mbeadh margadhluach na sócmhainní agus na ndliteanas is ábhar
don ordú aistrithe difriúil go hábhartha dá seolfaí an próiseas
iomaíochta, deimhneoidh sé nó sí an fíoras sin don Bhanc, measfar
gurb é an margadhluach arna chinneadh ag an luachálaí
neamhspleách an chomaoin a shonraítear san ordú aistrithe, agus—

(a) dá mbeadh an margadhluach sin níos lú go hábhartha ná
an chomaoin sin, íocfaidh an t-aistreoir, faoi réir fho-alt
(7), an difríocht leis an aistrí, nó

(b) dá mbeadh an margadhluach sin níos mó go hábhartha ná
an chomaoin sin, tarraingeoidh an Banc ar an gCiste chun
an difríocht a íoc leis an aistreoir agus ní bheidh aon
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dliteanas breise ar an aistrí i leith na sócmhainní agus na
ndliteanas sin.

(7) Má éiríonn dliteanas faoi fho-alt (6)(a) an t-aistrí a íoc i ndáil
le hordú aistrithe lena n-aistrítear sócmhainní nó dliteanais de chuid
fochuideachta nó cuideachta sealbhaíochta de chuid forais
creidmheasa údaraithe, tá an foras creidmheasa sin agus an
fhochuideachta nó an chuideachta shealbhaíochta faoi dhliteanas go
comhpháirteach agus go leithleach an íocaíocht a dhéanamh.

(8) Déanfaidh an luachálaí neamhspleách—

(a) i gcás ina gcinnfidh sé nó sí gur seoladh próiseas
iomaíochta, a dheimhniú don Bhanc gur seoladh é,

(b) i gcás ina gcinnfidh sé nó sí nár seoladh próiseas
iomaíochta ach nárbh indéanta sna himthosca go léir é a
sheoladh, na cinntí sin a dheimhniú don Bhanc, agus

(c) i gcás ina gcinnfidh sé nó sí nár seoladh próiseas
iomaíochta ach nach mbeadh margadhluach na
sócmhainní agus na ndliteanas lena mbaineann difriúil go
hábhartha leis an gcomaoin i leith na sócmhainní sin a
shonraítear san ordú aistrithe, na cinntí sin a dheimhniú
don Bhanc.

(9) I gcás ina ndéanfaidh an luachálaí neamhspleách aon cheann
de na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (8) a dheimhniú don Bhanc,
fanfaidh an margadhluach mar an margadhluach agus ní bheidh aon
chúlárach eile ag an aistreoir i leith na comaoine.

(10) Beidh an t-aistreoir faoi dhliteanas costais an luachálaí
neamhspleách a aisíoc leis an mBanc má chinneann an luachálaí
neamhspleách gur follasach go raibh sé míréasúnach ag an aistreoir
lena mbaineann díospóid a dhéanamh i gcoinne mhéid na comaoine
ar an mbonn—

(a) nár seoladh próiseas iomaíochta,

(b) nár seoladh próiseas iomaíochta agus gurbh indéanta ag
an mBanc sna himthosca go léir próiseas den sórt sin a
sheoladh, nó

(c) nár seoladh próiseas iomaíochta agus go mbeadh
margadhluach na sócmhainní agus na ndliteanas lena
mbaineann níos mó go hábhartha ná an chomaoin i leith
na sócmhainní sin a shonraítear san ordú aistrithe.

(11) A luaithe is féidir tar éis don luachálaí neamhspleách ní faoin
alt seo a dheimhniú don Bhanc, déanfaidh an Banc fógra i scríbhinn
i dtaobh chinneadh an luachálaí neamhspleách a chur chuig an
aistreoir.

(12) Ní dheonófar cead le haghaidh athbhreithniú breithiúnach ar
chinneadh ón luachálaí neamhspleách—

(a) mura rud é—

(i) go ndéanfar an t-iarratas ar chead chun athbhreithniú
breithiúnach a lorg chun na Cúirte laistigh de 14 lá
tar éis don Bhanc an fógra i scríbhinn a chur amach
faoi fho-alt (11), nó
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(ii) gur deimhin leis an gCúirt—

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

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

agus

(b) mura deimhin leis an gCúirt go ndéantar leis an iarratas
saincheist shubstaintiúil a ardú lena cinneadh ag an
gCúirt.

(13) Féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh ar athbhreithniú
breithiúnach a éisteacht is cuí léi, lena n-áirítear ordú lena
dtarchuirfear an ní ar ais chuig an luachálaí neamhspleách mar aon
le cibé ordacháin is dóigh leis an gCúirt is cuí nó is gá.

(14) Ní fhéadfaidh ach duine lena mbaineann fo-alt (1) díospóid
a dhéanamh i gcoinne an luacha a chuirtear ar na sócmhainní agus
ar na dliteanais a aistrítear faoi ordú aistrithe.

49.—(1) Tá éifeacht le hordú aistrithe—

(a) má tá iarratas déanta faoi alt 32, 33 nó 34—

(i) má dhéanann an Chúirt ordú faoi alt 32, 33 nó 34 agus
má dhéanann sí ordú maidir leis an dáta éifeachta,
ar an dáta sin,

(ii) má dhéanann an Chúirt ordú faoi alt 32, 33 nó 34 agus
mura ndéanann sí ordú maidir leis an dáta éifeachta,
dáta an ordaithe arna dhéanamh faoi alt 32, 33 nó
34, de réir mar a bheidh,

(iii) mura ndéanann an Chúirt ordú faoi alt alt 32, 33 nó
34, 14 lá tar éis an t-ordú a fhoilsiú faoi alt 24,

nó

(b) mura bhfuil aon iarratas déanta faoi alt 32, 33 nó 34—

(i) láithreach, a mhéid a ordóidh an Chúirt amhlaidh, nó

(ii) mura ndéanann an Chúirt ordú maidir leis an dáta
éifeachta, 14 lá tar éis an t-ordú a fhoilsiú faoi alt 31.

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

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

(a) beidh na cearta (lena n-áirítear tosaíochtaí) céanna ag an
aistrí agus na hoibleagáidí céanna air nó uirthi i leith na
sócmhainne nó an dliteanais sin agus a bhí ag an aistreoir
nó air nó uirthi díreach roimh an aistriú, agus
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(b) ní bheidh na cearta sin ag an aistreoir ná na hoibleagáidí
sin air a thuilleadh.

(4) Go háirithe, mura sonraítear a mhalairt san ordú aistrithe,
agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3)—

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

(b) maidir le haon ordú, treoir, ordachán, sainordú nó údarás
a thug an sealbhóir cuntais, cibé acu roimh an aistriú nó
dá éis, i ndáil le cuntas den sórt sin nó maidir le haon
oibleagáid faoina ndeachaigh an t-aistreoir i ndáil le haon
duine agus a bheidh ar marthain an tráth sin, beidh
éifeacht leis nó léi tar éis an cuntas a aistriú,

(c) maidir le haon mhéid a bheidh dlite den sealbhóir cuntais
don aistreoir ar chuntas den sórt sin an tráth sin, tiocfaidh
sé chun bheith dlite den sealbhóir cuntais don aistrí agus
iníoctha aige leis, agus maidir le haon mhéid a bheidh
dlite den aistreoir don sealbhóir cuntais ar chuntas den
sórt sin an tráth sin, tiocfaidh sé chun bheith dlite den
aistrí don sealbhóir cuntais agus iníoctha aige leis,

(d) maidir le gach maoin (cibé acu réadach nó pearsanta, agus
lena n-áirítear ábhair i gcaingean) a shonraítear san ordú
aistrithe, aistrítear chuig an aistrí í,

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

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

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

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

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

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

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

agus

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

(5) Más foras creidmheasa údaraithe is comhar creidmheasa nó
cumann foirgníochta an t-aistreoir agus má tá cuntas scaireanna ar
áireamh san aistriú sócmhainní agus dliteanas—

(a) i gcás inar foras creidmheasa is comhar creidmheasa nó
cumann foirgníochta an t-aistrí—

(i) más rud é gur chomhaontaigh an t-aistrí go mbeidh
cearta comhaltais san aistrí ag sealbhóirí cuntais an
aistreora, ar an aistriú sin agus dá éis beidh na cearta
sin san aistrí ag sealbhóir an chuntais scaireanna
aistrithe, agus

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

agus

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

(a) gur comhar creidmheasa nó cumann foirgníochta aistreoir,

(b) go bhfuil cuntas scaireanna ar áireamh san aistriú
sócmhainní agus dliteanas, agus

(c) go dtagann an cuntas scaireanna chun bheith ina chuntas
taisce san aistrí de bhun fho-alt (5)(b),

leanann sealbhóir an chuntais sin de na cearta comhaltais a bheith
aige nó aici san aistreoir a bhí aige nó aici roimh an aistriú, lena n-
áirítear (gan teorainn) cearta vótála agus cearta chun bheith
rannpháirteach in aon bharrachas tráth foirceanta.

(7) Tá éifeacht le fo-alt (6) d’ainneoin aon ní—

(a) san Acht Cumann Foirgníochta, 1989 nó san Acht um
Chomhar Creidmheasa, 1997, nó

(b) i meabhrán comhlachais nó rialacha an aistreora.

(8) Tagann aistriú sócmhainní agus dliteanas faoi ordú aistrithe
in éifeacht—

(a) d’ainneoin aon dualgais nó oibleagáide d’aon duine lena
ndéanfaí murach sin an t-aistriú a chosc nó a shrianadh,

(b) d’ainneoin aon fhorála d’aon achtachán, riail dlí, cód
cleachtais nó comhaontú lena ndéantar foráil, nó lena
gcuirtear ceanglas, maidir leis na nithe seo a leanas—

(i) fógra a thabhairt d’aon duine,

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

(iii) aon fhoirmiúlacht amhail clárú,

(c) d’ainneoin aon rialach dlí nó cothromais eile,

(d) d’ainneoin aon chóid cleachtais arna dhéanamh faoi
achtachán,

(e) d’ainneoin rialacha liostaithe margaidh rialáilte nó
rialacha aon mhargaidh eile ar a ndéantar scaireanna an
aistreora a thrádáil,

(f) d’ainneoin mheabhrán comhlachais nó airteagail
chomhlachais an aistreora, nó

(g) d’ainneoin aon chomhaontaithe ar páirtí ann an t-aistreoir,
a bhfuil an t-aistreoir faoi cheangal aige, nó a bhfuil leas
ag an aistreoir ann,

ach amháin go feadh aon mhéid a fhoráiltear go sainráite dá mhalairt
leis an ordú aistrithe.

50.—(1) Ar shócmhainní agus dliteanais a aistriú faoi ordú
aistrithe agus dá éis, i ndáil le maoin dá dtagraítear i mír (d) nó (e)
d’fho-alt (4) d’alt 49, nó le hurrús dá dtagraítear i mír (f) den fho-alt
sin, arna haistriú nó arna aistriú leis an ordú—
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(a) d’ainneoin aon fhorála d’Acht dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
nó d’aon Acht eile lena ndéantar foráil maidir le
sócmhainní nó urrús, nó maidir le haon mhionsonraí faoi
shócmhainní nó urrús, a chlárú, ní cheanglaítear ar aistrí
a bheith cláraithe mar úinéir an urrúis,

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

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

(d) má dhéantar leathnú ar an urrús nó i ndáil leis an urrús
leis an ordú aistrithe ionas go n-áireofar ann airleacain
ón aistrí, nó dliteanais don aistrí sa todhchaí, ní gá an
leathnú a chlárú faoi aon Acht dá dtagraítear i bhfo-alt
(2) faoina gceanglófaí murach sin é a chlárú, ach oibríonn
an leathnú chun críocha na nAchtanna sin, ionann is dá
ndéanfaí é trí ghníomhas arna chlárú go cuí faoin Acht
sin tráth an aistrithe.

(2) Is iad seo a leanas na hAchtanna dá dtagraítear i míreanna (a)
agus (d) d’fho-alt (1):

(a) na Bills of Sale (Ireland) Acts 1879 agus 1883;

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

(c) Acht 1963;

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

(e) an tAcht Cairde Talmhaíochta, 1978;

(f) Acht na bPaitinní, 1992;

(g) Acht na dTrádmharcanna, 1996;

(h) an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

51.—(1) San alt seo—

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

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

ciallaíonn “dliteanas coigríche” dliteanas ina bhfuil aistriú nó
sannadh aon chirt, teidil nó leasa atá le haistriú faoi ordú aistrithe á
rialú, go hiomlán nó go páirteach, le dlí stáit (lena n-áirítear dlí
aonaid críche de chuid stáit) seachas an Stát.
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(2) Tá feidhm ag an alt seo i ndáil le haistriú sócmhainne coigríche
nó dliteanais coigríche a bhfuil sé sainráite ina leith go n-aistrítear í
nó é le hordú aistrithe, más rud é—

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

(b) nach bhfuil lánéifeacht leis an ordú aistrithe ar shlí eile,
faoin dlí coigríche iomchuí, chun an tsócmhainn nó an
dliteanas a aistriú.

(3) A mhéid is dliteanas coigríche dliteanas, nó is dliteanas
coigríche cuid de dhliteanas, a bhfuil sé sainráite ina leith go n-
aistrítear é faoi ordú aistrithe—

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

(b) go feadh aon mhéid nach bhfuil aistriú nó sannadh an
dliteanais sin ceadaithe faoin dlí sin, tá an t-aistrí
freagrach as oibleagáidí an aistreora faoin dliteanas sin
a chomhall.

(4) A mhéid is sócmhainn choigríche sócmhainn, nó is sócmhainn
choigríche cuid de shócmhainn, a bhfuil sé sainráite ina leith go n-
aistrítear í faoi ordú aistrithe—

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

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

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

(a) beidh sé faoi réir dualgas, oibleagáidí agus dliteanas a
bheidh, a mhéid is féidir, ar comhréir le dualgais,
oibleagáidí agus dliteanais iontaobhaí i ndáil leis an
tsócmhainn sin, agus

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

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

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

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

(8) I gcás ordú aistrithe lena n-aistrítear sócmhainn choigríche nó
dliteanas coigríche de chuid fochuideachta nó cuideachta
sealbhaíochta de chuid forais creidmheasa údaraithe, cinnteoidh an
foras creidmheasa sin go gcomhlíonfaidh an fhochuideachta nó an
chuideachta shealbhaíochta oibleagáid an aistreora faoi fho-alt (7).

52.—(1) Tá feidhm ag na hAchtanna um Fhianaise Leabhar
Baincéirí, 1879 go 1989, maidir le haon leabhair de chuid an aistreora
a aistrítear chuig an aistrí i dtaca leis na sócmhainní agus na
dliteanais a aistrítear le hordú aistrithe agus maidir le hiontrálacha
arna ndéanamh sna leabhair sin roimh thráth an aistrithe.

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

53.—(1) Níl dleacht stampa inmhuirearaithe ar ordú aistrithe, ar
ordú lena n-athraítear nó lena leasaítear ordú aistrithe, ar ordú lena
gcuirtear ordú aistrithe ar ceal nó ar chomhaontú coimhdeach arna
dhéanamh idir aistreoir agus aistrí.

(2) Níl dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon ionstraim arna
fhorghníomhú d’fhonn éifeacht dlí a thabhairt d’aistriú a dhéantar,
nó a mheastar a bheith déanta, le hordú aistrithe.

CUID 6

Bainistíocht speisialta

54.—Chun críocha na Coda seo, tá foras creidmheasa údaraithe,
nó fochuideachta nó cuideachta shealbhaíochta de chuid forais
creidmheasa údaraithe, faoi bhainistíocht speisialta más rud é go
bhfuil ordú bainistíochta speisialta lena gceaptar bainisteoir
speisialta air nó uirthi déanta ag an gCúirt, agus nach bhfuil an
bhainistíocht speisialta foirceanta faoi alt 74.

55.—Féadfaidh an Banc ordú bainistíochta speisialta beartaithe a
dhéanamh i ndáil le foras creidmheasa údaraithe, nó fochuideachta
nó cuideachta shealbhaíochta de chuid forais creidmheasa údaraithe
má thugann sé breith—

(a) go bhfuil na coinníollacha idirghabhála i ndáil leis an
bhforas creidmheasa sin comhlíonta, agus

(b) gur gá ordú bainistíochta speisialta sna himthosca go léir.

56.—(1) Faoi réir fho-alt (3), sula ndéanfaidh an Banc ordú
bainistíochta speisialta beartaithe i ndáil le foras creidmheasa
údaraithe, nó fochuideachta nó cuideachta shealbhaíochta de chuid
forais creidmheasa údaraithe, déanfaidh sé—

49

Cd.5 A.51

Feidhm na
nAchtanna um
Fhianaise Leabhar
Baincéirí, 1879 go
1989.

Dleacht stampa.

Léiriú (Cuid 6).

Réamhchoinníollacha
i leith ordú
bainistíochta
speisialta beartaithe
a dhéanamh.

Ordú bainistíochta
speisialta beartaithe
— fógra i scríbhinn.



Cd.6 A.56

50

[Uimh. 27.] [2011.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

(a) fógra i scríbhinn a sheachadadh ar an bhforas creidmheasa
údaraithe, ar an bhfochuideachta nó ar an gcuideachta
shealbhaíochta agus, má dhéantar an fógra a
sheachadadh ar fhochuideachta nó ar chuideachta
shealbhaíochta, ar an bhforas creidmheasa údaraithe lena
mbaineann, ina dtuairisceofar téarmaí an ordaithe
bainistíochta speisialta bheartaithe, agus a mbeidh ag
gabháil leis achoimre ar na cúiseanna a gcreideann an
Banc go bhfuil na coinníollacha idirghabhála comhlíonta,

(b) tréimhse 48 n-uaire an chloig, nó tréimhse is giorra ná sin
ar a gcomhaontóidh an Banc agus an foras creidmheasa
sin, a thabhairt don fhoras creidmheasa sin agus, más
infheidhme, don fhoras creidmheasa údaraithe, chun
aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh chuig an mBanc,
agus

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

(2) Má bheartaíonn an Banc gur cóir aon chumhacht de chuid an
bhainisteora speisialta a bheith infheidhmithe láithreach, déanfaidh
an Banc an méid sin agus na cúiseanna ar cóir an éifeacht sin a bheith
leis an ordú, a lua san fhógra i scríbhinn.

(3) Níl feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) más rud é—

(a) go bhfuil an Banc tar éis dul i gcomhairle leis an bhforas
creidmheasa údaraithe i dtaobh théarmaí an ordaithe
bainistíochta speisialta bheartaithe agus go bhfuil an
foras creidmheasa sin tar éis toiliú le hordú bainistíochta
speisialta a dhéanamh de réir na dtéarmaí sin, nó

(b) go bhfuil imthosca eisceachtúla (de réir bhrí fho-alt (4))
ann.

