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AN tACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012
[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Rialacháin agus orduithe.

4. Caiteachais.

5. An chúirt chuí.

6. Aisghairm.

CUID 2

An tSeirbhís Dócmhainneachta

7. An lá bunaithe.

8. An tSeirbhís Dócmhainneachta a bhunú.

9. Feidhmeanna na Seirbhíse Dócmhainneachta.

10. Comhdhéanamh na Seirbhíse Dócmhainneachta.

11. An Stiúrthóir.

12. Foireann na Seirbhíse Dócmhainneachta.

13. Aoisliúntas.

14. Pleananna straitéiseacha.

15. Plean gnó.

16. Tuarascálacha ón tSeirbhís Dócmhainneachta.

17. Cuntais agus iniúchadh.
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18. Láithriú os comhair Coiste de Dháil Éireann arna bhunú
chun scrúdú, etc., a dhéanamh ar chuntais leithreasa,
etc.

19. Láithriú os comhair coistí eile de Thithe an Oireachtais.

20. Cumhacht chun táillí a mhuirearú agus a ghnóthú.

21. Airleacain ón Aire chuig an tSeirbhís Dócmhainneachta.

22. Srian leis na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus
2003.

23. Treoirlínte maidir le caighdeán maireachtála réasúnach,
caiteachais mhaireachtála réasúnacha d’fhéichiúnaithe.

24. Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta cumarsáid a
dhéanamh trí mheán leictreonach.

CUID 3

Comhshocraíochtaí Dócmhainneachta

Caibidil 1

Fógraí Faoisimh Fiachais

25. Léiriú ar Chaibidil 1.

26. Critéir incháilitheachta le haghaidh Fógra Faoisimh Fiachais.

27. An próiseas Fógra Faoisimh Fiachais a thionscnamh.

28. Teastaíonn toiliú ón gcreidiúnaí chun Fógra Faoisimh
Fiachais a eisiúint i leith fiach ineisiata.

29. Iarratas ar Fhógra Faoisimh Fiachais.

30. An tSeirbhís Dócmhainneachta do bhreithniú iarratas faoi
alt 29.

31. Iarratas ar eisiúint Fógra Faoisimh Fiachais a tharchur chuig
an gcúirt chuí.

32. Ábhar a bheidh i bhFógra Faoisimh Fiachais.

33. Dualgais na Seirbhíse Dócmhainneachta ar Fógra Faoisimh
Fiachais a eisiúint.

34. Ré Fógra Faoisimh Fiachais.

35. An éifeacht a bheidh ag eisiúint Fógra Faoisimh Fiachais.

36. Oibleagáidí ginearálta féichiúnaí a eascraíonn faoin
gCaibidil seo.

37. Féichiúnaí sonraithe d’íoc cion de na fiacha sonraithe.

38. Mar a dhéileálfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta le
suimeanna a gheofar faoi alt 36 nó 37.
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39. An chumhacht chun leasú a dhéanamh ar Fhógra Faoisimh
Fiachais.

40. Imscrúdú ag an tSeirbhís Dócmhainneachta.

41. Iarratas ag an tSeirbhís Dócmhainneachta ar ordachán cúirte.

42. Iarratas chun na cúirte ag duine dá ndéantar difear.

43. Agóid ag creidiúnaí le linn na tréimhse maoirseachta.

44. Iarratas ag an tSeirbhís Dócmhainneachta ar Fhógra
Faoisimh Fiachais a fhoirceannadh.

45. An éifeacht a bheidh ag foirceannadh Fógra Faoisimh
Fiachais.

46. Urscaoileadh ó fhiacha cáilitheacha sonraithe.

47. Idirghabhálaithe ceadaithe.

Caibidil 2

Cleachtóir dócmhainneachta pearsanta a cheapadh chun críocha
Chaibidil 3 nó 4

48. Ginearálta.

49. Cleachtóir dócmhainneachta pearsanta a cheapadh.

50. Ráiteas Airgeadais Forordaithe a chomhlánú.

51. Forálacha a bhaineann le socruithe pinsin.

52. Tabharfaidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
comhairle d’fhéichiúnaí.

53. Treoir ó fhéichiúnaí chuig cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta chun togra a dhéanamh le haghaidh
comhshocraíochta.

54. An ráiteas a bheidh le hullmhú ag an gcleachtóir
dócmhainneachta pearsanta.

Caibidil 3

Comhshocraíochtaí Socraíochta Fiachais

55. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: Coinníollacha
Ginearálta.

56. Ní cheadófar Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais ach aon
uair amháin.

57. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: Critéir
incháilitheachta.

58. Teastaíonn toiliú ón gcreidiúnaí chun fiach ineisiata a
áireamh i gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

59. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: Iarratas ar
dheimhniú cosantach.
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60. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: An tSeirbhís
Dócmhainneachta do bhreithniú iarratas ar
dheimhniú cosantach.

61. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: Iarratas ar eisiúint
deimhnithe chosantaigh a tharchur chuig cúirt.

62. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: An éifeacht a bheidh
ag eisiúint deimhnithe chosantaigh.

63. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: Ceart achomhairc
maidir le deimhniú cosantach.

64. Gníomhartha a bheidh le déanamh ag cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta tar éis deimhniú cosantach
a eisiúint.

65. Ceanglais shainordaitheacha maidir le Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais.

66. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: Liosta
neamhchuimsitheach de nithe a fhéadfar a áireamh
inti.

67. Fiacha tosaíochta i gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

68. Creidiúnaithe urraithe agus Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais.

69. Príomháit chónaithe phríobháideach i gComhshocraíocht
Socraíochta Fiachais.

70. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: Cruinniú
creidiúnaithe a ghairm.

71. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: Na doiciméid a
bheidh le tabhairt do chreidiúnaithe agus don tSeirbhís
Dócmhainneachta nuair a bheidh cruinniú
creidiúnaithe á ghairm.

72. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: Stiúradh cruinnithe
creidiúnaithe.

73. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: Vótáil ag cruinniú
creidiúnaithe.

74. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: Nósanna imeachta
chun cruinnithe creidiúnaithe a stiúradh.

75. Bearta a bheidh le déanamh ag cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta tar éis togra le haghaidh Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais a cheadú.

76. Bearta a bheidh le déanamh ag an tSeirbhís
Dócmhainneachta tar éis fógra a fháil ó chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta faoi alt 75 á rá go bhfuil
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais ceadaithe.

77. Agóid arna taisceadh faoi alt 75 a chinneadh.

78. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais do theacht in
éifeacht.
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79. Éifeacht Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais.

80. Téarmaí Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais a oibriú.

81. Dualgais ghinearálta agus oibleagáidí ginearálta féichiúnaí a
eascraíonn faoi Chaibidil 3.

82. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a athrú.

83. Iarratas chun na cúirte cuí ar Chomhshocraíocht Socraíochta
Fiachais a fhoirceannadh.

84. Measfar go bhfuil teipthe ar Chomhshocraíocht Socraíochta
Fiachais tar éis mainneachtain 6 mhí riaráiste a íoc.

85. An éifeacht ar fhiacha ag Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais a fhoirceannadh roimh am.

86. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a chur i gcrích go
rathúil.

87. Forais ar a bhféadfaidh creidiúnaí cur i gcoinne theacht in
éifeacht Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais.

88. Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais: Ranníocaí pinsin
iomarcacha.

Caibidil 4

Comhshocraíochtaí Dócmhainneachta Pearsanta

89. Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta:
Coinníollacha Ginearálta.

90. Ní cheadófar Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta
ach aon uair amháin.

91. Critéir incháilitheachta le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta.

92. Teastaíonn toiliú ón gcreidiúnaí chun fiach ineisiata a
áireamh i gComhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta.

93. Iarratas ar dheimhniú cosantach.

94. An tSeirbhís Dócmhainneachta do bhreithniú iarratas ar
dheimhniú cosantach.

95. Iarratas ar eisiúint deimhnithe chosantaigh a tharchur chuig
cúirt.

96. An éifeacht a bheidh ag eisiúint deimhnithe chosantaigh.

97. Ceart achomhairc maidir le deimhniú cosantach.

98. Gníomhartha a bheidh le déanamh ag cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta tar éis deimhniú cosantach
a eisiúint.

99. Ceanglais shainordaitheacha maidir le Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta.
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100. Liosta neamhchuimsitheach de roghanna i leith íocaíochtaí a
áireofar i gComhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta.

101. Fiacha tosaíochta i gComhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta.

102. Creidiúnaithe urraithe agus Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta.

103. Cosaintí do chreidiúnaithe urraithe i gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta.

104. Príomháit chónaithe phríobháideach i gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta.

105. Luacháil urrúis.

106. Cruinniú creidiúnaithe a ghairm.

107. Doiciméid a bheidh le tabhairt do chreidiúnaithe agus don
tSeirbhís Dócmhainneachta le linn cruinniú
creidiúnaithe a thoghairm.

108. Cearta vótála ag cruinnithe creidiúnaithe.

109. Stiúradh cruinnithe creidiúnaithe chun togra le haghaidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a
bhreithniú.

110. An cion de na creidiúnaithe is gá chun Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a cheadú.

111. Nósanna imeachta le haghaidh stiúradh cruinnithe
creidiúnaithe.

112. Bearta a bheidh le déanamh ag cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta tar éis togra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a cheadú.

113. Bearta a bheidh le déanamh ag an tSeirbhís
Dócmhainneachta tar éis fógra a fháil ó chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta faoi alt 112 á rá go bhfuil
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta
ceadaithe.

114. Agóid arna taisceadh faoi alt 112 a chinneadh.

115. Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta do theacht
in éifeacht.

116. Éifeacht Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta.

117. Téarmaí Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta a
oibriú.

118. Dualgais ghinearálta agus oibleagáidí ginearálta féichiúnaí a
eascraíonn faoi Chaibidil 4.

119. Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a athrú.
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Phearsanta, 2012.