(4) Is ann d’imthosca eisceachtúla chun críocha fho-alt (3) más
rud é—

(a) go bhfuil gar-bhaol ann do chobhsaíocht airgeadais an
fhorais creidmheasa sin agus gurb é tuairim an Bhainc go
ndéanfaí dochar suntasach do chobhsaíocht airgeadais an
fhorais creidmheasa sin dá gcomhlíonfaí fo-alt (1),

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

(c) go bhfuil forais réasúnacha ag an mBanc chun a
chreidiúint—

(i) nach gcoinneofaí an t-ordú bainistíochta speisialta
beartaithe, nó an fhéidearthacht go ndéanfaí ordú
bainistíochta speisialta, faoi rún, agus

(ii) go leanfadh iarmhairtí dochracha suntasacha den na
rúndacht sin a shárú.

(5) Más rud é go ndéanann an Banc ordú bainistíochta speisialta
beartaithe i ndáil le foras creidmheasa údaraithe agus gurb é an
intinn atá leis an ordú bainistíochta speisialta beartaithe, nó le cuid
de, staid airgeadais forais creidmheasa a chaomhnú nó athbhunú,
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dearbhóidh an Banc san ordú bainistíochta speisialta beartaithe gur
leis an intinn sin a dhéantar an t-ordú bainistíochta speisialta
beartaithe, nó an chuid de, de réir Threoir TFCF.

57.—Maidir le hordú bainistíochta speisialta beartaithe—

(a) leagfar amach ann ceart an fhorais creidmheasa údaraithe
lena mbaineann aighneachtaí a dhéanamh i ndáil leis an
iarratas beartaithe,

(b) sonrófar ann an tréimhse ina bhféadfaidh an foras
creidmheas údaraithe na haighneachtaí sin a dhéanamh,

(c) má bheartaítear go mbeidh aon chumhacht de chuid an
bhainisteora speisialta infheidhmithe láithreach, sonrófar
ann na cúiseanna ar cóir an éifeacht sin a bheith leis an
ordú bainistíochta speisialta,

(d) más chun bainisteoir speisialta a cheapadh ar
fhochuideachta nó ar chuideachta shealbhaíochta de
chuid an fhorais creidmheasa sin atá an t-ordú
bainistíochta speisialta le hiarradh, leagfar amach ann
ainm na fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta,
agus

(e) leagfar amach ann cibé forálacha eile is cuí leis an mBanc.

58.—(1) A luaithe is féidir tar éis na nósanna imeachta a
cheanglaítear le halt 56 a chríochnú i ndáil le hordú bainistíochta
speisialta beartaithe, déanfaidh an Banc iarratas ex parte chuig an
gCúirt ar ordú (dá ngairfear “ordú bainistíochta speisialta” san Acht
seo) de réir théarmaí an ordaithe bainistíochta speisialta bheartaithe.

(2) Aon tuarascáil a ullmhóidh an Banc (cibé acu a ullmhófar nó
nach n-ullmhófar í go sonrach chun críche an iarratais) i ndáil le
nithe a thagann faoi réim fhreagrachtaí an Bhainc, lena n-áirítear
staid airgeadais an fhorais creidmheasa údaraithe lena mbaineann,
beidh sí inghlactha i bhfianaise ag éisteacht an iarratais.

(3) Más deimhin leis an gCúirt le linn di iarratas faoi fho-alt (1) a
éisteacht, gur comhlíonadh ceanglais alt 56 agus go raibh breith an
Bhainc réasúnach agus nár cuireadh ó bhail í mar gheall ar aon
earráid dlí, déanfaidh sí ordú bainistíochta speisialta de réir théarmaí
an ordaithe bainistíochta speisialta bheartaithe (nó de réir na
dtéarmaí sin arna n-athrú ag an mBanc tar éis aon aighneacht arna
dhéanamh faoi alt 56(1)(b) a bhreithniú).

(4) Más rud é go mbeidh an Banc tar éis a dhearbhú in ordú
bainistíochta speisialta beartaithe go bhfuil ar intinn aige staid
airgeadais forais creidmheasa a chaomhnú nó a a athbhunú, agus gur
deimhin leis an gCúirt go bhfuil sé sin ar intinn ag an mBanc,
dearbhóidh an Chúirt san ordú bainistíochta speisialta iomchuí gur
beart atheagraithe chun críocha Threoir TFCF an t-ordú nó an chuid
iomchuí de.

(5) Ordóidh an Chúirt go mbeidh cumhacht bainisteora speisialta
infheidhmithe láithreach más deimhin leis an gCúirt gur gá, sna
himthosca go léir, an éifeacht sin a bheith leis an ordú.
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(6) Ní fhéadfaidh an Chúirt ordú bainistíochta speisialta a
dhéanamh ar théarmaí seachas na téarmaí sin atá san ordú
bainistíochta speisialta beartaithe (nó na téarmaí sin arna n-athrú ag
an mBanc tar éis aon aighneacht arna dhéanamh faoi alt 56(1)(b) a
bhreithniú) ach amháin más deimhin leis an gCúirt—

(a) go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 56 fágtha gan
chomhlíonadh nó go raibh breith an Bhainc míréasúnach
nó curtha ó bhail mar gheall ar earráid dlí,

(b) gur chuí déanamh amhlaidh, ag féachaint d’aon tuarascáil
dá dtagraítear i bhfo-alt (2), agus

(c) gur comhlíonadh na coinníollacha idirghabhála i ndáil leis
an bhforas creidmheasa údaraithe lena mbaineann.

59.—(1) Déanfaidh an Banc, a luaithe is indéanta tar éis ordú
bainistíochta speisialta a dhéanamh—

(a) cóip den ordú bainistíochta speisialta a sheirbheáil ar an
bhforas creidmheasa údaraithe, agus, más fochuideachta,
nó cuideachta shealbhaíochta de chuid an fhorais
creidmheasa údaraithe is ábhar don ordú bainistíochta
speisialta, ar an bhfochuideachta nó ar an gcuideachta
shealbhaíochta, agus

(b) an t-ordú a fhoilsiú in 2 nuachtán a scaiptear sa Stát i
gcoitinne.

(2) I gcás áirithe, féadfaidh an Banc, má mheasann an Banc gur gá
déanamh amhlaidh, ordú bainistíochta speisialta a fhoilsiú ar mhodh
breise nó in áit bhreise.

(3) Déanfaidh an foras creidmheasa údaraithe, gan mhoill tar éis
an chóip den ordú bainistíochta speisialta a sheirbheáil, gach beart
réasúnach chun a chinntiú go gcuirfear an t-ordú in iúl dá
chomhaltaí, agus, más fochuideachta nó cuideachta shealbhaíochta
de chuid an fhorais creidmheasa údaraithe is ábhar don ordú
bainistíochta speisialta, do chomhaltaí na fochuideachta nó na
cuideachta sealbhaíochta, lena n-áirítear, gan ginearáltacht an mhéid
sin roimhe seo a theorannú—

(a) i gcás ina ndéantar scaireanna an fhorais creidmheasa
údaraithe a thrádáil ó am go ham ar mhargadh airgeadais
(cibé acu is margadh rialáilte nó nach ea), fógra a
dhéanamh a bhainfidh leis an ordú bainistíochta
speisialta a bheith ann agus lena éifeacht, chuig seirbhís
nuachta rialála a úsáideann forais chreidmheasa sa Stát i
gcoitinne chun críocha fógraí chuig margaí den sórt sin,
agus

(b) cóip den ordú bainistíochta speisialta a sholáthar don
tseirbhís nuachta rialála dá dtagraítear i mír (a).

60.—Féadfaidh an Banc iarratas a dhéanamh chun na Cúirte—

(a) iar bhfógra, nó

(b) in imthosca práinne, ex parte,
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chun ordú bainistíochta a athrú.

61.—(1) Féadfaidh an foras creidmheasa údaraithe, an
fhochuideachta nó an chuideachta shealbhaíochta a mbeidh ordú
speisialta bainistíochta déanta i ndáil leis nó léi, nó comhalta den
fhoras creidmheasa, den fhochuideachta nó den chuideachta
shealbhaíochta sin, iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt trí
fhoriarratas iar bhfógra arna fhorasú ar mhionnscríbhinn, tráth nach
déanaí ná 14 lá tar éis an t-ordú bainistíochta speisialta a fhoilsiú, de
réir fho-alt (1)(b) d’alt 59, chun an t-ordú speisialta bainistíochta a
chur ar ceal.

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

(a) maidir leis an iarratas a éisteacht, nó

(b) maidir le haon ní a eascraíonn le linn na tréimhse dar
tosach dáta an ordaithe bainistíochta speisialta agus dar
críoch dáta an ordaithe ón gCúirt faoin alt seo.

(3) Ar iarratas a bheith déanta faoi fho-alt (1), ní chuirfidh an
Chúirt an t-ordú bainistíochta speisialta ar ceal ach amháin más
deimhin leis an gCúirt go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 56
fágtha gan chomhlíonadh nó go raibh breith an Bhainc míréasúnach
nó curtha ó bhail mar gheall ar earráid dlí.

(4) Féadfaidh an Chúirt, in ionad an t-ordú bainistíochta speisialta
a chur ar ceal, ordú a dhéanamh lena n-athraítear nó lena leasaítear
an t-ordú sin ar an modh is cuí léi más deimhin leis an gCúirt—

(a) go bhfuil aon cheann de cheanglais alt 56 fágtha gan
chomhlíonadh nó go raibh breith an Bhainc míréasúnach
nó curtha ó bhail mar gheall ar earráid dlí,

(b) gur chuí déanamh amhlaidh, ag féachaint d’aon tuarascáil
dá dtagraítear in alt 58(2), agus

(c) gur comhlíonadh na coinníollacha idirghabhála i ndáil leis
an bhforas creidmheasa údaraithe lena mbaineann.

(5) Beidh éifeacht le hordú faoi fho-alt (4), ón dáta a dhéanfar é,
chun an t-ordú bainistíochta speisialta a athrú nó a leasú gan dochar
do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú bainistíochta
speisialta.

(6) Má chuireann an Chúirt ordú bainistíochta speisialta ar ceal,
measfar ceapachán an bhainisteora speisialta a bheith foirceanta,
ach—

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

(b) ní dhéanfar, leis an bhfoirceannadh, aon ní arna dhéanamh
ag an mbainisteoir speisialta faoin ordú bainistíochta
speisialta a fhágáil neamhbhailí.

(7) Más rud é, in ionad ordú a dhéanamh faoi fho-alt (3) lena
gcuirfear ar ceal ordú bainistíochta speisialta, nó ordú a dhéanamh
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faoi fho-alt (4) lena n-athrófar nó lena leasófar ordú bainistíochta
speisialta, go ndéanfaidh an Chúirt, ar iarratas a bheith déanta faoi
fho-alt (1), ordú lena ndiúltófar ordú bainistíochta speisialta a chur
ar ceal, measfar go raibh éifeacht leis an ordú bainistíochta speisialta
amhail is nach ndearnadh an t-iarratas faoin alt seo.

(8) Féadfaidh an Chúirt, le linn di an t-ordú is mian léi a
dhéanamh faoin alt seo a bhreithniú, i gcás gur comhalta den fhoras
creidmheasa, den fhochuideachta nó den chuideachta shealbhaíochta
is ábhar don ordú bainistíochta speisialta, an t-iarratasóir, aird a
thabhairt ar na nithe seo a leanas—

(a) an dáta ar ar tháinig an t-iarratasóir chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den fhoras creidmheasa, den
fhochuideachta nó den chuideachta shealbhaíochta sin,
nó ar ar mhéadaigh nó ar ar laghdaigh an t-iarratasóir an
líon scaireanna a shealbhaigh sé nó sí san fhoras
creidmheasa, san fhochuideachta nó sa chuideachta
shealbhaíochta sin, agus

(b) luach na scaireanna a fuair nó a dhiúscair an comhalta—

(i) amhail ar an dáta nó ar na dátaí ar a bhfuarthas na
scaireanna nó ar ar diúscraíodh na scaireanna, de
réir mar a bheidh, agus

(ii) amhail ar an dáta ar a ndearnadh an t-ordú
bainistíochta speisialta lena mbaineann.

62.—(1) Féadfaidh an Chúirt, de réir na Coda seo, ordú a
dhéanamh i ndáil le foras creidmheasa údaraithe lena gceapfar
bainisteoir speisialta—

(a) ar an bhforas creidmheasa údaraithe, nó

(b) ar fhochuideachta nó ar chuideachta shealbhaíochta de
chuid an fhorais creidmheasa sin.

(2) An duine a ainmneofar in ordú bainistíochta speisialta mar an
bainisteoir speisialta ar fhoras creidmheasa údaraithe nó ar
fhochuideachta nó ar chuideachta shealbhaíochta de cuid forais
creidmheasa den sórt sin, is duine é nó í ag a mbeidh, i dtuairim an
Bhainc, an t-eolas, an saineolas agus an taithí is gá ar an earnáil
seirbhísí airgeadais chun bheith mar bhainisteoir speisialta ar an
bhforas creidmheasa, ar an bhfochuideachta nó ar an gcuideachta
sealbhaíochta sin.

(3) Sonrófar an méid seo a leanas in ordú bainistíochta speisialta:

(a) ainm an bhainisteora speisialta,

(b) ainm an fhorais creidmheasa údaraithe lena mbaineann,
nó, má cheaptar bainisteoir speisialta ar fhochuideachta
nó ar chuideachta shealbhaíochta de chuid an fhorais
creidmheasa sin leis an ordú bainistíochta speisialta, ainm
na fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta,

(c) an tréimhse, nach sia ná 6 mhí, a mbeidh an foras
creidmheasa údaraithe, an fhochuideachta nó an
chuideachta shealbhaíochta lena mbaineann faoi
bhainistíocht speisialta lena linn, agus
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(d) mura bhfuil an bainisteoir speisialta ach chun dul i mbun
cuid de ghnó an fhorais creidmheasa, na fochuideachta
nó na cuideachta sealbhaíochta sin, tuairisc ar an gcuid
sin.

(4) Socrófar le hordú bainistíochta speisialta an bonn ar a
ríomhfar na costais, na caiteachais agus an luach saothair a bheidh
iníoctha leis an mbainisteoir speisialta, agus féadfar déanamh
amhlaidh leis an ordú i leith oibre arna déanamh sula ndearnadh an
t-ordú bainistíochta speisialta.

(5) Beidh téarmaí ceapacháin an bhainisteora speisialta ar
áireamh in ordú bainistíochta speisialta, agus féadfar leis an ordú—

(a) nithe áirithe a shonrú a bheidh le forchoimeád le haghaidh
breithe nó ceadú ón mBanc, nó

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

63.—Ceapfar an bainisteoir speisialta ar feadh thréimhse na
bainistíochta speisialta arna leagan amach san ordú bainistíochta
speisialta iomchuí.

64.—Beidh bainisteoir speisialta i dteideal go n-íocfar a chostais
nó a costais, a chaiteachais nó a caiteachais agus a luach saothair leis
nó léi, agus go gcoinneoidh sé nó sí méid na gcostas, na gcaiteachas
agus an luacha saothair sin, as ioncam ghnó an fhorais creidmheasa
údaraithe, na fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta lena
mbaineann nó as na fáltais ó réadú na sócmhainní (lena n-áirítear
infheistíochtaí) nó cistí eile a bheidh ar fáil don fhoras creidmheasa,
don fhochuideachta nó don chuideachta shealbhaíochta sin.

65.—(1) Féadfaidh bainisteoir speisialta éirí as oifig trí fhógra 2
mhí a thabhairt i scríbhinn a bheidh dírithe ar an mBanc.

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

(3) I gcás go n-éireoidh bainisteoir speisialta as oifig nó ina
gcuirfear bainisteoir speisialta as oifig, féadfaidh an Banc bainisteoir
speisialta eile a cheapadh le hionstraim i scríbhinn.

(4) Ní hionann ann féin éirí as oifig nó cur as oifig bainisteora
speisialta agus bainistíocht speisialta an fhorais creidmheasa
údaraithe, na fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta lena
mbaineann a fhoirceannadh.

66.—(1) Tá éifeacht le hordú bainistíochta speisialta—

(a) láithreach, a mhéid a ordóidh an Chúirt amhlaidh,

(b) má dhéantar iarratas faoi alt 60 nó 61, an tráth a ordóidh
an Chúirt ar an iarratas sin a éisteacht, nó

(c) mura ndéantar aon iarratas den sórt sin—
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(i) an tráth a ordóidh an Chúirt, nó

(ii) mura ndéanann an Chúirt aon ordú maidir le tráth
éifeachta an ordaithe, 5 lá oibre tar éis an t-ordú a
fhoilsiú faoi alt 59.

(2) Má ordaíonn an Chúirt go bhfuil éifeacht le bheith le hordú
bainistíochta speisialta láithreach, féadfaidh an Chúirt a ordú—

(a) nach mbeidh, ar feadh tréimhse a ordóidh an Chúirt,
feidhm ag feidhm de chuid an bhainisteora speisialta
maidir leis an mbainisteoir speisialta nó nach mbeidh, ar
feadh tréimhse a ordóidh an Chúirt, feidhm aici ach
amháin a mhéid a ordóidh an Chúirt,

(b) nach mbeidh, ar feadh tréimhse a ordóidh an Chúirt,
cumhacht de chuid an bhainisteora speisialta
infheidhmithe, nó nach mbeidh sí infheidhmithe, ar feadh
tréimhse a ordóidh an Chúirt, ach amháin a mhéid a
ordóidh an Chúirt, nó

(c) nach bhfeidhmeofar, ar feadh tréimhse a ordóidh an
Chúirt, cumhacht áirithe de chuid an bhainisteora
speisialta gan chead na Cúirte.

67.—(1) Rachaidh bainisteoir speisialta forais creidmheasa
údaraithe, fochuideachta nó cuideachta shealbhaíochta i mbun
bainistíochta ghnó, nó an chuid iomchuí de ghnó, an fhorais
creidmheasa, na fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta sin,
agus—

(a) déanfaidh sé nó sí an gnó sin nó an chuid sin a bhainistiú
d’fhonn staid airgeadais an fhorais creidmheasa, na
fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta sin a
chaomhnú nó a athbhunú,

(b) déanfaidh sé nó sí an gnó sin nó an chuid sin a chéimniú
síos d’fhonn sócmhainní an ghnó nó na coda a leachtú
agus a dhliteanais nó a dliteanais a íoc agus a ghnó nó a
gnó a ghiortú chun gurbh fhusa ab fhéidir an gnó nó an
chuid a leachtú nó a fháil, nó

(c) ag féachaint d’aon phlean téarnaimh de chuid an fhorais
creidmheasa sin agus d’aon phlean réitigh dó, déanfaidh
sé nó sí an gnó sin nó an chuid sin a bhainistiú thairis sin,

de réir an ordaithe bainistíochta speisialta iomchuí.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), beidh an chumhacht
ag bainisteoir speisialta forais creidmheasa údaraithe, fochuideachta
nó cuideachta sealbhaíochta chun aon sócmhainn nó na sócmhainní
go léir, agus aon dliteanas nó na dliteanais go léir, de chuid an fhorais
creidmheasa, na fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta sin a
fháil agus a dhiúscairt.

(3) Aon tagairt i bhfo-alt (2) do shócmhainn nó dliteanas a
dhiúscairt, folaíonn sí tagairt don tsócmhainn nó don dliteanas a
dhíol nó a aistriú ar shlí eile agus urrús nó leas cothromais a chruthú
sa tsócmhainn nó sa dliteanas.
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(4) Tá ag bainisteoir speisialta forais creidmheasa údaraithe,
fochuideachta nó cuideachta sealbhaíochta, i ndáil leis an bhforas
creidmheasa, leis an bhfochuideachta nó leis an gcuideachta
shealbhaíochta sin, na cumhachtaí go léir is gá maidir le feidhmeanna
an bhainisteora speisialta nó a ghabhann leo, lena n-áirítear údarás
agus stiúradh iomlán i leith oifigigh agus fhostaithe uile an fhorais
creidmheasa, na fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta sin.

(5) Déanfaidh bainisteoir speisialta forais creidmheasa údaraithe,
fochuideachta nó cuideachta sealbhaíochta cibé bearta is cuí leis nó
léi chun na nithe a leigheas ba bhun leis an ordú bainistíochta
speisialta a dhéanamh, agus chun na críche sin féadfaidh sé nó sí,
mura bhforáiltear a mhalairt leis an ordú bainistíochta speisialta,
comhairleoirí a cheapadh chun an fhorais creidmheasa, na
fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta sin.

(6) Féadfaidh bainisteoir speisialta, le toiliú an Bhainc, a bhreith
féin nó a breith féin a chur in ionad aon bhreithe a thabharfadh
comhaltaí an fhorais creidmheasa údaraithe, na fochuideachta nó na
cuideachta sealbhaíochta lena mbaineann murach sin, agus má
dhéanann sé nó sí amhlaidh, measfar gurb í breith na gcomhaltaí
an bhreith.

(7) Ní shaorfaidh ceapachán bainisteora speisialta forais
creidmheasa údaraithe, fochuideachta nó cuideachta sealbhaíochta
an foras creidmheasa, an fhochuideachta nó an chuideachta
shealbhaíochta sin ó aon oibleagáid—

(a) chun aon dlíthe infheidhme agus aon cheanglais
rialaitheacha a chomhlíonadh, nó

(b) chun aon ordachán arna thabhairt ag an mBanc don fhoras
creidmheasa, don fhochuideachta nó don chuideachta
shealbhaíochta sin faoi achtachán a chomhlíonadh.

(8) Déanfaidh bainisteoir speisialta forais creidmheasa údaraithe,
fochuideachta nó cuideachta sealbhaíochta cibé tuarascálacha agus
cibé faisnéis eile a iarrfaidh an Banc a sholáthar don Bhanc. Is
oibleagáid i dteannta aon oibleagáide eile a bheidh ar an bhforas
creidmheasa, ar an bhfochuideachta nó ar an gcuideachta
shealbhaíochta sin faisnéis a sholáthar agus tuairisceáin a thabhairt
don Bhanc an oibleagáid faoin bhfo-alt seo.

(9) Mura n-údaraítear do bhainisteoir speisialta le hordú
bainistíochta speisialta ach dul i mbun cuid de ghnó forais
creidmheasa údaraithe, fochuideachta nó cuideachta sealbhaíochta,
déanfar tagairt san alt seo do ghnó forais creidmheasa údaraithe,
fochuideachta nó cuideachta sealbhaíochta a fhorléiriú mar thagairt
don chuid sin den ghnó sin.

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

(2) Féadfaidh bainisteoir speisialta, le toiliú an Bhainc, iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte chun aon cheist a eascraíonn i gcúrsa na
bainistíochta speisialta a chinneadh.
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69.—(1) Le linn d’fhoras creidmheasa údaraithe,
d’fhochuideachta nó do chuideachta shealbhaíochta a bheith faoi
bhainistíocht speisialta—

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

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

(c) ní bheidh aon éifeacht le rún chun é nó í a fhoirceannadh
gan toiliú i scríbhinn roimh ré ón mBanc,

(d) ní fhéadfar aon achainí a thíolacadh chun scrúdaitheoir a
cheapadh chuig an bhforas creidmheasa, chuig an
bhfochuideachta nó chuig an gcuideachta shealbhaíochta
sin nó chuig cuideachta ghaolmhar (de réir bhrí alt 4(5)
d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990) gan toiliú i
scríbhinn roimh ré ón mBanc,

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

(f) faoi réir fho-alt (2), ní fhéadfar aon ghlacadóir a cheapadh
os cionn aon chuid de mhaoin an fhorais creidmheasa,
na fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta sin gan
toiliú i scríbhinn roimh ré ón mBanc,

(g) faoi réir fho-alt (2), ní fhéadfar aon fhorfheidhmiú (cibé
acu trí astú, forlámhú, tochsal nó forghníomhú) ar aon
bhreithiúnas nó ordú a chur i bhfeidhm i gcoinne aon
chuid de mhaoin an fhorais creidmheasa, na
fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta sin gan
toiliú i scríbhinn roimh ré ón mBanc, murab é an Banc
an páirtí atá ag iarraidh déanamh amhlaidh,

(h) faoi réir fho-alt (2), má dhéantar aon éileamh i gcoinne
forais creidmheasa údaraithe, fochuideachta nó
cuideachta sealbhaíochta a urrú le hurrús a dhéanann
difear d’iomlán shócmhainní an fhorais creidmheasa, na
fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta sin, nó
d’aon chuid díobh, déanfaidh aon duine, seachas an Banc,
ar mian leis nó léi iomlán an urrúis sin nó aon chuid de
a réadú, fógra i scríbhinn a thabhairt don Bhanc 90 lá (nó
tréimhse is giorra ná sin lena gcomhaontóidh an Banc)
roimh an réadú sin, agus

(i) má roghnaíonn an bainisteoir speisialta amhlaidh, ní
bheidh na cumhachtaí de chuid an fhorais creidmheasa,
na fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta sin is
infheidhmithe ag cruinniú ginearálta den fhoras
creidmheasa, den fhochuideachta nó den chuideachta
shealbhaíochta sin, infheidhmithe ach amháin ag an
mbainisteoir speisialta agus faoi réir toiliú i scríbhinn
roimh ré ón mBanc.
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(2) Níl feidhm ag míreanna (f), (g) agus (h) d’fho-alt (1) maidir
leis an mBanc, an Banc Ceannais Eorpach nó aon bhanc ceannais
náisiúnta eile laistigh de Eurochóras.

(3) Ní dhéanfar cumhachtaí bainisteora speisialta a fheidhmiú ar
shlí atá ar neamhréir le dlí an Aontais Eorpaigh.

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

(5) Le linn d’fhoras creidmheasa údaraithe, d’fhochuideachta nó
do chuideachta shealbhaíochta a bheith faoi bhainistíocht
speisialta—

(a) ní chomórfaidh ná ní thionólfaidh an foras creidmheasa,
an fhochuideachta nó an chuideachta shealbhaíochta sin
aon chruinniú ginearálta mura n-ordóidh an bainisteoir
speisialta go ndéanfar amhlaidh,

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

(c) níl feidhm ag alt 205 d’Acht 1963, agus

(d) ní fhéadfar aon chaingean dhíorthach a thionscnamh i leith
an fhorais creidmheasa sin.

(6) Tá éifeacht le hordú bainistíochta speisialta d’ainneoin aon
ní—

(a) in Achtanna na gCuideachtaí, san Acht Cumann
Foirgníochta, 1989, san Acht um Chomhar Creidmheasa,
1997, nó in Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 2011,

(b) in aon riail dlí nó cothromais eile,

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

(d) i rialacha liostaithe aon mhargaidh rialáilte nó i rialacha
aon mhargaidh eile ar a bhféadfar scaireanna forais
creidmheasa údaraithe a thrádáil ó am go ham,

(e) i meabhrán comhlachais agus in airteagail chomhlachais an
fhorais creidmheasa, na fochuideachta nó na cuideachta
sealbhaíochta sin, nó

(f) in aon chomhaontú ar páirtí ann an foras creidmheasa
údaraithe, an fhochuideachta nó an chuideachta
shealbhaíochta sin agus aon chuideachta shealbhaíochta
nó fochuideachta eile de chuid an fhorais creidmheasa,
na fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta sin, nó
a bhfuil siad faoi cheangal aige nó a bhfuil leas acu ann,
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ach amháin go feadh aon mhéid a fhoráiltear go sainráite dá mhalairt
leis an ordú bainistíochta speisialta.

70.—(1) Féadfaidh bainisteoir speisialta forais creidmheasa
údaraithe, nó fochuideachta nó cuideachta sealbhaíochta, de chuid
forais creidmheasa údaraithe, le toiliú an Bhainc, agus déanfaidh sé
nó sí, má ordaíonn an Banc dó nó di déanamh amhlaidh, aon duine—

(a) a chur as post mar stiúrthóir, rúnaí nó oifigeach eile don
fhoras creidmheasa, don fhochuideachta nó don
chuideachta shealbhaíochta sin nó d’aon fhochuideachta
de chuid an fhorais creidmheasa, na fochuideachta nó na
cuideachta sealbhaíochta sin, nó

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

(i) post fostaíochta leis an bhforas creidmheasa, leis an
bhfochuideachta nó leis an gcuideachta
shealbhaíochta sin nó le haon fhochuideachta de
chuid an fhorais creidmheasa, na fochuideachta nó
na cuideachta sealbhaíochta sin;

(ii) post feidhmiúcháin agus aon phost den sórt sin a
shealbhaítear de bhua an duine a bheith ina
stiúrthóir nó ina rúnaí ar an bhforas creidmheasa, ar
an bhfochuideachta nó ar an gcuideachta
shealbhaíochta sin nó ar aon fhochuideachta de
chuid an fhorais creidmheasa, na fochuideachta nó
na cuideachta sealbhaíochta sin;

(iii) sainchomhairleacht leis an bhforas creidmheasa, leis
an bhfochuideachta nó leis an gcuideachta
shealbhaíochta sin nó le haon fhochuideachta de
chuid an fhorais creidmheasa, na fochuideachta nó
na cuideachta sealbhaíochta sin.

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

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

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

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

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

(b) ní fhéadfaidh cúirt, binse nó coimisinéir um chearta ordú
a dhéanamh faoi na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach,
1977 go 2007, chun duine den sórt sin a chur ar ais ina
phost nó ina post nó a athfhruiliú.
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71.—(1) Déanfaidh an bainisteoir speisialta a cheapfar chun forais
creidmheasa údaraithe—

(a) ról (más ann) stiúrthóirí agus oifigigh an fhorais
creidmheasa, na fochuideachta nó na cuideachta
sealbhaíochta sin agus stiúrthóirí agus oifigigh aon
fhochuideachta de chuid an fhorais creidmheasa, na
fochuideachta nó na cuideachta sealbhaíochta sin le linn
na bainistíochta speisialta a chinneadh, agus

(b) an luach saothair (más ann) a bheidh le híoc le stiúrthóirí
agus oifigigh an fhorais creidmheasa, na fochuideachta nó
na cuideachta sealbhaíochta sin agus le stiúrthóirí agus
oifigigh aon fhochuideachta de chuid an fhorais
creidmheasa, na fochuideachta nó na cuideachta
sealbhaíochta sin le linn na bainistíochta speisialta a
chinneadh.

(2) Tá cinneadh de chuid bainisteora speisialta faoi mhír (a) nó
(b) d’fho-alt (1) ina cheangal ar an bhforas creidmheasa, ar an
bhfochuideachta nó ar an gcuideachta shealbhaíochta sin nó ar a
fhochuideachtaí nó a fochuideachtaí (de réir mar a bheidh) agus ar
stiúrthóirí an fhorais creidmheasa, na fochuideachta nó na
cuideachta sealbhaíochta sin nó ar stiúrthóirí a fhochuideachtaí nó
a fochuideachtaí.

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

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

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

(b) go saortar aon duine ó aon oibleagáid—

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

(ii) aon dualgas a chomhall tráth ar bith,

ná

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

72.—Ní mheasfar maidir le bainisteoir speisialta forais
creidmheasa údaraithe, fochuideachta nó cuideachta sealbhaíochta
gur cúlstiúrthóir (de réir na brí a thugtar le halt 27(1) d’Acht na
gCuideachtaí, 1990) é nó í ná gur stiúrthóir de facto, mar a thugtar
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air, ar an bhforas creidmheasa, ar an bhfochuideachta nó ar an
gcuideachta shealbhaíochta sin nó ar aon fhochuideachta de chuid
na cuideachta sealbhaíochta sin é nó í.

73.—Féadfaidh an Chúirt, ar iarratas ón mBanc faoi alt 60,
bainistíocht speisialta forais creidmheasa údaraithe, fochuideachta
nó cuideachta sealbhaíochta a fhadú.

74.—Déantar bainistíocht speisialta forais creidmheasa údaraithe,
fochuideachta nó cuideachta sealbhaíochta a fhoirceannadh—

(a) ag deireadh na tréimhse dá dtagraítear in alt 63 nó 73, de
réir mar a bheidh,

(b) ar an ordú bainistíochta speisialta iomchuí a chur ar ceal,

(c) ar ordú a dhéanamh chun an foras creidmheasa, an
fhochuideachta nó an chuideachta shealbhaíochta sin a
fhoirceannadh,

(d) ar ordú a dhéanamh faoi Acht na gCuideachtaí (Leasú),
1990, is ordú lena gceaptar scrúdaitheoir chun an fhorais
creidmheasa, chun na fochuideachta nó chun na
cuideachta sealbhaíochta sin, nó

(e) má ordaíonn an Banc déanamh amhlaidh.

CUID 7

Cumhachtaí an Bhainc le linn forais chreidmheasa údaraithe a
leachtú

75.—(1) Sa Chuid seo—

tá le “cuntas cosanta taiscí” an bhrí chéanna atá leis i Rialacháin
1995;

ciallaíonn “taisceoir cáilithe” duine ag a bhfuil taisce cháilithe (de
réir na brí a thugtar le Rialacháin 1995);

tá le “réiteach iomlán íocaíochta” an bhrí a thugtar le halt 84(3)(a);

ciallaíonn “leachtaitheoir” leachtaitheoir a cheapfar chun forais
creidmheasa údaraithe;

ciallaíonn “Rialacháin 1995” Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Scéimeanna Ráthaíochta Taiscí), 1995 (I.R. Uimh. 168 de 1995).

(2) Aon tagairt sa Chuid seo do Chuspóir 1 nó do Chuspóir 2, nó
do chuspóirí leachtaitheora forais creidmheasa údaraithe,
forléireofar í de réir alt 80.

(3) D’ainneoin alt 3(2), folaíonn tagairt sa Chuid seo d’fhoras
creidmheasa údaraithe tagairt d’fhoras iomchuí de réir bhrí Acht
2010.

(4) Aon abairtí a úsáidtear sa Chuid seo agus in Achtanna na
gCuideachtaí, tá an bhrí chéanna leo sa Chuid seo atá leo in
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Achtanna na gCuideachtaí ach amháin a mhéid a fhoráiltear a
mhalairt leis an gCuid seo.

76.—Tá feidhm ag Achtanna na gCuideachtaí maidir le foras
creidmheasa údaraithe a fhoirceannadh faoi réir na Coda seo.

77.—Féadfaidh an Banc achainí a thíolacadh don Chúirt chun
foras creidmheasa údaraithe a fhoirceannadh ar aon cheann de na
forais seo a leanas:

(a) gurbh é leas an phobail é, i dtuairim an Bhainc, an foras
creidmheasa sin a fhoirceannadh;

(b) nach bhfuil, nó go bhféadfaidh, i dtuairim an Bhainc nach
mbeidh, an foras creidmheasa sin in ann a oibleagáidí i
leith a chreidiúnaithe a chomhlíonadh;

(c) gur mhainnigh an foras creidmheasa sin ordachán ón
mBanc a chomhlíonadh—

(i) i gcás sealbhóra ceadúnais faoi alt 9 d’Acht 1971, faoi
alt 21 den Acht sin, nó

(ii) i gcás cumainn foirgníochta, faoi alt 40(2) den Acht
Cumann Foirgníochta, 1989, nó

(iii) i gcás comhair creidmheasa, faoi alt 87 den Acht um
Chomhar Creidmheasa, 1997;

(d) go bhfuil ceadúnas nó údarú (mar is infheidhme) an
fhorais creidmheasa sin arna chúlghairm agus (i gcás
sealbhóra ceadúnais faoi alt 9 d’Acht 1971) go bhfuil
scortha aige de ghnó baincéireachta a sheoladh;

(e) gur dóigh leis an mBanc gurb é leas daoine a bhfuil taiscí
(lena n-áirítear taiscí ar chuntais reatha) acu leis an
bhforas creidmheasa sin go ndéanfaí é a fhoirceannadh.

78.—(1) Ní dhéanfaidh duine seachas an Banc—

(a) achainí a thíolacadh do Phríomh-Oifig na hArd-Chúirte,

(b) achainí den sórt sin a fhógairt, nó

(c) aon bheart eile a dhéanamh nó aon ní eile a fhoilsiú maidir
le hintinn an duine sin a chur faoi deara foras
creidmheasa údaraithe a fhoirceannadh,

murar rud é—

(i) go mbeidh fógra 10 lá tugtha i scríbhinn ag an duine don
Bhanc go bhfuil ar intinn aige nó aici déanamh
amhlaidh, agus

(ii) go mbeidh daingnithe i scríbhinn ag an mBanc nach bhfuil
aon agóid aige in aghaidh an duine do dhéanamh
amhlaidh.
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(2) Más rud é go bhfuil foras creidmheasa údaraithe á
fhoirceannadh go toilteanach agus go bhfuil cúis ag an mBanc chun
a chreidiúint go bhfuil feidhm ag aon cheann de na forais atá leagtha
amach in alt 77, féadfaidh an Banc iarratas a dhéanamh chuig an
gCúirt go ndéanfaidh an Chúirt an foras creidmheasa sin a
fhoirceannadh.

(3) Má tá foras creidmheasa údaraithe, nó comhlacht ba fhoras
creidmheasa údaraithe tráth, á fhoirceannadh agus mura creidiúnaí
an Banc, déanfar aon fhógra nó doiciméad, cibé ainm a thugtar air,
a cheanglaítear a chur chuig creidiúnaí de chuid an fhorais
creidmheasa sin nó an chomhlachta sin a chur freisin chuig an
mBanc.