120. Forais ar a bhféadfaidh creidiúnaí cur i gcoinne teacht in
éifeacht Comhshocraíochta Dócmhainneachta
Pearsanta nó athrú uirthi.

121. Ranníocaí pinsin iomarcacha.

122. Iarratas chun na cúirte cuí go ar Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a fhoirceannadh.

123. Measfar go mbeidh teipthe ar Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta tar éis mainneachtain 6
mhí riaráiste a íoc.

124. An éifeacht ar fhiacha ag Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a fhoirceannadh roimh
am.

125. Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a chur i
gcrích go rathúil.

Caibidil 5

Cionta faoi Chuid 3

126. Uiríll bhréagacha agus easnaimh.

127. Oibleagáid faoi Chuid 3 a shárú.

128. Doiciméid a cheilt nó a fhalsú.

129. Diúscairt chalaoiseach maoine.

130. Féichiúnaí d’fháil creidmheasa nó do ghabháil do ghnó fad a
bheidh comhshocraíocht dócmhainneachta in éifeacht.

131. Duine neamhúdaraithe do ghníomhú mar idirghabhálaí
ceadaithe.

132. Cionta a ionchúiseamh.

Caibidil 6

Ilghnéitheach

133. Clár Comhshocraíochtaí Dócmhainneachta.

134. Fógraí a thabhairt.

135. Cuirfear fritháireamh chun feidhme.

136. Ráiteas Airgeadais Forordaithe.

137. Treoirlínte agus cóid chleachtais.

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

139. Fiacha in airgeadra seachas airgeadra an Stáit.

140. Doiciméid a tharchur trí mheán leictreonach.

141. Athbhreithniú ar oibriú Chuid 3.
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CUID 4

Féimheacht

142. Leasú ar alt 3 den Acht Féimheachta, 1988.

143. Leasú ar alt 7 den Acht Féimheachta, 1988.

144. Leasú ar alt 8 den Acht Féimheachta, 1988.

145. Leasú ar alt 11 den Acht Féimheachta, 1988.

146. Leasú ar alt 12 den Acht Féimheachta, 1988.

147. Leasú ar alt 14 den Acht Féimheachta, 1988.

148. Leasú ar alt 15 den Acht Féimheachta, 1988.

149. Leasú ar alt 39 den Acht Féimheachta, 1988.

150. Ailt nua 44A agus 44B a chur isteach san Acht
Féimheachta, 1988.

151. Leasú ar alt 45 den Acht Féimheachta, 1988.

152. Leasú ar alt 57 den Acht Féimheachta, 1988.

153. Leasú ar alt 58 den Acht Féimheachta, 1988.

154. Leasú ar alt 59 den Acht Féimheachta, 1988.

155. Alt nua 65A a chur isteach san Acht Féimheachta, 1988.

156. Leasú ar alt 81 den Acht Féimheachta, 1988.

157. Leasú ar alt 85 den Acht Féimheachta, 1988.

158. Leasú ar alt 123 den Acht Féimheachta, 1988.

CUID 5

Cleachtóirí Dócmhainneachta Pearsanta a Rialáil

Caibidil 1

Forálacha Ginearálta

159. Léiriú (Cuid 5).

160. Duine neamhúdaraithe do ghníomhú mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta.

161. Rialacháin a fhéadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta a
dhéanamh maidir le cleachtóirí dócmhainneachta
pearsanta.

162. Clár na gCleachtóirí Dócmhainneachta Pearsanta.

163. Iarratas ar údarú chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta.

164. Údarú a thabhairt chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta nó diúltú é a thabhairt.
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Phearsanta, 2012.

165. Fógra don iarratasóir i dtaobh diúltú údarú a thabhairt, etc.

166. Athnuachan ar údarú chun cleachtas a sheoladh mar
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta.

167. Fógra don iarratasóir i dtaobh diúltú údarú a athnuachan,
etc.

168. An Garda Síochána agus an Banc Ceannais do sholáthar
faisnéise.

169. Achomharc chun na Cúirte Cuarda i gcoinne breith ón
tSeirbhís Dócmhainneachta.

Caibidil 2

Oibleagáidí Ginearálta Cleachtóirí Dócmhainneachta Pearsanta

170. Taifid a choinneáil.

171. Árachas slánaíochta gairmiúla.