(4) Le linn foras creidmheasa údaraithe a fhoirceannadh
(murarbh é an Banc an t-achainíoch)—

(a) tá an Banc i dteideal a bheith ina fhógrapháirtí sna
hiarratais go léir a thabharfar i gcúrsa an fhoirceannta,
agus

(b) féadfaidh an Banc uiríll a dhéanamh chuig an gCúirt.

79.—(1) Ní fhéadfar ach leachtaitheoir a bheidh ceadaithe ag an
mBanc a cheapadh chuig foras creidmheasa údaraithe.

(2) Déanfaidh leachtaitheoir a cheapfaidh an Chúirt chuig foras
creidmheasa údaraithe fógra a thabhairt don Bhanc, díreach tar éis
é nó í a cheapadh, go bhfuil teagmhas cúitimh (de réir na brí atá leis
i Rialachán 8A de Rialacháin 1995) tar éis tarlú.

80.—(1) Tá 2 chuspóir ag leachtaitheoir forais creidmheasa
údaraithe, mar a leanas:

(a) Cuspóir 1—

(i) a éascú don Bhanc a chinntiú go bhfaighidh gach
taisceoir cáilithe an méid forordaithe is iníoctha faoi
Rialachán 4 de Rialacháin 1995 ón gcuntas cosanta
taiscí, nó

(ii) a éascú don Bhanc an méid sin a aistriú ón gcuntas
cosanta taiscí chuig foras creidmheasa údaraithe eile
nó chuig foras creidmheasa a bheidh ceadaithe ag an
mBanc, chun an méid sin a shealbhú thar ceann gach
taisceora cháilithe den sórt sin;

(b) Cuspóir 2, gnóthaí an fhorais creidmheasa údaraithe a
fhoirceannadh ionas go mbainfear amach na torthaí is
fearr do chreidiúnaithe an fhorais creidmheasa sin ina
n-iomláine.

(2) I gcás easaontais idir Cuspóir 1 agus Cuspóir 2, beidh tosaíocht
ag Cuspóir 1.

(3) Tosóidh leachtaitheoir forais creidmheasa údaraithe,
láithreach ar é nó í a cheapadh, ag oibriú chun an dá chuspóir a
bhaint amach. Comhoibreoidh an leachtaitheoir agus an Banc le linn
na cuspóirí sin a shaothrú.



[2011.] [Uimh. 27.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

(4) Is dualgais i dteannta na ndualgas eile de chuid leachtaitheora
iad dualgais leachtaitheora faoin gCuid seo.

(5) Maidir le leachtaitheoir forais creidmheasa údaraithe—

(a) comhlíonfaidh sé nó sí iarraidh ón mBanc ar fhaisnéis i
ndáil leis an leachtú, agus

(b) féadfaidh sé nó sí aon fhaisnéis eile a sholáthar don Bhanc
a measann an leachtaitheoir gur dóigh di a bheith
úsáideach le linn comhoibriú chun Cuspóir 1 a shaothrú.

81.—(1) Féadfaidh an Banc, chun comhoibriú le linn Cuspóir 1 a
shaothrú, agus chun aistriú cuntas taisceoirí cáilithe de chuid an
fhorais creidmheasa údaraithe lena mbaineann a éascú—

(a) airgead a chur ar fáil ón gcuntas cosanta taiscí, nó

(b) íocaíochtaí a dhéanamh agus na híocaíochtaí a mhuirearú
ar an gcuntas cosanta taiscí.

(2) Beidh feidhm ag alt 8 den Acht Seirbhísí Airgeadais (Scéim
Ráthaíochta Taiscí), 2009 i leith íocaíochtaí a mhuirearófar ar an
gcuntas cosanta taiscí faoi fho-alt (1)(b) amhail is dá mba thagairt
d’íocaíocht de réir an ailt seo an tagairt san alt sin 8 d’íocaíocht de
réir Rialacháin 1995.

82.—Má rinne an Banc cistí a íoc nó a aistriú ón gcuntas cosanta
taiscí de réir alt 80(1)(a)(ii) nó 81—

(a) glacfaidh an Chúirt (nó i gcás an foras creidmheasa
údaraithe a fhoirceannadh go toilteanach, glacfaidh an
leachtaitheoir) le méid gach íocaíochta nó aistrithe den
sórt sin mar fhiach cruthaithe a bheidh dlite don Bhanc,
agus

(b) i ndáil le gach fiach den sórt sin—

(i) beidh an tosaíocht chéanna ag an mBanc a bheadh ag
an duine lena ndearnadh an íocaíocht, nó a
ndearnadh an t-aistriú thar a cheann nó thar a ceann,
mura ndéanfaí an íocaíocht nó an t-aistriú sin, agus

(ii) beidh an Banc ar chéim chun tosaigh ar an duine i
leith mhéid iomlán an fhéich.

83.—(1) A luaithe is indéanta tar éis don Chúirt ordú foirceanta
a dhéanamh de bhun alt 216(1) d’Acht 1963 i ndáil le foras
creidmheasa údaraithe, ainmneoidh an Banc 2 dhuine aonair, agus
ainmneoidh an tAire duine aonair amháin, agus is é a bheidh iontu
coiste leachtaithe.

(2) Féadfaidh an Banc agus an tAire araon a n-ainmnithigh a
ionadú tráth ar bith.

(3) Is í is feidhm don choiste leachtaithe a chinntiú go ndéanfaidh
an leachtaitheoir a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin gCuid seo
a chur i gcrích go cuí.
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(4) Fad a bheidh coiste leachtaithe ar marthain i ndáil le foras
creidmheasa údaraithe, ní bheidh feidhm ag alt 232 d’Acht 1963 i
ndáil leis an bhforas creidmheasa sin.

(5) Má scoireann coiste leachtaithe de bheith ar marthain de bhua
alt 84(4), tagann alt 232 d’Acht 1963 chun bheith infheidhme arís i
ndáil leis an bhforas creidmheasa údaraithe lena mbaineann.

84.—(1) Tabharfaidh an leachtaitheoir tuarascáil don choiste
leachtaithe maidir le haon ní ar í a iarraidh, agus féadfaidh sé nó sí
tuarascáil a thabhairt don choiste sin maidir le haon ní a measann an
leachtaitheoir gur dóigh gur díol spéise é don choiste sin.

(2) Coinneoidh an leachtaitheoir an coiste leachtaithe ar an eolas
faoi dhul chun cinn maidir le Cuspóir 1, agus tabharfaidh sé nó sí
fógra don choiste sin an tráth a bheidh Cuspóir 1 bainte amach go
hiomlán nó a mhéid is indéanta le réasún, i dtuairim an
leachtaitheora.

(3) A luaithe is indéanta le réasún tar éis fógra a fháil faoi fho-alt
(2), déanfaidh an coiste leachtaithe ceachtar de na nithe seo a
leanas—

(a) a chinneadh le rún go bhfuil Cuspóir 1 bainte amach go
hiomlán nó a mhéid is indéanta le réasún (dá ngairtear
“rún láníocaíochta” sa Chuid seo), nó

(b) iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt faoi alt 280 d’Acht
1963.

(4) Má ritheann coiste leachtaithe rún láníocaíochta, scoireann an
coiste leachtaithe de bheith ar marthain ag deireadh an chruinnithe
ar ritheadh an rún sin lena linn.

85.—(1) Féadfaidh aon duine de na comhaltaí nó féadfaidh an
leachtaitheoir cruinniú den choiste leachtaithe a ghairm.

(2) Níl córam ann le haghaidh cruinniú den choiste leachtaithe
ach amháin má bhíonn na comhaltaí go léir i láthair.

(3) Aon duine arb éagóir leis nó léi aon ní a rinne an coiste
leachtaithe sular rith sé rún láníocaíochta, féadfaidh sé nó sí iarratas
a dhéanamh chuig an gCúirt, agus féadfaidh an Chúirt aon ordú a
dhéanamh is cuí léi sna himthosca (lena n-áirítear ordú chun airgead
a aisíoc).

(4) Féadfaidh an Chúirt (cibé acu ar iarratas faoi fho-alt (3), ar
iarratas ón leachtaitheoir nó ar shlí eile) ordú a dhéanamh go
measfar maidir leis an gcoiste leachtaithe gur rith sé rún
láníocaíochta.

(5) Má mhainníonn coiste leachtaithe alt 84(3) a chomhlíonadh
déanfaidh an leachtaitheoir iarratas chuig an gCúirt ar ordú faoi fho-
alt (3) nó ar ordacháin faoi alt 280 d’Acht 1963.
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86.—Má scoireann coiste leachtaithe de bheith ar marthain de
bhua alt 84(4)—

(a) beidh an Banc ina fhógrapháirtí in imeachtaí dlí a
bhaineann le foirceannadh an fhorais creidmheasa
údaraithe lena mbaineann, agus

(b) má cheaptar coiste iniúchta—

(i) féadfaidh an Banc freastal ar chruinnithe den choiste
iniúchta,

(ii) beidh an Banc i dteideal cóipeanna a fháil de na
doiciméid go léir a bhaineann le gnó an choiste
iniúchta, agus

(iii) féadfaidh an Banc uiríll a dhéanamh chuig an gcoiste
iniúchta.

87.—(1) Déanfaidh coiste leachtaithe, a luaithe is indéanta tar éis
a bhunaithe, moltaí a chur faoi bhráid an leachtaitheora i dtaobh
slite cuí chun Cuspóir 1 a bhaint amach, agus comhlíonfaidh an
leachtaitheoir aon mholadh den sórt sin.

(2) Más é tuairim an choiste leachtaithe go bhfuil an
leachtaitheoir ag mainneachtain moladh den sórt sin a
chomhlíonadh, déanfaidh sé iarratas chuig an gCúirt ar ordacháin
faoi alt 280 d’Acht 1963.

(3) Más rud é nach ndéanann an coiste leachtaithe moladh faoi
fho-alt (1) laistigh de thréimhse réasúnach ama tar éis a bhunaithe,
féadfaidh an leachtaitheoir iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt faoi
alt 280 d’Acht 1963 ar ordacháin.

88.—(1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás ina ndéanann
leachtaitheoir socrú, le linn Cuspóir 1 a shaothrú, maidir le cuntais
taisceoirí cáilithe a aistriú ón bhforas creidmheasa údaraithe chuig
foras creidmheasa údaraithe eile nó chuig foras creidmheasa a
bheidh ceadaithe ag an mBanc.

(2) Beidh éifeacht leis na socruithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
d’ainneoin aon sriain (cibé acu faoi achtachán nó faoi fhoráil
chonarthach nó nach ea).

(3) Le linn na socruithe a luaitear i bhfo-alt (1) a dhéanamh,
cinnteoidh an leachtaitheoir go mbeidh taisceoirí cáilithe in ann
airgead a bhaint as cuntais aistrithe a luaithe is indéanta le réasún
tar éis an aistrithe.

(4) I bhfo-alt (2) folaíonn “srian” aon srian, neamhábaltacht nó
éagumas a dhéanann difear do na nithe is féidir nó nach féidir a
shannadh nó a aistriú (cibé acu i gcoitinne nó ag duine áirithe) agus
ceanglas maidir le toiliú a fháil (cibé tuairisc atá air).

89.—(1) Beidh feidhm ag foráil d’Acht 1963 a luaitear i gcolún 1
den Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo maidir le foras
creidmheasa údaraithe a fhoirceannadh amhail is dá modhnófaí í ar
an modh a leagtar amach i gcolún 2 den Tábla sin os coinne lua na
forála i gcolún 1.

67

Cd.7

Feidhmeanna an
Bhainc tar éis don
choiste leachtaithe
scor de bheith ar
marthain.

Cuspóir 1 a bhaint
amach.

Cuntais a aistriú.

Modhnuithe ar
Achtanna na
gCuideachtaí le linn
forais chreidmheasa
údaraithe a
fhoirceannadh.



Cd.7 A.89

68

[Uimh. 27.] [2011.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

AN TÁBLA

Colún 1 Colún 2

Alt 2(1) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar
“Acht 2003”:

“ciallaíonn ‘Acht 2011’ Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011 (Uimh. 27 de 2011);”.

Alt 2(1) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar
“iniúchóir”:

“ tá le ‘foras creidmheasa údaraithe’ an bhrí chéanna atá leis in
Acht 2011;”.

Alt 2(1) An méid seo a leanas a chur isteach roimh an míniú ar “leabhar
agus páipéar”:

“ ciallaíonn ‘Banc’ Banc Ceannais na hÉireann;”.

Alt 217 “nó an Banc” a chur isteach i ndiaidh “aon chreidiúnaí nó
ranníocóir”.

Alt 223 An t-alt a scriosadh.

Alt 234(1) “Faoi réir fho-alt (2A), féadfaidh an chúirt” a chur in ionad
“Féadfaidh an chúirt”.

Alt 234(2) “Faoi réir fho-alt (2A), féadfaidh an chúirt” a chur in ionad
“Féadfaidh an chúirt”.

Alt 234 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Ní fhéadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh faoi fho-alt (1)
nó (2) sula rithfear rún láníocaíochta (de réir na brí a thugtar le
halt 84(3)(a) d’Acht 2011).”.

Alt 243(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“243.—(1) Féadfaidh an Chúirt tráth ar bith tar éis ordú foirceanta
a dhéanamh, cibé ordú a dhéanamh is cóir leis an gCúirt le
haghaidh iniúchadh leabhair agus páipéir na cuideachta, ag
creidiúnaithe agus ranníocóirí nó ag an mBanc, agus féadfaidh
creidiúnaithe nó ranníocóirí nó an Banc sin aon leabhair agus
páipéir a bheidh i seilbh na cuideachta a iniúchadh dá réir sin, ach
ní fhéadfaidh thairis sin ná ar dhóigh eile.

Alt 243 An méid seo a leanas a chur isteach roimh fho-alt (2):

(1B) Le linn iarratas faoi fho-alt (1) a bhreithniú, tabharfaidh an
Chúirt aird ar dhualgas an leachtaitheora a áirithiú go ndéanfar
Cuspóir 1 a thuairiscítear in alt 80(1)(a) d’Acht 2011 a bhaint
amach.

(1C) Le linn iarratas faoin alt seo a bhreithniú, tabharfaidh an
Chúirt aird ar dhualgas an leachtaitheora a áirithiú go ndéanfar
Cuspóir 1 a thuairiscítear in alt 80(1)(a) d’Acht 2011 a bhaint
amach.”.

Alt 280(1) “nó an Banc” a chur isteach i ndiaidh “aon ranníocóir nó
creidiúnaí”.

Alt 286 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Ní hionann agus tosaíocht a thabhairt chun críocha an ailt
seo diúscairt maoine de chuid forais creidmheasa údaraithe ag an
mBanc de bhun ordú faoi Acht 2011.”.

Alt 302(1) “, ó chláraitheoir na gcuideachtaí, ón gcoiste leachtaithe nó ón
mBanc” a chur in ionad “nó ó chláraitheoir na gcuideachtaí”.

Alt 309(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“309.—(1) Féadfaidh an Chúirt, maidir le gach ní a bhainfidh
le foirceannadh forais creidmheasa údaraithe, aird a thabhairt ar
mhianta na gcreidiúnaithe nó na ranníocóirí (nó, tráth roimh rún
láníocaíochta (de réir na brí a thugtar le halt 84(3)(a) d’Acht 2011)
a rith, ar mhianta an Bhainc), mar a chruthófar di iad le haon
fhianaise leordhóthanach, agus féadfaidh sí, más cuí léi é, chun na
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Colún 1 Colún 2

mianta sin a chinntiú, a ordú go ndéanfar cruinnithe de na
creidiúnaithe nó de na ranníocóirí nó den Bhanc a ghairm, a
thionól agus a stiúradh i cibé slí a ordóidh an chúirt, agus féadfaidh
sí duine a cheapadh chun gníomhú mar chathaoirleach ar aon
chruinniú den sórt sin agus a thoradh a thuairisciú don Chúirt.”.

(2) Nuair a bhíonn coiste leachtaithe arna bhunú i ndáil le foras
creidmheasa údaraithe, déanfar tagairt in Acht 1963 do choiste
iniúchta a léiriú mar thagairt don choiste leachtaithe.

(3) Beidh feidhm ag alt 139 d’Acht na gCuideachtaí 1990 maidir
le foirceannadh forais creidmheasa údaraithe amhail is dá modhnófaí
é tríd an méid seo a leanas a chur isteach tar éis fho-alt (2):

“(2A) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le diúscairt
maoine de chuid forais creidmheasa údaraithe (de réir na brí a
thugtar le hAcht an Bhainc Ceannais agus na bhForas
Creidmheasa (Réiteach), 2011) de bhun ordú faoin Acht sin.”.

90.—(1) I gcás foras creidmheasa údaraithe, nó comhlacht a bhí
ina fhoras creidmheasa údaraithe tráth, ar cuideachta a corpraíodh
lasmuigh den Stát é, a fhoirceannadh, déanfar tagairtí in Achtanna
an Bhainc Ceannais, 1942 go 2011—

(a) d’fhoras creidmheasa údaraithe, nó do chomhlacht a bhí
ina fhoras creidmheasa údaraithe tráth, a fhoirceannadh,
nó

(b) d’aon fhoráil d’Achtanna na gCuideachtaí a bhaineann le
foirceannadh,

a fhorléiriú mar thagairtí do na forálacha comhréire i ndlí na dlínse
coigríche lena mbaineann má cheadaíonn an comhthéacs é agus más
gá é sna himthosca.

(2) Chun críocha foirceannadh dá dtagraítear i bhfo-alt (1),
féadfaidh an Chúirt a ordú go bhfuil feidhm ag Achtanna an Bhainc
Ceannais 1942 go 2011, más gá, fara cibé modhnuithe a ordóidh an
Chúirt.

CUID 8

Pleananna téarnaimh agus pleananna réitigh

91.—(1) Ag féachaint do chineál gnó forais creidmheasa
údaraithe, féadfaidh an Banc a ordú don fhoras creidmheasa sin
plean téarnaimh a ullmhú ina leagfar amach bearta a d’fhéadfaí a
dhéanamh chun buanú an fhorais creidmheasa sin a éascú, nó chun
gnó nó cuid de ghnó an fhorais creidmheasa sin a áirithiú i gcás ina
mbaineann éagobhsaíocht airgeadais leis an bhforas.

(2) Ní thoimhdeofar i bplean téarnaimh go mbeidh tacaíocht
airgeadais ar fáil ón Stát nó ón gCiste.

(3) Beidh plean téarnaimh de réir aon chóid cleachtais a eiseoidh
an Banc faoi alt 106.
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(4) Déanfaidh foras creidmheasa údaraithe a phlean téarnaimh a
chur faoi bhráid an Bhainc lena mheasúnú. Má ordaíonn an Banc
amhlaidh, léireoidh an foras creidmheasa sin don Bhanc gur féidir
an plean a chur i ngníomh.

(5) Féadfaidh an Banc a ordú d’fhoras creidmheasa údaraithe—

(a) aon fhaisnéis bhreise nó aon anailís bhreise a sholáthar is
gá chun plean téarnaimh an fhorais creidmheasa sin a
mheasúnú, agus

(b) athruithe sonraithe a dhéanamh ar an bplean is athruithe
a mheasfaidh an Banc is gá chun a chinntiú gur féidir an
plean a chur i ngníomh.

(6) Déanfaidh foras creidmheasa údaraithe a phlean téarnaimh a
chothabháil, agus a choimeád cothrom le dáta, de réir aon chóid
cleachtais a eiseoidh an Banc faoi alt 106.

92.—Féadfaidh an Banc a ordú d’fhoras creidmheasa údaraithe a
phlean téarnaimh, nó aon chuid de, a chur i ngníomh, más é tuairim
an Bhainc gur gá nó gurb inmhianaithe na bearta sa phlean sin nó
sa chuid sin.

93.—(1) Más rud é gur ordaigh an Banc d’fhoras creidmheasa
údaraithe plean téarnaimh a ullmhú, féadfaidh an Banc plean réitigh
a ullmhú don fhoras creidmheasa sin.

(2) Ceanglaítear a leagan amach i bplean réitigh d’fhoras
creidmheasa údaraithe na hullmhúcháin arna ndéanamh ag an
mBanc ar bhonn teagmhais chun feidhmeanna an Bhainc a
fheidhmiú faoin Acht seo i ndáil leis an bhforas creidmheasa sin.

(3) Féadfaidh an Banc a ordú d’fhoras creidmheasa údaraithe cibé
faisnéis agus anailís a sholáthar a theastóidh ón mBanc chun plean
réitigh a ullmhú.

94.—(1) Aon fhoras creidmheasa údaraithe a mhainníonn
ordachán faoin gCuid seo a chomhlíonadh, déanann sé cion agus
dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air,
nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €10,000,000 a
chur air.

(2) Más rud é go ndéanann foras creidmheasa údaraithe cion
faoin alt seo, agus go gcruthaítear go ndearnadh é le toiliú nó le
cúlcheadú, nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, duine—

(a) is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid
an fhorais creidmheasa údaraithe nó duine a
airbheartaíonn a bheith ag gníomhú sa cháil sin, nó

(b) is comhalta de choiste bainistíochta nó d’údarás rialaithe
eile an fhorais creidmheasa údaraithe nó duine a
airbheartaíonn a bheith ag gníomhú sa cháil sin,
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an tráth a dhéantar an cion, meastar go ndearna an duine sin cion
freisin agus féadfar imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne
agus é nó í a phionósú de réir fho-alt (3).

(3) Aon duine dá dtagraítear i bhfo-alt (2), dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A 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 nach mó ná
€10,000,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

CUID 9

Ilghnéitheach

95.—Aon ordú a dhéanfar faoin Acht seo nó aon cheanglas a
fhorchuirtear faoi alt 22 agus a ndearbhófar ina leith gur le hintinn
staid airgeadais forais creidmheasa a chaomhnú nó a athbhunú a
dhéantar é, beartaítear gur de réir Threoir TFCF agus aon dlí lena
dtabharfar éifeacht di a bheidh éifeacht leis.

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

(a) bainisteoir speisialta a cheapadh de bhun Chuid 6,

(b) fáil nó diúscairt aon sócmhainne nó aon dliteanais ag
bainisteoir speisialta den sórt sin, nó

(c) aistriú faoi ordú aistrithe de bhun Chuid 5.

97.—(1) Ní fhoilseoidh duine seachas an Banc an fíoras go
mbeartaíonn an Banc ordú aistrithe beartaithe nó ordú bainistíochta
speisialta beartaithe a dhéanamh, ná go ndearna sé amhlaidh, mura
gceanglófar le hachtachán ar an duine é sin a dhéanamh, nó le toiliú
i scríbhinn roimh ré ón mBanc.

(2) Ní fhoilseoidh duine seachas an Banc an fíoras go
mbeartaíonn an duine nó an Banc—

(a) achainí a thíolacadh chun foras creidmheasa údaraithe a
fhoirceannadh,

(b) achainí den sórt sin a fhógairt, nó

(c) aon bheart eile a dhéanamh nó aon ní eile a fhoilsiú maidir
le hintinn an duine sin a chur faoi deara foras
creidmheasa údaraithe a fhoirceannadh,

mura gceanglófar le hachtachán ar an duine é sin a dhéanamh, ach
amháin le toiliú i scríbhinn roimh ré ón mBanc.

(3) Aon duine (lena n-áirítear foras creidmheasa údaraithe) a
sháraíonn fo-alt (1) nó (2) déanann sé nó sí cion, agus dlífear—
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(a) ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil d’aicme A 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 nach mó ná €100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(4) Ní sárú ar fho-alt (1) nó (2) údarás creidmheasa údaraithe do
nochtadh fíorais dá dtagraítear i gceachtar de na fo-ailt sin chun
comhairle ghairmiúil a fháil.

98.—(1) I gcás ina mbeidh costais i ndáil le hordú faoin Acht seo
a aistriú nó a fhoilsiú (lena n-áirítear i gcás ina gceanglaítear an t-
aistriú nó an foilsiú le Rialacháin 2011) tabhaithe ag an tSeirbhís
Chúirteanna, nó ag comhlacht eile a mhaoinítear, go hiomlán nó go
páirteach, as airgead a sholáthraíonn an tOireachtas, nó as an
bPríomh-Chiste nó as toradh fáis an Phríomh-Chiste, is fiach iad na
costais atá dlite den fhoras creidmheasa údaraithe lena mbaineann
agus le híoc aige, agus féadfar iad a ghnóthú mar fhiach conartha
shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(2) Mura mbeidh an foras creidmheasa údaraithe ábalta na costais
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a íoc, beidh siad inghnóthaithe ón gCiste
ag an gcomhlacht lena mbaineann.

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

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

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

(a) an tAcht seo a achtú,

(b) an Bille i gcomhair an Achta seo a fhoilsiú, nó

(c) aon ráiteas arna dhéanamh ag an Aire, ag an mBanc nó
ag an bhforas creidmheasa údaraithe i ndáil leis an mBille
i gcomhair an Achta seo, i ndáil leis na hábhair atá sa
Bhille sin nó san Acht seo, nó i ndáil le húsáid nó éifeacht
aon chumhachtaí san Acht seo,

ansin, d’ainneoin aon ní sa chomhaontú iomchuí, agus faoi réir alt
101—



[2011.] [Uimh. 27.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

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

(ii) ní thagann aon dliteanas nó oibleagáid i gceist ná ní
thabhaíonn aon tríú páirtí é nó í,

de bhua an achtacháin sin, an fhoilseacháin sin nó an ráitis sin.

(3) I gcás go mbeidh ordú déanta, nó ceanglas forchurtha, faoin
Acht seo i ndáil le foras creidmheasa údaraithe, le haon cheann dá
fhochuideachtaí, nó lena chuideachta shealbhaíochta, (cibé acu a
dhéanfar nó nach ndéanfar dá éis sin an t-ordú nó an ceanglas a chur
ar ceal, nó a athrú nó a leasú ar mhodh iomchuí) agus dá mba rud é
(ar leith ón bhfo-alt seo) gur chomhaontú iomchuí ba chúis gur lean
iarmhairt a shonraítear nó dá dtagraítear i bhfo-alt (4), de bhua na
nithe seo a leanas—

(a) an t-ordú a dhéanamh, nó an ceanglas a fhorchur, nó aon
bheart arna dhéanamh (lena n-áirítear ordú beartaithe a
dhéanamh) le linn ullmhúcháin chun an t-ordú a
dhéanamh nó an ceanglas a fhorchur,

(b) gníomh arna dhéanamh nó arna fhágáil gan déanamh ag
aon duine i gcomhlíonadh an ordaithe nó an cheanglais,

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

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

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

ansin, d’ainneoin an chomhaontaithe iomchuí sin agus faoi réir alt
101—

(i) ní thagann aon leas ná ceart de chuid aon tríú páirtí i gceist
ná ní thagann sé chun bheith infheidhmithe, agus

(ii) ní thagann aon dliteanas ná oibleagáid i gceist ná ní
thabhaíonn aon tríú páirtí é nó í,

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

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

(a) oibleagáid nó dliteanas a chruthú;

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

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

(d) ceart do theacht chun bheith infheidhmithe chun an
comhaontú iomchuí nó ceart nó oibleagáid faoi a
fhoirceannadh nó a mhodhnú;
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[Uimh. 27.] [2011.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

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

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

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

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

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

(j) oibleagáid do theacht i gceist chun éarlais nó
comhthaobhacht a sholáthar nó a aistriú;

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

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

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

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

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

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

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

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

(s) aon teagmhas mainneachtana nó sáraithe ar aon cheart a
thagann i gceist;

(t) aon cheart nó oibleagáid nach dtagann i gceist;

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

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

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

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



[2011.] [Uimh. 27.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

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

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

101.—(1) Más é tuairim an Aire, i gcás nó i gcásanna áirithe, go
bhfuil éifeacht rídhochraideach ag alt 100 sna himthosca go léir, nó
go bhfuil éagóir nó cruatan míchuí ann dá bharr, agus gur cuí sna
himthosca go léir déanamh amhlaidh, d’ainneoin fho-ailt (2) agus (3)
den alt sin, féadfaidh sé nó sí, tar éis dul i gcomhairle leis an mBanc,
a fhoráil le hordú go mbeidh éifeacht le foráil i gcomhaontú iomchuí
lena ndéantar foráil maidir le hiarmhairt a luaitear nó dá dtagraítear
in alt 100 go feadh an mhéid a shonraítear san ordú.

(2) Maidir le hordú faoi fho-alt (1)—

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

(i) i gcomhaontú iomchuí áirithe,

(ii) i gcomhaontuithe iomchuí de chineál áirithe, nó

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

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

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

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

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

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

(b) i gcás nach bhféadfaí leagan den sórt sin a ullmhú, nó go
mbeadh an leagan míthreorach go tromchúiseach dá
bharr, go mbeidh an t-ordú díolmhaithe ó oibriú alt 3(1)
den Acht sin.
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(5) Cuirfear in iúl i leagan d’ordú faoi fho-alt (1) arna ullmhú de
réir ordacháin arna thabhairt ag an Aire faoi fho-alt (4)(a) gur fágadh
ábhar ar lár as an leagan den ordú agus cuirfear cineál ginearálta an
ábhair sin in iúl.

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

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

(8) Ní dhéanann aon ní san Acht seo ná san Acht Ionstraimí
Reachtúla, 1947, difear d’aon oibleagáid a eascraíonn faoi Rialacháin
2011 ordú nó ordachán faoin Acht seo a fhoilsiú, nó fógra a thabhairt
ina thaobh.

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

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

(ii) gur deimhin leis an gCúirt—

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

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

agus

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

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

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

(4) Níl duine i dteideal iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú
breithiúnach ar bhreith dá dtagraítear i bhfo-alt (1) más rud é go
ndearna sé nó sí iarratas chun ordú iomchuí na Cúirte a chur ar ceal
agus gur dhiúltaigh an Chúirt don iarratas sin.
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103.—(1) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh na Cúirte maidir
le hiarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú
breithiúnach, nó maidir le hiarratas ar athbhreithniú breithiúnach,
agus ní bheidh aon ábhar achomhairc ann i gcoinne bhreith na Cúirte
chun na Cúirte Uachtaraí i gceachtar cás, ach amháin le cead na
Cúirte.

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

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

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

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

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

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

104.—(1) Ní dhéanann aon ní san Acht seo—

(a) difear d’oibriú na nithe seo a leanas—

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

(ii) Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Críochnaitheacht Socraíochta), 2010 (I.R. Uimh.
624 de 2010),

(iii) Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Comhshocraíochtaí Comhthaobhacha Airgeadais),
2010 (I.R. Uimh. 626 de 2010), nó

(iv) Rialachán 30 de Rialacháin 2011,

i ndáil le comhaontú ar páirtí ann foras creidmheasa
údaraithe nó aon cheann dá fhochuideachtaí nó a
chuideachta shealbhaíochta, nó

(b) difear d’oibriú aon fhorála de dhlí Ballstáit is gá chun
forálacha na nithe seo a leanas a chur i ngníomh—
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bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

(i) Treoir 98/26/CE4 an 19 Bealtaine 1998 ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle (arna leasú le Treoir
2009/44/CE an 6 Bealtaine 2009 ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle), nó

(ii) Treoir 2002/47/CE an 6 Meitheamh 2002 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (arna
leasú le Treoir 2009/44/CE an 6 Bealtaine 2009 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle).

(2) Ní dhéanann aon ní san Acht seo difear d’oibriú an Achta um
Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne, 2001.

105.—Maidir le haistriú faoi ordú aistrithe, agus le haon ní eile a
dhéanfar faoi ordú nó ceanglas arna dhéanamh faoin Acht seo (lena
n-áirítear díscaoileadh forais creidmheasa údaraithe)—

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

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

106.—(1) Féadfaidh an Banc, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire,
cód cleachtais a bhainfidh le hoibriú an Achta seo lena n-áirítear
feidhmiú aon chumhachtaí faoin Acht seo a eisiúint.

(2) Comhlíonfaidh foras creidmheasa údaraithe cód cleachtais
arna eisiúint faoin alt seo.

(3) Le linn don Bhanc dul i gcomhairle leis an Aire, cinnteoidh
an Banc go dtabharfar tréimhse chomhairliúcháin 2 mhí ar a laghad
don Aire.

107.—Féadfaidh an Banc, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire,
treoirlínte nó ráitis bheartais a eisiúint i ndáil le feidhmiú na
bhfeidhmeanna a thugtar dó leis an Acht seo.

108.—Féadfaidh an tAire ó am go ham creat caidrimh a shonrú i
scríbhinn chun an caidreamh idir an tAire agus an Banc a rialú, agus
féadfaidh sé nó sí ó am go ham aon chreat caidrimh den sórt sin a
leasú nó a chúlghairm. Aithneofar sa chreat caidrimh gur nithe ar
leithligh an Banc agus an tAire, agus teorannófar go dtí an méid is
gá chun leas an phobail a chosaint an méid a fhéadfaidh an tAire
lámh a bheith aige nó aici i gcomhlíonadh fheidhmeanna an Bhainc.
Beidh an creat caidrimh gach tráth de réir ceanglas rialála.

109.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun aon ní
a dhéanamh is dealraitheach is gá nó is fóirsteanach—
4OJ Uimh. L 166 11.6.2002, lch. 45
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(a) chun an tAcht seo a thabhairt i ngníomh, nó

(b) chun a chumasú lánéifeacht a bheith leis an Acht seo de
réir a chuspóirí.

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

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

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

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

CUID 10

Achtacháin eile agus ionstraimí reachtúla a leasú

110.—(1) Leasaítear Acht 1942 mar atá leagtha amach i gCuid 1
de Sceideal 2.

(2) Leasaítear Acht an Bhainc Ceannais, 1989, mar atá leagtha
amach i gCuid 2 de Sceideal 2.

(3) Leasaítear an tAcht um Chomhar Creidmheasa, 1997, mar atá
leagtha amach i gCuid 3 de Sceideal 2.

(4) Leasaítear an tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus
Tíolactha, 2009, mar atá leagtha amach i gCuid 4 de Sceideal 2.

(5) Leasaítear Acht 2010 mar atá leagtha amach i gCuid 5 de
Sceideal 2.

111.—(1) Leasaítear Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Comhshocraíochtaí Comhthaobhacha Airgeadais), 2010 (I.R. Uimh.
626 de 2010), mar atá leagtha amach i gCuid 1 de Sceideal 3.

(2) Leasaítear Rialacháin 2011 mar atá leagtha amach i gCuid 2
de Sceideal 3.

(3) Ní cosc ná srian ar ionstraim a leasú nó a chúlghairm dá éis sin
ar an modh dá bhforáiltear san Acht faoina ndearnadh an ionstraim é
an ionstraim a bheith leasaithe leis an alt seo.
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SCEIDEAL 1

Cumhachtaí chun a Cheangal ar Dhaoine Fianaise a Thabhairt
nó Doiciméid a Thabhairt ar Aird

Féadfaidh an Measúnóir a cheangal ar dhaoine fianaise a thabhairt
nó doiciméid a thabhairt ar aird.

1. (1) Má chreideann an Measúnóir agus forais réasúnacha aige
nó aici go bhféadfaidh duine fianaise a thabhairt, nó doiciméad a
thabhairt ar aird, is fianaise nó doiciméad a bhaineann le ní a bhfuil
baint aige le comhlíonadh nó comhall aon cheann d’fheidhmeanna
nó de chuspóirí an Mheasúnóra, féadfaidh sé nó sí fógra a sheirbheáil
ar an duine lena gceanglófar air nó uirthi—

(a) láithriú os comhair an Mheasúnóra chun fianaise a
thabhairt i dtaobh an ní, nó

(b) an doiciméad a thabhairt ar aird lena scrúdú.

(2) Déanfar san fhógra—

(a) an ní lena mbaineann an fhianaise a shonrú, nó an
doiciméad a bheidh le tabhairt ar aird a shonrú nó a
thuairisciú, de réir mar is gá sa chás, agus

(b) i gcás fógra maidir le láithriú os comhair an Mheasúnóra
chun fianaise a thabhairt—

(i) an dáta a bheidh agus an t-am agus an t-ionad ag a
mbeidh, sé ceangailte ar an duine láithriú os comhair
an Mheasúnóra, a shonrú, agus

(ii) a rá cibé acu a bheidh, agus a mhéid a bheidh, an
fhianaise le tabhairt ó bhéal nó trí mhionnscríbhinn.

(3) Féadfar, leis an bhfógra, a cheangal ar an duine lena
mbaineann láithriú os comhair duine shonraithe d’fhoireann an
Mheasúnóra agus, má cheanglaítear leis amhlaidh, beidh tagairt sa
Sceideal seo don Mheasúnóir le léamh mar thagairt a fholaíonn an
duine den fhoireann.

Cion arb éard é mainneachtain láithriú os comhair an Mheasúnóra.

2. (1) Beidh cion déanta ag duine más rud é, ar é a bheith
ceangailte air nó uirthi láithriú os comhair an Mheasúnóra i
gcomhlíonadh ceanglais arna dhéanamh faoi mhír 1, go mainneoidh
an duine an ceanglas a chomhlíonadh, agus nach mbeidh an
Measúnóir tar éis an duine sin a shaoradh, nó a fhuascailt, ó fhreastal
níos faide.