172. Táillí agus muirir ag cleachtóirí dócmhainneachta pearsanta.

Caibidil 3

Cuntais agus Nithe Gaolmhara

173. Cleachtóir dócmhainneachta pearsanta do choimeád agus do
chaomhnú cuntas agus taifead.

174. Cuntais bhaincéireachta nó sócmhainní cleachtóirí
dócmhainneachta pearsanta a rialú.

175. Cumhacht na Seirbhíse Dócmhainneachta chun déileáil le
doiciméid.

Caibidil 4

Gearáin, Imscrúduithe agus Smachtbhannaí

176. Cigirí.

177. Painéal daoine chun gníomhú mar chomhaltaí den Choiste
um Ghearáin.

178. Gearáin in aghaidh cleachtóirí dócmhainneachta pearsanta.

179. Imthosca ina bhféadfar iarratas a dhéanamh chuig an Ard-
Chúirt ar údarú a fhionraí láithreach, etc.

180. Imscrúduithe.

181. Bearta chun cabhrú le cigire imscrúdú a dhéanamh.

182. Cigire d’ullmhú tuarascála agus an Coiste um Ghearáin do
bhreithniú ní.

183. Achomharc chun na hArd-Chúirte i gcoinne cinneadh ón
gCoiste um Ghearáin.

184. Nithe a bheidh le breithniú le linn cinneadh a dhéanamh i
dtaobh cad iad na smachtbhannaí a bheidh le forchur.
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185. Smachtbhannaí etc. a fhoilsiú.

186. Srian leis an Acht um Chosaint Sonraí, 1988.

CUID 6

Sainbhreithiúna den Chúirt Chuarda

187. Leasú ar Acht na gCúirteanna (Bunú agus
Comhdhéanamh), 1961.

188. Leasú ar alt 17 d’Acht na gCúirteanna (Forálacha
Forlíontacha), 1961.

189. Leasú ar Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha),
1961.

190. Leasú ar alt 46 d’ Acht na gCúirteanna (Forálacha
Forlíontacha), 1961.

191. An líon sainbhreithiúna.

192. Leasú ar Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte,
1995.

193. Leasú ar Acht na gCúirteanna, 1977.

194. Leasú ar alt 10 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1947.

195. Leasú ar alt 38 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924.

196. Leasú ar alt 66 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924.

197. Leasú ar Acht na gCúirteanna, 1973.

198. Leasú ar an Acht fán gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí, 1975.

199. Ní dhéanfar difear do leanúnachas riaradh an cheartais.

SCEIDEAL 1

Aisghairm

SCEIDEAL 2

Forálacha is infheidhme maidir le hÉisteachtaí ó Bhéal arna
stiúradh de bhun ailt 181 agus 182.

CUID 1

Éisteacht ó Bhéal arna stiúradh cigire de bhun alt 181(15)

CUID 2

Éisteacht ó Bhéal arna stiúradh ag an gCoiste um Ghearáin
de bhun alt 182(6)
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SCEIDEAL 3

Painéal um Ghearáin agus Coistí um Ghearáin

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

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

An tAcht Féimheachta, 1988 1988, Uimh. 27

An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta
agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí,
2010 2010, Uimh. 24

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

An tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí, 1995 1995, Uimh. 24

Acht na gCúirteanna, 1973 1973, Uimh. 26

Acht na gCúirteanna, 1977 1977, Uimh. 11

Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 1995 1995, Uimh. 31

Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2002 2002, Uimh. 15

Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2009 2009, Uimh. 36

Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), 1961 1961, Uimh. 39

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 1924, Uimh. 10

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1947 1947, Uimh. 20

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

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

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003

Deeds of Arrangement Act, 1887 50 & 51 Vict. c. 57

An tAcht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh, 1976 1976, Uimh. 27

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus
Leanaí), 1976 1976, Uimh. 11

An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le
Leas an Phobail (Leasú), 2011 2011, Uimh. 39

Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003

An tAcht fán gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí, 1975 1975, Uimh. 3

An tAcht Rialtais Áitiúil (Muirir), 2009 2009, Uimh. 30
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AN tACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012
[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE
DÓCMHAINNEACHT, DO LEASÚ AN ACHTA
FÉIMHEACHTA, 1988, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR
LE BUNÚ AGUS FEIDHMEANNA COMHLACHTA AR A
dTABHARFAR SEIRBHÍS DÓCMHAINNEACHTA NA
hÉIREANN NÓ, SA BHÉARLA, THE INSOLVENCY
SERVICE OF IRELAND, AGUS, GO hÁIRITHE, AR
MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL (LENA nÁIRÍTEAR
COBHSAÍOCHT AN CHÓRAIS AIRGEADAIS SA STÁT)
AGUS AG FÉACHAINT DO NA CUSPÓIRÍ SEO A
LEANAS—

(a) AN GÁ ATÁ ANN NA DEACRACHTAÍ A BHÍONN
AG FÉICHIÚNAITHE A bhFÉICHIÚNAS A
URSCAOILEADH MAR GHEALL AR
DHÓCMHAINNEACHT A FHEABHSÚ AGUS,
SA tSLÍ SIN, NA DROCH-IARMHAIRTÍ AR
GHNÍOMHAÍOCHT EACNAMAÍOCHTA SA
STÁT A MHAOLÚ,

(b) AN GÁ ATÁ ANN A CHUMASÚ DO
CHREIDIÚNAITHE FIACHA ATÁ DLITE DÓIBH
Ó FHÉICHIÚNAITHE DÓCMHAINNEACHA A
GHNÓTHÚ AR MHODH ORDÚIL RÉASÚNACH A
MHÉID IS FÉIDIR DE RÉIR ACMHAINNÍ NA
bhFÉICHIÚNAITHE SIN, AGUS