(2) Ní bheidh feidhm ag fomhír (1) más rud é go mbeidh leithscéal
réasúnach ag an duine.

Cion arb éard é mainneachtain doiciméad a thabhairt ar aird.

3. (1) Beidh cion déanta ag duine más rud é, ar é a bheith
ceangailte air nó uirthi doiciméad a thabhairt ar aird don Mheasúnóir
i gcomhlíonadh ceanglais arna dhéanamh faoi mhír 1, go mainneoidh
an duine an ceanglas a chomhlíonadh, agus nach mbeidh an
Measúnóir tar éis é nó í a shaoradh.
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(2) Ní bheidh feidhm ag fomhír (1) más rud é—

(a) nach mbeidh an doiciméad ag an duine ná nach féidir leis
nó léi trí aon iarracht réasúnach é a fháil, nó

(b) nárbh fhéidir iallach a chur ar an duine é a thabhairt ar
aird i gcúirt dlí.

Imeachtaí faoin Sceideal seo a stiúradh.

4. (1) Féadfaidh an Measúnóir a cheangal ar dhuine a láithreoidh
os comhair an Mheasúnóra i gcomhlíonadh ceanglais arna dhéanamh
faoi mhír 1 dul faoi mhionn.

(2) Féadfaidh an Measúnóir daoine a chur faoi mhionn chun
críocha na míre seo.

(3) Féadfaidh an Measúnóir a cheadú do dhuine a bheidh
ainmnithe ag an Measúnóir faoi cibé nósanna imeachta a chinnfidh
an Measúnóir duine a bheidh ag tabhairt fianaise ó bhéal a
chroscheistiú.

Imeachtaí le stiúradh go príobháideach de ghnáth.

5. (1) Ach amháin mar a fhoráiltear leis an mír seo, maidir le
fianaise a bheidh le tabhairt, nó le doiciméad a bheidh le tabhairt ar
aird, don Mheasúnóir ag duine a láithreoidh os a chomhair nó os a
comhair i gcomhlíonadh ceanglais arna dhéanamh faoi mhír 1, is go
príobháideach a dhéanfar í a thabhairt nó é a thabhairt ar aird.

(2) Má iarrann duine a láithreoidh os comhair an Mheasúnóra i
gcomhlíonadh ceanglais arna dhéanamh faoi mhír 1 go ndéileálfar
leis an ní go poiblí, déanfaidh an Measúnóir de réir na hiarrata mura
dtarraingeoidh an ní saincheisteanna anuas ar cheart, i dtuairim an
Mheasúnóra, déileáil leo go príobháideach.

(3) Más deimhin leis an Measúnóir gurb inmhianaithe, ar mhaithe
le leas an phobail, maidir leis an bhfianaise a bheidh le tabhairt, nó
leis an doiciméad a bheidh le tabhairt ar aird, gur go poiblí ba chóir
í a thabhairt nó é a thabhairt ar aird, féadfaidh an Measúnóir ordú
a thabhairt dá réir sin.

(4) Más go príobháideach a bheidh an fhianaise le tabhairt, nó an
doiciméad le tabhairt ar aird, féadfaidh an Measúnóir ceachtar de na
nithe seo a leanas, nó iad araon, a dhéanamh:

(a) orduithe a thabhairt maidir leis na daoine (seachas an
Measúnóir nó foireann an Mheasúnóra) a fhéadfaidh a
bheith i láthair le linn na himeachta;

(b) orduithe a thabhairt lena gcoiscfear nó lena srianfar
iomlán na fianaise nó na nithe a bheidh sa doiciméad, nó
aon chuid di nó díobh, a fhoilsiú.

(5) Más go príobháideach a bheidh an fhianaise le tabhairt, nó an
doiciméad le tabhairt ar aird, ní fhéadfaidh duine (seachas an duine
ar a mbeidh sé ceangailte láithriú os comhair an Mheasúnóra, an
Measúnóir nó duine d’fhoireann an Mheasúnóra) a bheith i láthair
ach amháin i gcás ina mbeidh sé nó sí i dteideal a bheith i láthair
mar gheall ar ordú arna thabhairt faoi fhomhír (4)(a).
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(6) Aon duine a sháróidh ordú ón Measúnóir faoi fhomhír (4)(b),
beidh cion déanta aige nó aici.

Cion arb éard é diúltú dul faoi mhionn nó ceist a fhreagairt.

6. (1) Aon duine a láithreoidh os comhair an Mheasúnóra i
gcomhlíonadh ceanglais arna dhéanamh faoi mhír 1, beidh cion
déanta aige nó aici, más rud é—

(a) go ndiúltóidh nó go mainneoidh an duine dul faoi mhionn
ar an Measúnóir dá cheangal air nó uirthi déanamh
amhlaidh, nó

(b) go ndiúltóidh nó go mainneoidh an duine fianaise a
thabhairt i gcomhlíonadh ceanglais arna dhéanamh faoi
mhír 1, nó

(c) go ndiúltóidh nó go mainneoidh an duine ceist a fhreagairt
a chuirfidh an Measúnóir ar an duine nó a chuirfear air
nó uirthi le linn croscheistiú le cead ón Measúnóir.

(2) Ní bheidh feidhm ag fomhír (1) i gcás leithscéal réasúnach a
bheith ag an duine.

(3) Beidh sé ina leithscéal réasúnach, chun críocha fhomhír (2),
ag duine diúltú nó mainneachtain ceist a fhreagairt gur freagra a
d’fhéadfadh an duine a ionchoiriú an freagra.

(4) Ní dhéantar le fomhír (3) an ní is leithscéal réasúnach ann
chun críocha fhomhír (2) a theorannú.

Daoine a láithreoidh os comhair an Mheasúnóra a chosaint, etc.

7. Faoi réir an Sceidil seo, maidir le duine a láithreoidh os comhair
an Mheasúnóra i gcomhlíonadh ceanglais arna dhéanamh faoi mhír
1, beidh an chosaint chéanna agus na pribhléidí céanna aige nó aici
is atá ag finné in imeachtaí sa Chúirt, agus, i dteannta na gcionta
faoin Sceideal seo, beidh sé nó sí faoi réir na ndliteanas céanna is
atá finné den sórt sin.

Liúntais agus caiteachais a íoc le daoine a láithreoidh os comhair an
Mheasúnóra.

8. (1) Beidh aon duine a láithreoidh os comhair an Mheasúnóra
i gcomhlíonadh ceanglais arna dhéanamh faoi mhír 1 i dteideal go n-
íocfar leis nó léi cibé liúntais agus caiteachais taistil nó caiteachais
eile is iníoctha le finné atá ag freastal in imeachtaí sibhialta os
comhair na Cúirte, nó i leith finné den sórt sin.

(2) Tá na liúntais agus na caiteachais uile is iníoctha faoi fhomhír
(1) iníoctha ag an Measúnóir.

Deimhniú ón Measúnóir chun na Cúirte faoi mhainneachtain
doiciméad a thabhairt ar aird, etc.

9. (1) Má dhiúltaíonn nó má mhainníonn duine—

(a) doiciméad a thabhairt ar aird don Mheasúnóir de réir
ceanglais ón Measúnóir,
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(b) freastal os comhair an Mheasúnóra nuair a cheanglófar air
nó uirthi déanamh amhlaidh, nó

(c) ceist a fhreagairt a chuirfidh an Measúnóir air nó uirthi,

féadfaidh an Measúnóir an diúltú nó an mhainneachtain a
dheimhniú don Chúirt.

(2) Féadfaidh an Chúirt, tar éis di aon fhinnéithe a thabharfar ar
aird i gcoinne nó thar ceann an duine a líomhnaítear ina leith gur
mhainnigh nó gur dhiúltaigh sé nó sí amhlaidh agus aon ráiteas a
thairgfear mar chosaint, a éisteacht, aon ordú a dhéanamh nó aon
ordachán a thabhairt, is oiriúnach léi.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fhomhír (2), féadfaidh an
Chúirt —

(a) a ordú don duine lena mbaineann freastal nó athfhreastal
os comhair an Mheasúnóra, nó doiciméad áirithe a
thabhairt ar aird nó ceist áirithe a chuirfidh an Measúnóir
air nó uirthi, a fhreagairt, nó

(b) a ordú nach gá don duine lena mbaineann doiciméad
áirithe a thabhairt ar aird, ná ceist áirithe a chuirfidh an
Measúnóir air nó uirthi, a fhreagairt.
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SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Achtanna

CUID 1

Leasuithe ar Acht 1942

Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

1 Alt 5A(1) I ndiaidh mhír (a), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(aa) na feidhmeanna dá bhforáiltear le hAcht an Bhainc
Ceannais agus na bhForas Creidmheasa (Réiteach),
2011;”.

2 Alt 6A(2) I ndiaidh mhír (c), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(ca) deacrachtaí airgeadais i bhforais chreidmheasa a
réiteach;”.

3 Alt An méid seo a leanas a chur ina ionad:
33AK(5)(ao)

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

(ap) chun aon chríche a bhaineann le feidhmeanna an
Bhainc, an Aire, an Ghobharnóra nó an Cheannasaí
Rialála Airgeadais nó bainisteora speisialta faoi Acht
an Bhainc Ceannais agus na bhForas Creidmheasa
(Réiteach), 2011.”.

4 Ítim 38 de An méid seo a leanas a chur ina hionad:
Chuid 1 de

“ 38 Uimh. 23 An tAcht um Cuid 3Sceideal 2
de 2010 Athchóiriú an

Bainc Ceannais,
2010

39 Uimh. 27 Acht an Bhainc Cuid 8 agus
de 2011 Ceannais agus ailt 22 agus

na bhForas 106.
Creidmheasa
(Réiteach), 2011

”.

CUID 2

Leasú ar Acht an Bhainc Ceannais, 1989

Itim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

1 Alt 48 An t-alt a scriosadh.
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CUID 3

Leasuithe ar an Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997

Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

1 Alt 87(3) I ndiaidh mhír (d), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(e) a cheangal ar an gcomhar creidmheasa cibé cúlchistí
nó acmhainní airgeadais eile a shonrófar a chruinniú
laistigh de cibé tréimhse a shonrófar agus a
chothabháil nó cibé acmhainní neamhairgeadais a
shonrófar a chothabháil;

(f) a cheangal ar an gcomhar creidmheasa cibé bearta a
shonrófar a dhéanamh chun a chórais nó a rialuithe
a neartú;

(g) a cheangal ar an gcomhar creidmheasa beartas
sonraithe a chur chun feidhme chun soláthar a
dhéanamh le haghaidh cibé fiacha a shonrófar nó
chun socrú a dhéanamh go ndéileálfar de réir mar
a shonrófar le sócmhainní, chun críocha riachtanas
caipitil agus cúlchiste;

(h) a cheangal ar an gcomhar creidmheasa a ghnó, a
oibríochtaí nó a ghníomhaíochtaí a shrianadh nó a
theorannú, de réir mar a mheasann an Banc is gá,
chun na priacail is gné dhílis dá ghníomhaíochtaí, dá
tháirgí agus dá chórais a laghdú;

(i) a cheangal ar an gcomhar creidmheasa ráiteas i
scríbhinn a sholáthar don Bhanc maidir leis na
bearta a dhéanfaidh sé chun aon ordachán
rialaitheach a fhorchuirfear faoin alt seo nó aon
cheanglas eile a fhorchuirfear ar chomhar
creidmheasa faoin Acht seo a chomhlíonadh;

(j) teorainneacha a chur le glacadh coigiltis comhaltaí nó
le húsáid sócmhainní;”.

2 Alt 97(1)(d) “(lena n-áirítear comhcheangal a éiríonn de bhua oibriú
an dlí)” a chur isteach i ndiaidh “comhcheangal”.

3 Alt 129 An fo-alt seo a leanas a chur isteach:

“(7) (a) I gcás ina n-aistrítear gealltanais comhair
creidmheasa (dá ngairtear an ‘comhar creidmheasa
is aistreoir’ san fho-alt seo) chuig comhar
creidmheasa eile (dá ngairtear an ‘comhar
creidmheasa is aistrí’ san fho-alt seo), measfar go n-
áirítear i gcomhcheangal an chomhair creidmheasa
is aistrí comhcheangal an chomhair creidmheasa is
aistreoir agus leasaítear rialacha an chomhair
creidmheasa is aistrí dá réir sin, ar an dáta agus ón
dáta a nglacfaidh an t-aistriú éifeacht de réir an
ailt seo.

(b) Ní bheidh feidhm ag alt 14 maidir leis an leasú a
dhéantar ar rialacha an chomhair creidmheasa is
aistrí le mír (a).”.
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CUID 4

Leasuithe ar an Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus
Tíolactha, 2009

Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

1 Alt 74(1) “Faoi réir fho-alt (2)” a scriosadh agus “Faoi réir
fho-ailt (2) agus (5)” a chur isteach.

2 Alt 74(3) “Faoi réir fho-alt (4)” a scriosadh agus “Faoi réir
fho-ailt (4) agus (5)” a chur isteach.

3 Alt 74 I ndiaidh fho-alt (4), an méid seo a leanas a chur
isteach:

“(5) Ní hionann agus diúscairt shaorálach nó
tíolacas maoine diúscairt aon mhaoine de chuid forais
creidmheasa údaraithe de réir bhrí Acht an Bhainc
Ceannais agus na bhForas Creidmheasa (Réiteach),
2011 de bhun ordú faoin Acht sin.”.

CUID 5

Leasuithe ar Acht 2010

Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

1 Alt 2(1), an An méid seo a leanas a chur ina n-ionad:
míniú ar
“airteagail “(a) i gcás forais creidmheasa a bhunaítear le cairt, a
chomhlachais”, fhodhlíthe, agus
míreanna (a)
go (c) (b) i gcás forais creidmheasa is cumann foirgníochta, a

rialacha;”.

2 Alt 2(1) I ndiaidh an mhínithe ar “tacaíocht airgeadais”, an méid
seo a leanas a chur isteach:

“folaíonn ‘feidhmeanna’ cumhachtaí, dualgais, cearta agus
teidil, agus folaíonn tagairtí do chomhlíonadh feidhme
tagairt—

(a) i ndáil le cumhacht, d’fheidhmiú na
cumhachta,

(b) i ndáil le dualgas, do chomhlíonadh an
dualgais, agus

(c) i ndáil le ceart nó teideal, d’fheidhmiú an chirt
nó an teidil;”.

3 Alt 2(1), an I ndiaidh “tacaíocht airgeadais”, an méid seo a leanas a
míniú ar chur isteach:
“foras
iomchuí”, “, seachas dreasú airgeadais faoi alt 38, nó faoi alt 46
mír (a)(iii) d’Acht an Bhainc Ceannais agus na bhForas Creidmheasa

(Réiteach), 2011, Uimh. 27 de 2011),”.

4 Alt 2(1), an Í a scriosadh.
míniú ar
“foras
iomchuí”,
mír (c)



[2011.] [Uimh. 27.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

5 Alt 2 I ndiaidh fho-alt (4), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(5) Aon tagairt san Acht seo do staid airgeadais forais
iomchuí a chaomhnú, measfar go bhfolaíonn sí an gá atá
ann go comhlíonfaidh an foras iomchuí cibé ceann amháin
nó níos mó de na nithe seo a leanas a bhaineann leis:

(a) ordú a rinneadh i ndáil leis faoin Acht seo;

(b) ceanglas a forchuireadh air faoi alt 50;

(c) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Leordhóthanacht
Caipitil Foras Creidmheasa), 2006 (I.R. Uimh. 661
de 2006).”.

6 Alt 3(c) “faoi Acht an Bhainc Ceannais, 1971 nó faoin Acht
Cumann Foirgníochta, 1989” a chur in ionad “faoi Acht
an Bhainc Ceannais, 1971, faoin Acht Cumann
Foirgníochta, 1989, nó faoin Acht um Chomhar
Creidmheasa, 1997”.

7 Alt 4(g) “a chaomhnú nó a athbhunú” a chur in ionad “a
chaomhnú agus a athbhunú”.

8 Alt nua I ndiaidh alt 5, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Beidh aird ag an Aire agus ag an mBanc ar dhlí an
Aontais Eorpaigh.

5A.—Le linn feidhm a chomhlíonadh faoin Acht seo,
beidh aird ag an Aire agus ag an mBanc ar dhlíthe an
Aontais Eorpaigh (lena n-áirítear na dlíthe sin lena
rialaítear cúnamh stáit) agus ar aon treoireacht iomchuí
arna heisiúint ag Coimisiún an Aontais Eorpaigh.”.

9 Alt 7(1) “go n-ordófar d’fhoras iomchuí aon ghníomh, nó aon
sraith gníomhartha atá ceaptha le chéile chun cuspóir
sonraithe a bhaint amach, a dhéanamh” a chur in ionad
“go n-ordófar d’fhoras iomchuí aon ghníomh a
dhéanamh” agus “nó staonadh ón gcéanna a dhéanamh”
a chur in ionad “staonadh ó aon ghníomh a dhéanamh”.

10 Alt 9(6) É a scriosadh.

11 Alt 9(7) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(7) Beidh éifeacht le hordú ordacháin—

(a) má tá iarratas déanta faoi alt 11—

(i) má dhéanann an Chúirt ordú faoi alt 11 agus
má dhéanann sí ordú maidir leis an dáta
éifeachta, ar an dáta sin,

(ii) má dhéanann an Chúirt ordú faoi alt 11 agus
mura ndéanann sí ordú maidir leis an dáta
éifeachta, dáta an ordaithe sin arna
dhéanamh faoi alt 11, nó

(iii) mura ndéanann an Chúirt ordú faoi alt 11, 14
lá tar éis an t-ordú a fhoilsiú faoi alt
9A(1)(b),

nó

(b) mura bhfuil aon iarratas déanta faoi alt 11—

(i) láithreach, a mhéid a ordóidh an Chúirt
amhlaidh, nó

(ii) mura ndéanann an Chúirt ordú maidir leis an
dáta éifeachta, 14 lá tar éis an t-ordú a
fhoilsiú faoi alt 9A(1)(b).”.
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[Uimh. 27.] [2011.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

12 Alt nua I ndiaidh alt 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Orduithe ordacháin a fhoilsiú.

9A.—(1) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar
éis ordú ordacháin a dhéanamh—

(a) cóip den ordú ordacháin a sheirbheáil ar an bhforas
iomchuí lena mbaineann, agus

(b) an t-ordú a fhoilsiú in 2 nuachtán a scaiptear sa Stát
i gcoitinne.

(2) I gcás áirithe, féadfaidh an tAire, má mheasann sé
nó sí gur gá déanamh amhlaidh, ordú ordacháin a fhoilsiú
ar mhodh breise nó in áit bhreise.