(c) AN GÁ ATÁ ANN A CHUMASÚ
D’FHÉICHIÚNAITHE DÓCMHAINNEACHA A
bhFÉICHIÚNAS A FHUASCAILT (LENA
nÁIRÍTEAR TRÍNA CHINNEADH GO bhFUIL
FIACHA ARNA nURSCAOILEADH IN IMTHOSCA
ÁIRITHE) AR MHODH ORDÚIL RÉASÚNACH
GAN DUL AR IONTAOIBH NA FÉIMHEACHTA,
AGUS SA tSLÍ SIN RANNPHÁIRTÍOCHT
GHNÍOMHACH NA nDAOINE SIN I
nGNÍOMHAÍOCHT EACNAMAÍOCHTA SA STÁT
A ÉASCÚ,

DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE SÁSRAÍ AGUS
SOCRUITHE BREISE A BHAINEANN LE
DÓCMHAINNEACHT CHUN GUR FUSA NA CUSPÓIRÍ
SIN A BHAINT AMACH, DO DHÉANAMH SOCRÚ
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MAIDIR LE CEAPADH, FEIDHMEANNA,
CUMHACHTAÍ AGUS DLÍNSE BREITHIÚNA NUA DEN
CHÚIRT CHUARDA DÁ nGAIRFEAR
SAINBHREITHIÚNA DEN CHÚIRT CHUARDA AGUS,
CHUN NA CRÍCHE SIN, DO LEASÚ ACHT NA
gCÚIRTEANNA (BUNÚ AGUS COMHDHÉANAMH),
1961 AGUS ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA
FORLÍONTACHA), 1961 AGUS ACHTACHÁIN ÁIRITHE
EILE, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE RIALÁIL,
MAOIRSIÚ AGUS ARAÍONACHT CLEACHTÓIRÍ
DÓCMHAINNEACHTA PEARSANTA, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
COMHGHAOLMHARA.

[26 Nollaig 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012
a ghairm den Acht seo.

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

2.—(1) San Acht seo—

forléireofar “cúirt chuí” de réir alt 5;

forléireofar “féimheacht” de réir an Achta Féimheachta, 1988;

ciallaíonn “ordú íocaíochta féimheachta” ordú arna dhéanamh de
bhun alt 85D den Acht Féimheachta, 1988;

ciallaíonn “páirtnéir sibhialta”, i ndáil le duine, páirtnéir sibhialta de
réir bhrí an Achta um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta
agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010 ach ní
fholaíonn sé páirtnéir sibhialta atá ina chónaí nó ina cónaí ar leithligh
ón duine;

déanfar “duine bainteach”, i ndáil le duine, a fhorléiriú de réir fho-
alt (2);

ciallaíonn “creidiúnaí”, i ndáil le fiach, duine nádúrtha nó
dlítheanach a bhfuil an fiach sin ag dul dó nó di ón bhféichiúnaí nó
a bhfuil an féichiúnaí faoi dhliteanas dó nó di ar shlí eile;

ciallaíonn “féichiúnaí”, i ndáil le fiach, duine nádúrtha—

(a) a bhfuil fiach ag dul do chreidiúnaí uaidh nó uaithi, nó

(b) atá faoi dhliteanas do chreidiúnaí ar shlí eile;

ciallaíonn “Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais”—
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(a) comhshocraíocht arna déanamh ag féichiúnaí, nó

(b) comhshocraíocht a ndéantar togra maidir léi,

faoi Chaibidil 3 de Chuid 3;

ciallaíonn “ordú um thacaíocht teaghlaigh”—

(a) ordú is réamh-ordú chun críocha an Achta um an Dlí
Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976,

(b) ordú atá infhorfheidhmithe sa Stát de bhua aon fhoráil
reachtúil amhail is dá mba réamh-ordú faoin Acht um an
Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976 é,

(c) ordú is réamh-ordú de réir bhrí alt 43 den Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010,
agus

(d) ordú is réamh-ordú chun críocha ailt 176 go 186 den Acht
um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010;

folaíonn “meán leictreonach” meán leictreach, digiteach,
maighnéadach, optúil, leictreamaighnéadach, bithmhéadrach agus
fótónach chun sonraí a tharchur agus teicneolaíocht ghaolmhar de
chineálacha eile trína dtarchuirtear sonraí;

ciallaíonn “lá bunaithe” an lá a cheapfar faoi alt 7;

“ciallaíonn “fiach ineisiata”, i ndáil le féichiúnaí:

(a) aon dliteanas de chuid an fhéichiúnaí a eascraíonn as aon
cháin, dleacht, tobhach nó muirear eile den tsamhail sin
atá ag dul dón Stát ón bhféichiúnaí nó atá iníoctha leis
an Stát;

(b) aon mhéid is iníoctha ag an bhféichiúnaí faoin Acht
Rialtais Áitiúil (Muirir), 2009;

(c) aon mhéid is iníoctha ag an bhféichiúnaí faoin Acht
Rialtais Áitiúil (Muirear Teaghlaigh), 2011;