(3) Déanfaidh an foras iomchuí, gan mhoill tar éis an
chóip den ordú ordacháin a sheirbheáil, gach beart
réasúnach chun a chinntiú go gcuirfear an t-ordú in iúl dá
chomhaltaí, lena n-áirítear, gan ginearáltacht an mhéid sin
roimhe seo a theorannú—

(a) i gcás ina ndéantar scaireanna an fhorais iomchuí a
thrádáil ó am go ham ar mhargadh airgeadais (cibé
acu is margadh rialáilte nó nach ea), fógra a
dhéanamh a bhainfidh leis an ordú ordacháin a
bheith ann agus lena éifeacht, chuig seirbhís nuachta
rialála a úsáideann forais iomchuí sa Stát i gcoitinne
chun críocha fógraí chuig margaí den sórt sin, agus

(b) cóip den ordú ordacháin a sholáthar don tseirbhís
nuachta rialála dá dtagraítear i mír (a).”.

13 Alt 11(1) “tráth nach déanaí ná 5 lá oibre tar éis ordú ordacháin a
dhéanamh,” a scriosadh agus “tráth nach déanaí ná 14 lá
tar éis ordú ordacháin a fhoilsiú, de réir fho-alt (1)(b)
d’alt 9A,” a chur ina ionad.

14 Alt 11(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

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

(a) maidir leis an iarratas a éisteacht, nó

(b) maidir le ní a eascróidh le linn na tréimhse dar tosach
dáta an ordaithe ordacháin agus dar críoch dáta
ordú na Cúirte faoin alt seo.”.

15 Alt 11(5) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(5) Ar iarratas a bheith déanta faoi fho-alt (1)—

(a) má dhéantar ordú lena gcuirfear ar ceal an t-ordú
ordacháin, beidh éifeacht leis an ordú faoin alt seo
ó dháta a dhéanta, gan dochar do bhailíocht aon ní a
rinneadh roimhe sin nó a mheastar a bheith déanta
roimhe sin faoin ordú ordacháin, nó

(b) má dhéantar ordú lena ndiúltófar an t-ordú ordacháin
a chur ar ceal agus mura ndéanfaidh an Chúirt ordú
faoi fho-alt (4), tá d’éifeacht leis an ordú faoin alt
seo go measfar éifeacht a bheith leis an ordú
ordacháin amhail is nach ndearnadh an t-iarratas
sin.”.



[2011.] [Uimh. 27.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

16 Alt 11 I ndiaidh fho-alt (6), an méid seo a leanas a chur isteach :

“(7) Féadfaidh an Chúirt, le linn di an t-ordú is mian léi
a dhéanamh faoin alt seo a bhreithniú, i gcás gur comhalta
d’fhoras iomchuí an t-iarratasóir, aird a thabhairt ar na
nithe seo a leanas—

(a) an dáta ar ar tháinig an t-iarratasóir chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den fhoras sin, nó ar ar
mhéadaigh nó ar ar laghdaigh an t-iarratasóir an
líon scaireanna a shealbhaigh sé nó sí san fhoras
sin, agus

(b) luach na scaireanna a fuair nó a dhiúscair an
comhalta—

(i) amhail ar an dáta nó ar na dátaí ar a bhfuarthas
na scaireanna nó ar ar diúscraíodh na
scaireanna, de réir mar a bheidh, agus

(ii) amhail ar an dáta ar a ndearnadh an t-ordú
ordacháin lena mbaineann.”.

17 Alt 13(2) “san ordú bainistíochta speisialta beartaithe” a chur in
ionad “san ordú ordacháin beartaithe”.

18 Alt 14(6) É a scriosadh.

19 Alt nua I ndiaidh alt 14, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Orduithe bainistíochta speisialta a fhoilsiú.

14A.—(1) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar
éis ordú bainistíochta speisialta a dhéanamh—

(a) cóip den ordú bainistíochta speisialta a sheirbheáil ar
an bhforas iomchuí lena mbaineann, agus

(b) an t-ordú a fhoilsiú in 2 nuachtán a scaiptear sa Stát
i gcoitinne.

(2) I gcás áirithe, féadfaidh an tAire, má mheasann sé
nó sí gur gá déanamh amhlaidh, ordú bainistíochta
speisialta a fhoilsiú ar mhodh breise nó in áit bhreise.

(3) Déanfaidh an foras iomchuí, gan mhoill tar éis an
chóip den ordú bainistíochta speisialta a sheirbheáil, gach
beart réasúnach chun a chinntiú go gcuirfear an t-ordú in
iúl dá chomhaltaí, lena n-áirítear, gan ginearáltacht an
mhéid sin roimhe seo a theorannú—

(a) i gcás ina ndéantar scaireanna an fhorais iomchuí a
thrádáil ó am go ham ar mhargadh airgeadais (cibé
acu is margadh rialáilte nó nach ea), fógra a
dhéanamh a bhainfidh leis an ordú bainistíochta
speisialta a bheith ann agus lena éifeacht, chuig
seirbhís nuachta rialála a úsáideann forais iomchuí
sa Stát i gcoitinne chun críocha fógraí chuig margaí
den sórt sin, agus

(b) cóip den ordú bainistíochta speisialta a sholáthar don
tseirbhís nuachta rialála dá dtagraítear i mír (a).”.

20 Alt 16(1) “tráth nach déanaí ná 5 lá oibre tar éis ordú bainistíochta
speisialta a dhéanamh,” a scriosadh agus “tráth nach
déanaí ná 14 lá tar éis dháta an fhoilsithe, de réir fho-alt
(1)(b) d’alt 14A, go ndearnadh an t-ordú bainistíochta
speisialta,” a chur ina ionad.
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[Uimh. 27.] [2011.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

21 Alt 16(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

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

(a) maidir leis an iarratas a éisteacht, nó

(b) maidir le ní a eascróidh le linn na tréimhse dar tosach
dáta an ordaithe bainistíochta speisialta agus dar
críoch dáta ordú na Cúirte faoin alt seo.”.

22 Alt 16 I ndiaidh fho-alt (6), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(7) Más rud é, in ionad ordú a dhéanamh faoi fho-alt
(3) lena gcuirfear ar ceal ordú bainistíochta speisialta, nó
ordú a dhéanamh faoi fho-alt (4) lena n-athrófar nó lena
leasófar ordú bainistíochta speisialta, go ndéanfaidh an
Chúirt, ar iarratas a bheith déanta faoi fho-alt (1), ordú
lena ndiúltófar ordú bainistíochta speisialta a chur ar ceal,
measfar go raibh éifeacht leis an ordú bainistíochta
speisialta amhail is nach ndearnadh an t-iarratas faoin alt
seo.

(8) Féadfaidh an Chúirt, le linn di an t-ordú is mian léi
a dhéanamh faoin alt seo a bhreithniú, i gcás gur comhalta
d’fhoras iomchuí an t-iarratasóir, aird a thabhairt ar na
nithe seo a leanas—

(a) an dáta ar ar tháinig an t-iarratasóir chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den fhoras sin, nó ar ar
mhéadaigh nó ar ar laghdaigh an t-iarratasóir an
líon scaireanna a shealbhaigh sé nó sí san fhoras
sin, agus

(b) luach na scaireanna a fuair nó a dhiúscair an
comhalta—

(i) amhail ar an dáta nó ar na dátaí ar a bhfuarthas
na scaireanna nó ar ar diúscraíodh na
scaireanna, de réir mar a bheidh, agus

(ii) amhail ar an dáta ar a ndearnadh an t-ordú
bainistíochta speisialta lena mbaineann.”.

23 Alt 28(1)(b) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(b) tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an nGobharnóir,
gurb é tuairim an Aire gur gá ordú um dhliteanais
thánaisteacha a dhéanamh i dtéarmaí an ordaithe
um dhliteanais thánaisteacha bheartaithe—

(i) d’fhonn a áirithiú go mbainfear amach críoch
de chuid an Achta seo a shonraítear san
ordú um dhliteanais thánaisteacha
beartaithe, nó

(ii) chun staid airgeadais an fhorais iomchuí a
chaomhnú nó a athbhunú,

fiú dá mbeadh mar iarmhairt ar an ordú sin a dhéanamh
go ndéanfaí difear do na cearta a theachtadh creidiúnaithe
tánaisteacha roimh an ordú (lena n-áirítear iad a laghdú),
ach ní mheasfar go gceanglaítear le haon ní san fho-alt seo
ar an Aire breithniú a dhéanamh ar na hiarmhairtí
dochracha a d’fhéadfadh a bheith ar an ordú do leasanna
creidiúnaí áirithe nó aicme áirithe creidiúnaithe de chuid
an fhorais iomchuí nó breithniú a dhéanamh ar aon
aighneacht arna déanamh ag creidiúnaí thar ceann an
chreidiúnaí sin, aicme creidiúnaithe nó creidiúnaithe i
gcoitinne.”.



[2011.] [Uimh. 27.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

24 Alt 28 I ndiaidh fho-alt (1), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(1A) Más rud é go ndéanann an tAire ordú um
dhliteanais thánaisteacha beartaithe i ndáil le foras
iomchuí agus gurb é an intinn atá leis an ordú, nó le cuid
de, staid airgeadais forais creidmheasa a chaomhnú nó a
athbhunú, dearbhóidh an tAire san ordú um dhliteanais
thánaisteacha beartaithe gur leis an intinn sin a dhéantar
an t-ordú um dhliteanais thánaisteacha beartaithe, nó an
chuid de, de réir Threoir TFCF.”.

25 Alt 28(2)(h) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(h) margadhluach na ndliteanas tánaisteach lena
mbaineann;

(i) an éifeachtacht nó an éifeachtacht is dóigh a
bhainfeadh le cleachtaí bainistíochta dliteanas de
chuid an fhorais sin i leith a dhliteanas tánaisteach;

(j) a mhéid gur dhóichí go gcomhaontódh creidiúnaithe
tánaisteacha go saorálach le haon cheann de na
nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (4) dá ndéanfaí an t-
ordú um dhliteanais thánaisteacha.”.

26 Alt 29 I ndiaidh fho-alt (2), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(2A) Más rud é, in ordú um dhliteanais thánaisteacha
beartaithe, go mbeidh sé dearbhaithe ag an Aire go bhfuil
ar intinn aige nó aici staid airgeadais forais creidmheasa a
chaomhnú nó a athbhunú, agus gur deimhin leis an gCúirt
gur leis an intinn sin a rinne an tAire an t-ordú um
dhliteanais thánaisteacha beartaithe nó cuid de,
dearbhóidh an Chúirt san ordú um dhliteanais
thánaisteacha iomchuí gur beart atheagrúcháin chun
críocha Threoir TFCF é an t-ordú um dhliteanais
thánaisteacha nó an chuid iomchuí de.”.

27 Alt 29(5) É a scriosadh.

28 Alt 29(6) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(6) Beidh éifeacht le hordú um dhliteanais
thánaisteacha ón dáta ar a gcomhlíonfar ceanglais alt
29A(2)(a) agus (b).

(7) I gcás inar ceann de na hiarmhairtí a bheidh ar ordú
um dhliteanais thánaisteacha é go ndéanann sé dliteanas
forais iomchuí i leith a chreidiúnaithe tánaisteacha a
fhoirceannadh nó a laghdú, measfar, chun gach críoch, gur
tharla an foirceannadh sin nó an laghdú sin láithreach ar
an ordú um dhliteanais thánaisteacha teacht in éifeacht
faoi fho-alt (6).”.

29 Alt nua I ndiaidh alt 29, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Orduithe um dhliteanais thánaisteacha a fhoilsiú.

29A.—(1) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar
éis ordú um dhliteanais thánaisteacha a dhéanamh—

(a) cóip den ordú um dhliteanais thánaisteacha a
sheirbheáil ar an bhforas iomchuí lena mbaineann,
agus

(b) an t-ordú a fhoilsiú in 2 nuachtán a scaiptear sa Stát
i gcoitinne.

(2) Déanfaidh an foras iomchuí lena mbaineann, gan
mhoill tar éis an chóip den ordú um dhliteanais
thánaisteacha a sheirbheáil, gach beart réasúnach chun a
chinntiú go gcuirfear an t-ordú in iúl do na creidiúnaithe
tánaisteacha lena mbaineann, lena n-áirítear, gan
ginearáltacht an mhéid sin roimhe seo a theorannú—
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[Uimh. 27.] [2011.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

(a) fógra a dhéanamh a bhainfidh leis an ordú um
dhliteanais thánaisteacha a bheith ann agus lena
éifeacht, chuig seirbhís nuachta rialála a úsáideann
forais iomchuí sa Stát i gcoitinne a ndéantar a n-
urrúis a thrádáil ó am go ham ar mhargadh
airgeadais (cibé acu is margadh rialáilte nó nach ea),
chun fógraí a dhéanamh chuig margaí den sórt sin,

(b) cóip den ordú um dhliteanais thánaisteacha a
sholáthar don tseirbhís nuachta rialála dá
dtagraítear i mír (a), agus

(c) cóip den fhógra, agus den ordú um dhliteanais
thánaisteacha, a sholáthar do gach teach imréitigh
trína bhfaigheadh nó trína socródh, sa
ghnáthchúrsa, na creidiúnaithe tánaisteacha
dliteanais thánaisteacha arna sealbhú acu.”.

30 Alt 31(1) “tráth nach déanaí ná 5 lá oibre tar éis ordú um
dhliteanais thánaisteacha a dhéanamh, chun an t-ordú um
dhliteanais thánaisteacha a chur ar ceal” a scriosadh agus
“tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis ceanglais alt 29A(2)(a)
agus (b) a chomhlíonadh, chun an t-ordú um dhliteanais
thánaisteacha nó, i gcás creidiúnaí thánaistigh, an chuid
nó na codanna den ordú sin a dhéanann difear don
chreidiúnaí tánaisteach lena mbaineann, a chur ar ceal.” a
chur ina ionad.

31 Alt 31(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

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

(a) maidir leis an iarratas a éisteacht, nó

(b) maidir le ní a eascróidh le linn na tréimhse dar tosach
dáta an ordaithe um dhliteanais thánaisteacha agus
dar críoch dáta ordú na Cúirte faoin alt seo.”.

32 Alt 31(4) I ndiaidh “is dóigh léi is cuí”, “(lena n-áirítear na
méideanna a bheidh ag dul do chreidiúnaithe
tánaisteacha nó d’aicme amháin creidiúnaithe
tánaisteacha nó níos mó a athrú)” a chur isteach.

33 Alt 31(5) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(5) Ar iarratas a bheith déanta faoi fho-alt (1)—

(a) má dhéantar ordú lena gcuirfear ar ceal an t-ordú um
dhliteanais thánaisteacha, beidh d’éifeacht leis an
ordú faoin alt seo an t-ordú um dhliteanais
thánaisteacha lena mbaineann a chur ar ceal a
mhéid a ordóidh, agus ar na téarmaí a ordóidh, an
Chúirt, agus

(b) má dhéantar ordú lena ndiúltófar an t-ordú um
dhliteanais thánaisteacha a chur ar ceal agus mura
ndéanann an Chúirt ordú faoi fho-alt (4), ansin
leanfaidh an t-ordú um dhliteanais thánaisteacha
d’éifeacht a bheith leis.”.

34 Alt 31(6) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(6) Má dhéantar aon ordú faoi fho-alt (4) chun ordú
um dhliteanais thánaisteacha a athrú nó a leasú, measfar
éifeacht a bheith leis an ordú um dhliteanais thánaisteacha
arna athrú nó arna leasú amhail is dá mba théarmaí agus
coinníollacha an ordaithe bunaidh um dhliteanais
thánaisteacha iad na téarmaí agus na coinníollacha arna n-
athrú ach thairis sin amhail is nach ndearnadh an t-iarratas
faoin alt seo.”.
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35 Alt 31 I ndiaidh fho-alt (6), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(7) Féadfaidh an Chúirt, le linn di an t-ordú is mian léi
a dhéanamh faoin alt seo a bhreithniú, i gcás inar
creidiúnaí tánaisteach de chuid forais iomchuí an t-
iarratasóir, aird a thabhairt ar na nithe seo a leanas—

(a) an dáta nó na dátaí ar a bhfuair nó ar ar dhiúscair
an t-iarratasóir dliteanais thánaisteacha an fhorais
iomchuí, agus

(b) margadhluach na ndliteanas tánaisteach sin—

(i) amhail ar an dáta nó ar na dátaí dá dtagraítear
i mír (a), agus

(ii) amhail ar an dáta ar a ndearnadh an t-ordú
um dhliteanais thánaisteacha lena
mbaineann.

(8) I gcás ina ndéanfaidh creidiúnaí tánaisteach iarratas
faoi fho-alt (1) ar an gcuid nó ar na codanna den ordú um
dhliteanais thánaisteacha a dhéanann difear dó nó di a chur
ar ceal, nó i gcás ina ndéanfaidh an Chúirt ordú nach
ndéanfar leis ach cuid nó codanna den ordú um dhliteanais
thánaisteacha a chur ar ceal, a leasú nó a athrú, léifear
tagairt san alt seo d’ordú um dhliteanais thánaisteacha mar
thagairt don chuid sin nó do na codanna sin amháin den
ordú um dhliteanais thánaisteacha sin.”.

36 Alt nua I ndiaidh alt 33, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Ní dhiúscróidh foras iomchuí sócmhainní, dliteanais.

33A.—(1) Mura dtabharfaidh an tAire toiliú i scríbhinn
roimh ré, ní dhiúscróidh foras iomchuí aon sócmhainn ná
aon dliteanas a bheidh le haistriú faoi ordú aistrithe, ach
amháin i ngnáthchúrsa a ghnó, le linn na tréimhse dar
tosach an tráth a sheachadtar an fógra i scríbhinn faoi fho-
alt (4) d’alt 33, nó an dáta ar a dtiocfaidh an foras iomchuí
chun fios a bheith aige ar shlí eile i dtaobh an ordaithe
aistrithe bheartaithe mar chuid den phróiseas chun a
thoiliú a lorg faoin bhfo-alt sin, cibé acu is luaithe, agus dar
críoch dáta éifeachta an ordaithe aistrithe faoi alt 34(7).

(2) Comhlíonfaidh oifigigh agus fostaithe forais iomchuí
fo-alt (1).

(3) Más é tuairim an Aire go bhfuil foras iomchuí ag
sárú fho-alt (1) nó go bhfuil bearta déanta aige ar dhóigh
go leanfadh sárú den sórt sin astu, féadfaidh an tAire
iarratas a dhéanamh ex parte chun na Cúirte ar ordú á ordú
an fo-alt sin a chomhlíonadh.”.