(d) aon dliteanas de chuid an fhéichiúnaí a eascraíonn as aon
rátaí atá dlite don údarás áitiúil (de réir bhrí an Achta
Rialtais Áitiúil, 2001);

(e) aon fhiach nó dliteanas de chuid an fhéichiúnaí i leith
airgead arna airleacan chuig an bhféichiúnaí ag
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoin Acht fán
Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009;

(f) aon fhiach atá dlite den fhéichiúnaí d’aon chuideachta
bainistíochta úinéirí i leith muirir seirbhíse bhliantúla faoi
alt 18 den Acht um Fhorbairtí Ilaonad, 2011 nó aon
ranníocaí atá dlite faoi alt 19 den Acht sin;

(g) aon fhiach nó dliteanas de chuid an fhéichiúnaí a
eascraíonn faoin Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh,
2005;
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ciallaíonn “fiach eisiata”, i ndáil le féichiúnaí:

(a) aon dliteanas de chuid an fhéichiúnaí a eascraíonn as ordú
um thacaíocht teaghlaigh;

(b) aon dliteanas de chuid an fhéichiúnaí a eascraíonn as
damáistí arna ndámhachtain ag cúirt (nó údarás inniúil
eile) i leith díobhálacha pearsanta nó bás éagórach agus
a eascraíonn as tort an fhéichiúnaí;

(c) aon fhiach nó dliteanas de chuid an fhéichiúnaí a
eascraíonn as iasacht (nó staonadh i leith iasachta) a
fuarthas trí chalaois, mídhílsiú, claonchasadh nó sárú
iontaobhais calaoiseach;

(d) aon fhiach nó dliteanas de chuid an fhéichiúnaí a
eascraíonn de bhua ordú cúirte arna dhéanamh faoi na
hAchtanna um Fháltais ó Choireacht, 1996 agus 2005 nó
de bhua fíneáil a d’ordaigh cúirt a íoc i leith cion coiriúil;

ciallaíonn “comhshocraíocht dócmhainneachta” Fógra Faoisimh
Fiachais, Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais nó
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta;

ciallaíonn “Seirbhís Dócmhainneachta” Seirbhís Dócmhainneachta
na hÉireann arna bunú le halt 8;

forléireofar “dócmhainneach”, i ndáil le féichiúnaí, mar fhocal a
chiallaíonn nach féidir leis an bhféichiúnaí a fhiacha nó a fiacha a
íoc go hiomlán de réir mar a bhíonn siad dlite;

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

tá le “sonraí pearsanta” an bhrí atá leis sna hAchtanna um Chosaint
Sonraí, 1988 agus 2003;

ciallaíonn “Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta”—

(a) comhshocraíocht arna déanamh ag féichiúnaí, nó

(b) comhshocraíocht a ndéantar togra maidir léi,

faoi Chaibidil 4 de Chuid 3;

ciallaíonn “cleachtóir dócmhainneachta pearsanta” duine atá
údaraithe faoi Chuid 5 chun gníomhú mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin faoi alt 3;

ciallaíonn “príomháit chónaithe phríobháideach” teaghais ina bhfuil
gnáthchónaí ar an bhféichiúnaí agus folaíonn sé—

(a) aon fhoirgneamh nó déanmhas, nó

(b) aon fheithicil nó soitheach (soghluaiste nó doghluaiste),

mar aon le haon ghairdín nó geadán talún atá tadhlach leis an
teaghais, agus á áitiú leis an teaghais, nó atá riachtanach ar dhóigh
eile mar thaitneamhacht nó áis don teaghais;
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ciallaíonn “deimhniú cosantach” deimhniú arna eisiúint ag an gcúirt
chuí de bhun Chaibidil 3 nó Chaibidil 4 de Chuid 3;

ciallaíonn “gaol”, i ndáil le duine, deartháir, deirfiúr, tuismitheoir,
céile nó páirtnéir sibhialta de chuid an duine nó leanbh de chuid an
duine nó de chuid an chéile nó an pháirtnéara shibhialta;

ciallaíonn “socrú pinsin iomchuí”:

(a) scéim sochar scoir, de réir bhrí alt 771 den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, atá ceadaithe de thuras na
huaire ag na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha Chaibidil
1 de Chuid 30 den Acht sin;

(b) conradh blianachta nó scéim iontaobhais nó cuid de scéim
iontaobhais atá ceadaithe de thuras na huaire ag na
Coimisinéirí Ioncaim faoi alt 784 den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997;

(c) conradh CCSP, de réir bhrí alt 787A den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, i leith táirge CCSP, de réir
bhrí an ailt sin;

(d) plean cáilitheach pinsin thar lear de réir bhrí alt 787M den
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997;

(e) scéim pinsean seirbhíse poiblí de réir bhrí alt 1 den Acht
um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2004;

(f) scéim reachtúil, de réir bhrí alt 770(1) den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, seachas scéim pinsean
seirbhíse poiblí dá dtagraítear i mír (e);

(g) cibé socrú pinsin eile a fhorordóidh an tAire, tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Airgeadais, leis an Aire Coimirce
Sóisialaí agus leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe;

ciallaíonn “creidiúnaí urraithe”, i ndáil le fiach, creidiúnaí de chuid
an fhéichiúnaí a shealbhaíonn, i leith a fhéich nó a féich, urrús
(seachas ráthaíocht nó gealltán dá dtagraítear in alt 35(8) den Acht
um Chomhar Creidmheasa, 1997) i maoin nó thar mhaoin de chuid
an fhéichiúnaí;

ciallaíonn “fiach urraithe” fiach a bhfuil a íoc urraithe trí urrús in aon
sócmhainn nó maoin nó thar aon sócmhainn nó maoin d’aon chineál;

ciallaíonn “urrús”, i ndáil le fiach, aon mhodh chun íoc an fhéich a
urrú agus folaíonn sé—

(a) morgáiste, morgáiste breithiúnais, muirear, lian, gealltán,
fiach-urrú nó leas urrúis eile nó eire nó comhthaobhacht
in aon mhaoin nó thar aon mhaoin (cibé acu réadach nó
pearsanta, agus lena n-áirítear ábhair i gcaingean),

(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;
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ciallaíonn “sócmhainneach” maidir le féichiúnaí, nach bhfuil an
féichiúnaí dócmhainneach;

ciallaíonn “creidiúnaí sonraithe”, i ndáil le deimhniú cosantach,
duine a sonraítear ina leith i ndeimhniú cosantach gurb é nó gurb í
an duine a bhfuil fiach áirithe ag dul dó nó di;

ciallaíonn “fiach sonraithe”, i ndáil le deimhniú cosantach, fiach a
sonraítear ina leith sa deimhniú cosantach sin gur fiach é atá faoi réir
an deimhnithe sin;

ní fholaíonn “céile”, i ndáil le duine, céile atá ina chónaí nó ina cónaí
ar leithligh ón duine;

ciallaíonn “creidiúnaí neamhurraithe”, i ndáil le fiach, aon
chreidiúnaí nach creidiúnaí urraithe;

ciallaíonn “fiach neamhurraithe” fiach nach bhfuil íoc ina leith
urraithe le hurrús.

(2) Déanfar aon cheist i dtaobh an bhfuil duine bainteach le duine
eile a chinneadh de réir na bhforálacha dá éis seo den mhír seo
(glacfar leis maidir le haon fhoráil go bhfuil duine amháin bainteach
le duine eile go gciallaíonn sí freisin go bhfuil an duine eile sin
bainteach leis an duine céadluaite):

(i) tá duine bainteach le pearsa aonair más gaol leis an
bpearsa aonair an duine sin;

(ii) tá duine bainteach, ina cháil nó ina cáil mar
iontaobhaí iontaobhais, le pearsa aonair ar tairbhí de
chuid an iontaobhais é féin nó í féin, nó aon duine
dá leanaí, nó ar tairbhí de chuid an iontaobhais ina
leith aon chomhlacht corpraithe a bhfuil rialú aige
nó aici air;

(iii) tá duine bainteach le haon duine lena bhfuil sé nó sí
i gcomhpháirtíocht;

(iv) tá cuideachta bainteach le duine eile má tá sí faoi rialú
ag an duine sin nó má tá sí faoi rialú ag an duine
sin agus ag daoine atá bainteach leis an duine sin
le chéile;

(v) maidir le haon bheirt nó níos mó a ghníomhaíonn le
chéile chun rialú ar chuideachta a áirithiú nó a
fheidhmiú, déileálfar leo, i ndáil leis an gcuideachta
sin, mar dhaoine atá bainteach lena chéile agus le
haon duine a ghníomhaíonn ar ordacháin ó aon
duine acu chun rialú ar an gcuideachta a áirithiú nó
a fheidhmiú.

(3) San Acht seo folaíonn tagairt do shócmhainn leas i sócmhainn
agus folaíonn tagairt do dhliteanas leas i ndliteanas.

(4) Chun críocha ailt 26(2)(f)(i), 87(g) agus 120(g), déanann
féichiúnaí idirbheart le duine eile ar luach atá faoi luach an idirbhirt
sin más rud é—

(a) go dtugann sé nó sí bronntanas don duine eile sin, nó go
ndéanann sé nó sí idirbheart leis an duine eile sin ar shlí
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eile, ar théarmaí lena bhforáiltear nach bhfaighidh an
féichiúnaí aon chomaoin, nó

(b) go ndéanann sé nó sí leis an duine eile sin idirbheart ar
mó go suntasach a luach, in airgead nó i luach airgid, ná
luach na comaoine, in airgead nó i luach airgid, a
sholáthraíonn an duine eile sin.

(5) Chun críocha ailt 26(2)(f)(ii), 87(h) agus 120(h), tugann
féichiúnaí tosaíocht do dhuine eile más rud é—

(a) gur creidiúnaí de chuid an fhéichiúnaí an duine eile a
bhfuil fiach (seachas fiach eisiata nó fiach ineisiata) ag
dul dó nó di, nó gur urra nó ráthóir ar aon fhiach den
sórt sin é nó í, agus

(b) go ndéanann an féichiúnaí aon ní (lena n-áirítear urrús a
dheonú), nó go ligeann sé nó sí aon ní a dhéanamh, arb
é is éifeacht leis go mbeidh an duine eile sin i riocht a
bheadh níos fearr, i gcás go n-eiseofar an
chomhshocraíocht dócmhainneachta lena mbaineann nó
go dtiocfaidh sí in éifeacht, de réir mar a bheidh, ná an
riocht ina mbeadh an duine eile sin mura ndéanfaí an ní
sin nó mura ligfí é a dhéanamh.

3.—(1) Féadfaidh an tAire nó, de réir mar a bheidh, an tSeirbhís
Dócmhainneachta rialacháin a dhéanamh lena bhforordófar aon ní
nó rud dá dtagraítear san Acht seo mar ní nó rud atá forordaithe nó
le forordú.

(2) Aon rialachán a dhéanfar faoin Acht seo féadfaidh cibé
forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha a bheith ann
is dóigh leis an Aire nó, de réir mar a bheidh, leis an tSeirbhís
Dócmhainneachta is gá nó is fóirsteanach chun críocha na rialachán.

(3) Gach rialachán agus ordú (seachas ordú dá dtagraítear in alt
1(2)) a dhéanfar faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann
ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar
éis an t-ordú nó an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag
neamhniú an ordaithe nó an rialacháin, beidh an t-ordú nó an
rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht
aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú nó faoin rialachán.

4.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

5.—(1) San Acht seo, ciallaíonn “cúirt chuí”—

(a) i gcás gur faoi Chaibidil 3 nó 4 de Chuid 3 a dhéanfar an
t-iarratas, agus gur mó ná €2,500,000 dliteanais iomlána
féichiúnaí arna gcinneadh ar bhonn an Ráitis Airgeadais
Fhorordaithe arna chomhlánú ag an bhféichiúnaí lena
mbaineann i leith an iarratais lena mbaineann, an Ard-
Chúirt, agus

(b) in aon chás eile, an Chúirt Chuarda.
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(2) Beidh comhlíonadh na bhfeidhmeanna agus feidhmiú na
gcumhachtaí agus na dlínse a thugtar don Chúirt Chuarda leis an
Acht seo faoi dhlínse chuaird na Cúirte Cuarda—

(a) ina bhfuil cónaí ar an bhféichiúnaí lena mbaineann iarratas
faoin Acht seo, tráth déanta an iarratais, nó ina raibh
cónaí air nó uirthi laistigh de bhliain amháin ó thráth
déanta an iarratais, nó

(b) ina bhfuil áit ghnó ag an bhféichiúnaí lena mbaineann an
t-iarratas, tráth déanta an iarratais, nó ina raibh áit ghnó
aige nó aici laistigh de bhliain amháin roimh thráth
déanta an iarratais.

(3) Féadfar iarratas chun na Cúirte Cuarda faoin Acht seo a
dhéanamh—

(a) i cibé oifig de chuid na Cúirte Cuarda, nó atá ag gabháil
leis an gCúirt Chuarda, laistigh den chuaird lena
mbaineann,

(b) i cibé oifig chúirte chomhcheangailte (de réir bhrí alt 14
d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2009)
laistigh den chuaird lena mbaineann, nó

(c) i cibé oifig de chuid na Seirbhíse Cúirteanna, laistigh den
chuaird lena mbaineann, arna hainmniú ag an tSeirbhís
Chúirteanna chun críche an Achta seo,

a fhorordófar le rialacha cúirte.

6.—Aisghairtear na hachtacháin a shonraítear sa Sceideal.

CUID 2

An tSeirbhís Dócmhainneachta

7.—Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina
lá bunaithe chun críocha an Achta seo.

8.—(1) An lá bunaithe, beidh comhlacht arna bhunú ar a
dtabharfar, sa Bhéarla, The Insolvency Service of Ireland nó, sa
Ghaeilge, Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann, chun na
feidhmeanna a thugtar di leis an Acht seo nó faoi a chomhlíonadh.

(2) Beidh an tSeirbhís Dócmhainneachta ina comhlacht
corpraithe ag a mbeidh comharbas suthain agus, gan dochar do
ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, féadfaidh sí agairt a
dhéanamh agus beidh sí inagartha ina hainm corpraithe.

(3) (a) Faoi réir an Achta seo, beidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta neamhspleách i bhfeidhmiú a
feidhmeanna faoin Acht seo, agus

(b) beidh na cumhachtaí go léir ag an tSeirbhís
Dócmhainneachta is gá nó is fóirsteanach maidir leis na
feidhmeanna sin a chomhlíonadh, nó a ghabhann lena
gcomhlíonadh.
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Phearsanta, 2012.

(4) Féadfar séala na Seirbhíse Dócmhainneachta a
fhíordheimhniú—

(a) le síniú an Stiúrthóra, agus

(b) le síniú comhalta d’fhoireann na