37 Alt 33(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(2) Ní ceadmhach don Aire ordú aistrithe beartaithe a
dhéanamh ach amháin más é tuairim an Aire, tar éis dul i
gcomhairle leis an nGobharnóir, gur gá, ag féachaint d’aon
iarmhairtí dochracha a d’fhéadfadh eascairt de thoradh an
ordaithe aistrithe, i ndáil le leasanna chreidiúnaithe an
aistreora i gcoitinne nó, i gcás inar fochuideachta nó
cuideachta shealbhaíochta an t-aistreoir, i ndáil le leasanna
chreidiúnaithe an aistreora nó an fhorais iomchuí lena
mbaineann i gcoitinne, ordú aistrithe a dhéanamh i
dtéarmaí an ordaithe aistrithe bheartaithe chun a áirithiú
go mbainfear amach críoch de chuid an Achta seo a
shonraítear san ordú aistrithe beartaithe.

(2A) Ní cheanglaítear le haon ní i bhfo-alt (2) ar an
Aire breithniú a dhéanamh ar na hiarmhairtí dochracha a
d’fhéadfadh a bheith ar an ordú aistrithe lena mbaineann
do leasanna creidiúnaí áirithe nó aicme áirithe
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creidiúnaithe de chuid an aistreora nó an fhorais iomchuí,
de réir mar a bheidh, nó breithniú a dhéanamh ar aon
aighneacht arna déanamh ag creidiúnaí thar ceann an
chreidiúnaí sin, aicme creidiúnaithe nó creidiúnaithe i
gcoitinne.”.

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

“(4A) Má bheartaíonn an tAire go mbeidh éifeacht
láithreach leis an ordú aistrithe nó le haon téarma de,
déanfaidh an tAire an méid sin agus na cúiseanna ar cóir
an éifeacht sin a bheith leis an ordú nó leis an téarma a lua
san fhógra i scríbhinn a thabharfar faoi fho-alt (4)(a),.”.

39 Alt 34(6) É a scriosadh.

40 Alt 34(7) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(7) Tá éifeacht le hordú aistrithe—

(a) má tá iarratas déanta faoi alt 36—

(i) má dhéanann an Chúirt ordú faoi alt 36 agus
má dhéanann sí ordú maidir leis an dáta
éifeachta, ar an dáta sin,

(ii) má dhéanann an Chúirt ordú faoi alt 36 agus
mura ndéanann sí ordú maidir leis an dáta
éifeachta, dáta an ordaithe sin arna
dhéanamh faoi alt 36, nó

(iii) mura ndéanann an Chúirt ordú faoi alt 36, 14
lá tar éis an t-ordú a fhoilsiú faoi alt
34A(1)(b),

nó

(b) mura bhfuil aon iarratas déanta faoi alt 36—

(i) láithreach, a mhéid a ordóidh an Chúirt
amhlaidh, nó

(ii) mura ndéanann an Chúirt ordú maidir leis an
dáta éifeachta, 14 lá tar éis an t-ordú a
fhoilsiú faoi alt 34A(1)(b).”.

41 Alt nua I ndiaidh alt 34, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Orduithe aistrithe a fhoilsiú.

34A.—(1) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar
éis ordú aistrithe a dhéanamh—

(a) cóip den ordú aistrithe a sheirbheáil ar an bhforas
iomchuí lena mbaineann, agus

(b) an t-ordú a fhoilsiú in 2 nuachtán a scaiptear sa Stát
i gcoitinne.

(2) I gcás áirithe, féadfaidh an tAire, má mheasann sé
nó sí gur gá déanamh amhlaidh, ordú aistrithe a fhoilsiú ar
mhodh breise nó in áit bhreise.

(3) Déanfaidh an foras iomchuí, gan mhoill tar éis an
chóip den ordú aistrithe a sheirbheáil, gach beart
réasúnach chun a chinntiú go gcuirfear an t-ordú in iúl dá
chomhaltaí, lena n-áirítear, gan ginearáltacht an mhéid sin
roimhe seo a theorannú—

(a) i gcás ina ndéantar scaireanna an fhorais iomchuí a
thrádáil ó am go ham ar mhargadh airgeadais (cibé
acu is margadh rialáilte nó nach ea), fógra a
dhéanamh a bhainfidh leis an ordú aistrithe a bheith
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ann agus lena éifeacht, chuig seirbhís nuachta rialála
a úsáideann forais iomchuí sa Stát i gcoitinne chun
críocha fógraí chuig margaí den sórt sin, agus

(b) cóip den ordú aistrithe a sholáthar don tseirbhís
nuachta rialála dá dtagraítear i mír (a).”.

42 Alt 36(1) “tráth nach déanaí ná 5 lá oibre tar éis ordú aistrithe a
dhéanamh,” a scriosadh agus “tráth nach déanaí ná 14 lá
tar éis ordú aistrithe a fhoilsiú, de réir fho-alt (1)(b) d’alt
34A,” a chur ina ionad.

43 Alt 36(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

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

(a) maidir leis an iarratas a éisteacht, nó

(b) maidir le ní a eascróidh le linn na tréimhse dar tosach
dáta an ordaithe aistrithe agus dar críoch dáta ordú
na Cúirte faoin alt seo.”.

44 Alt 36(5) An méid seo a leanas a chur ina n-ionad:
agus (6)

“(5) Má dhéanann an Chúirt ordú aistrithe a chur ar
ceal, ní aistreofar aon sócmhainní breise ná dliteanais
bhreise de dhroim an ordaithe aistrithe.

(6) Ní dhéanann cur ordú aistrithe ar ceal difear do
chearta aistrí nó do theideal an aistrí chun aon sócmhainne
nó dliteanais a bheidh aistrithe roimh an gcur ar ceal sin.

(7) Más rud é go gcuirtear ordú aistrithe ar ceal agus
go mbeidh sócmhainní nó dliteanais aistrithe de bhun an
ordaithe, ní bheidh an t-aistreoir i dteideal aon íocaíochta
seachas an chomaoin a íocadh de bhun an ordaithe
aistrithe.

(8) Más rud é, maidir le hathrú nó le leasú ar ordú
aistrithe arna dhéanamh faoin alt seo, go mbeadh
d’éifeacht leis, murach an fo-alt seo, diúscairt sócmhainne
nó dliteanais a chur ar ceal, tá feidhm ag fo-ailt (5) go (7)
fara aon mhodhnuithe is gá.

(9) Féadfaidh an Chúirt, le linn di an t-ordú is mian léi
a dhéanamh faoin alt seo a bhreithniú, i gcás gur comhalta
d’fhoras iomchuí an t-iarratasóir, aird a thabhairt ar na
nithe seo a leanas—

(a) an dáta ar ar tháinig an t-iarratasóir chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den fhoras sin, nó ar ar
mhéadaigh nó ar ar laghdaigh an t-iarratasóir an
líon scaireanna a shealbhaigh sé nó sí san fhoras
sin, agus

(b) luach na scaireanna a fuair nó a dhiúscair an
comhalta—

(i) amhail ar an dáta nó ar na dátaí ar a bhfuarthas
na scaireanna nó ar ar diúscraíodh na
scaireanna, de réir mar a bheidh, agus

(ii) amhail ar an dáta ar a ndearnadh an t-ordú
aistrithe lena mbaineann.”.

45 Alt 37(5) É a scriosadh.
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46 Alt 37(7) “comhshocraíocht chomhthaobhach airgeadais (de réir
bhrí Threoir 2002/47/CE an 6 Meitheamh 20025 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le
comhshocraíochtaí comhthaobhacha airgeadais, arna
leasú le Treoir 2009/44/CE an 6 Bealtaine 20096 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus
Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Comhshocraíochtaí Comhthaobhacha Airgeadais), 2010
(I.R. Uimh. 626 de 2010))” a chur in ionad
“comhshocraíocht chomhthaobhach airgeadais (de réir
bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Comhshocraíochtaí Comhthaobhacha Airgeadais), 2004
(I.R. Uimh. 1 de 2004))”.

47 Alt 39(4)(h) “a mbeadh an t-aistreoir ina dteideal agus faoina réir dá
leanfadh an t-urrús” a scriosadh agus “a mbeadh an t-
aistreoir ina dteideal, agus faoina réir, dá leanfadh an t-
urrús” a chur ina ionad

48 Alt 39(5) “cumann foirgnı́ochta” a chur in ionad “comhar
creidmheasa nó cumann foirgnı́ochta” gach áit a bhfuil sé.

49 Alt 39 I ndiaidh fho-alt (5), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(5A) Más rud é—

(a) gur cumann foirgníochta an t-aistreoir,

(b) go bhfuil cuntas scaireanna ar áireamh san aistriú
sócmhainní agus dliteanas, agus

(c) go dtagann an cuntas scaireanna chun bheith ina
chuntas taisce san aistrí de bhun fho-alt (5),

leanann sealbhóir an chuntais sin de na cearta comhaltais
a bheith aige nó aici san aistreoir a bhí aige nó aici roimh
an aistriú, lena n-áirítear (gan teorainn) cearta vótála agus
cearta chun bheith rannpháirteach in aon bharrachas ar
fhoirceannadh.

(5B) Tá éifeacht le fo-alt (5A) d’ainneoin aon ní—

(a) san Acht Cumann Foirgníochta, 1989, nó

(b) i meabhrán comhlachais nó rialacha an aistreora.”.

50 Alt 39(6) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

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

(a) d’ainneoin aon dualgais nó oibleagáide d’aon duine
lena ndéanfaí murach sin an t-aistriú a chosc nó a
shrianadh,

(b) d’ainneoin aon fhorála d’aon achtachán, riail dlí, cód
cleachtais nó comhaontú lena ndéantar foráil, nó
lena gcuirtear ceanglas, maidir leis na nithe seo a
leanas—

(i) fógra a thabhairt d’aon duine,

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

(iii) aon fhoirmiúlacht amhail clárú,

(c) d’ainneoin aon rialach dlí nó cothromais eile,

(d) d’ainneoin aon chóid cleachtais arna dhéanamh faoi
achtachán,

5IO Uimh. L168, 27.6.2002, lch 43.
6IO Uimh. L146, 10.6.2009, lch 37.
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(e) d’ainneoin rialacha liostaithe margaidh rialáilte nó
rialacha aon mhargaidh eile ar a ndéantar
scaireanna an aistreora a thrádáil,

(f) d’ainneoin mheabhrán comhlachais nó airteagail
chomhlachais an aistreora, nó

(g) d’ainneoin aon chomhaontaithe ar páirtí ann an t-
aistreoir, a bhfuil an t-aistreoir faoi cheangal aige,
nó a bhfuil leas ag an aistreoir ann,

ach amháin go feadh aon mhéid a fhoráiltear a mhalairt go
sainráite leis an ordú aistrithe.”.

51 Alt 47(1) “faoi Achtanna na gCuideachtaí nó faoin Acht Cumann
Foirgníochta, 1989” a chur in ionad “faoi Achtanna na
gCuideachtaí, faoin Acht Cumann Foirgníochta, 1989, nó
faoin Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997”.

52 Alt 50(2) I mír (g), “a chomhlíonadh;” a chur in ionad “a
chomhlíonadh.”.

I ndiaidh mhír (g), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(h) roinnt sócmhainní de chuid an fhorais iomchuí nó
cuid de ghnóthas an fhorais iomchuí a dhiúscairt,
faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha a shonróidh
an tAire, más rud é, i dtuairim an Aire, go bhfuil
gá leis an diúscairt d’fhonn go mbainfidh an foras
iomchuí lena mbaineann na nithe seo a leanas
amach—

(i) coibhneas is ábhar do cheanglas faoi alt 23
d’Acht an Bhainc Ceannais, 1971,

(ii) ceanglas ó thaobh chomhdhéanamh shócmhainnı́
nó dhliteanais an fhorais iomchuí arna
shonrú ag an mBanc faoi alt 23A den Acht
sin.”.

53 Alt 50 I ndiaidh fho-alt (2), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(2A) Má dhéanann an tAire ceanglas a fhorchur ar
fhoras iomchuí agus gurb é an intinn atá leis an gceanglas,
nó le cuid de, staid airgeadais forais creidmheasa a
chaomhnú nó a athbhunú, dearbhóidh an tAire sa
cheanglas gur leis an intinn sin a dhéantar an ceanglas nó
an chuid de, de réir Threoir TFCF.”.

54 Alt 52 “nó aon cheanglas a fhorchuirfear faoi alt 50” a chur
isteach i ndiaidh “faoin Acht seo”.

55 Alt nua I ndiaidh alt 52, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Costais a thabhófar i ndáil le horduithe a dhéanamh, etc.

52A.—I gcás ina mbeidh costais i ndáil le hordú faoin
Acht seo a aistriú nó a fhoilsiú (lena n-áirítear i gcás ina
gceanglaítear an t-aistriú nó an foilsiú le Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Forais Chreidmheasa a Atheagrú
agus a Fhoirceannadh), 2011 (I.R. Uimh. 48 de 2011))
tabhaithe ag an tSeirbhís Chúirteanna, nó ag comhlacht
eile a mhaoinítear, go hiomlán nó go páirteach, as
airgead a sholáthraíonn an tOireachtas, nó as an
bPríomh-Chiste nó as toradh fáis an Phríomh-Chiste, is
fiach iad na costais atá dlite den fhoras creidmheasa lena
mbaineann agus le híoc aige, agus féadfar iad a ghnóthú
mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.”.

56 Alt 53(a) “in Achtanna na gCuideachtaí nó san Acht Cumann
Foirgníochta, 1989” a chur in ionad “in Achtanna na
gCuideachtaí, san Acht Cumann Foirgníochta, 1989, san
Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997”.
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57 Alt 59(1) “(seachas an tAire)” a chur isteach i ndiaidh “Ní
fhoilseoidh duine”.

58 Alt 61(3) “(cibé acu a dhéanfar nó nach ndéanfar an t-ordú nó an
ceanglas a chur ar ceal, nó a athrú nó a leasú ar mhodh
iomchuí, dá éis sin)” a chur isteach i ndiaidh “le haon
fhochuideachta dá chuideachta shealbhaíochta”.

59 Alt 65(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“65.—(1) Ní dhéanann aon ní san Acht seo—

(a) difear d’oibriú na nithe seo a leanas—

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

(ii) Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Críochnaitheacht Socraíochta), 2010
(I.R. Uimh. 624 de 2010),

(iii) Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Comhshocraíochtaí Comhthaobhacha
Airgeadais), 2010 (I.R. Uimh. 626 de
2010), nó

(iv) Rialachán 30 de Rialacháin 2011,

i ndáil le comhaontú ar páirtí ann foras iomchuí nó
aon cheann dá fhochuideachtaí, nó

(b) difear do théarmaí agus d’oibriú aon
chomhshocraíochtaí comhthaobhacha a
rialaítear le haon fhoráil de dhlí Ballstáit
agus is gá chun forálacha na dTreoracha seo
a leanas a chur i ngníomh—

(i) Treoir 98/26/CE an 19 Bealtaine 1998 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle (arna leasú le Treoir
2009/44/CE an 6 Bealtaine 2009 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle), nó

(ii) Treoir 2002/47/CE an 6 Meitheamh 2002 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle (arna leasú le Treoir
2009/44/CE an 6 Bealtaine 2009 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle ).”.



[2011.] [Uimh. 27.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

SCEIDEAL 3

Leasuithe ar ionstraimí reachtúla

CUID 1

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Comhshocraíochtaí Comhthaobhacha Airgeadais), 2010

Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

1 Rialachán An méid seo a leanas a chur ina ionad:
18A

“An gaol idir na Rialacháin seo agus an tAcht um Fhorais
Chreidmheasa (Cobhsúchán) 2010 agus Acht an Bhainc
Ceannais agus na bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

18A.—(1) Sa Rialachán seo—

ciallaíonn ‘Acht 2010’ an tAcht um Fhorais
Chreidmheasa (Cobhsúchán), 2010 (Uimh. 36 de 2010);

ciallaíonn ‘Acht 2011’ Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011 (Uimh. 27 de
2011).

(2) D’fhonn amhras a sheachaint, ní dhéanfaidh aon
ní i Rialachán 6, 7, 10, 11 nó 12 difear d’oibriú ná
d’éifeacht na n-alt seo a leanas—

(a) alt 61 d’Acht 2010, nó

(b) alt 100 d’Acht 2011.

(3) Gan dochar do mhír (2) agus d’fhonn amhras a
sheachaint—

(a) aon ordú nó ceanglas arna dhéanamh faoi
Acht 2010, nó aon ghníomh,
neamhghníomh nó iarmhairt dá dtagraítear
in alt 61(3) den Acht sin, nó

(b) aon ordú arna dhéanamh faoi Acht 2011, nó
aon ghníomh, neamhghníomh nó iarmhairt
dá dtagraítear in alt 100(3) den Acht sin,

ní teagmhas forfheidhmiúcháin é nó í chun críocha na
Rialachán seo.

(4) Gan dochar do mhír (2) agus d’fhonn amhras a
sheachaint—

(a) aon ordú nó ceanglas arna dhéanamh faoi
Acht 2010, nó aon ghníomh,
neamhghníomh nó iarmhairt dá dtagraítear
in alt 61(3) den Acht sin, nó

(b) aon ordú arna dhéanamh faoi Acht 2011, nó
aon ghníomh, neamhghníomh nó iarmhairt
dá dtagraítear in alt 100(3) den Acht sin,

ní teagmhas forfheidhmiúcháin a bhaineann le
comhshocraíocht chomhthaobhach airgeadais é nó í.”.

99

Alt 111.

Alt 111(1)



Sc.3

Alt 111(2).
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[Uimh. 27.] [2011.]Acht an Bhainc Ceannais agus na
bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011.

CUID 2

Leasuithe ar Rialacháin 2011

Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

1. Rialachán I bhfomhír (ix), “Acht sin.” a scriosadh agus “Acht sin;”
2(2) a chur ina ionad agus, i ndiaidh na fomhíre sin, an méid

seo a leanas a chur isteach:

“(x) ordú aistrithe nó ordú bainistíochta
speisialta (de réir na bríonna faoi seach a
thugtar le hAcht an Bhainc Ceannais agus
na bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011
(Uimh. 27 de 2011)) ina mbeidh dearbhú go
bhfuil an t-ordú nó cuid de á dhéanamh nó
á déanamh le hintinn staid airgeadais forais
creidmheasa údaraithe (de réir na brí a
thugtar le halt 2 den Acht sin) a chaomhnú
nó a athbhunú.”.

2. Rialachán I bhfomhír (f), “Acht 2010.” a scriosadh agus “Acht
2(4) 2010;” a chur ina ionad agus, i ndiaidh na fomhíre sin, an

méid seo a leanas a chur isteach:

“(g) Acht an Bhainc Ceannais agus na bhForas
Creidmheasa (Réiteach), 2011 (Uimh. 27
de 2011).”.


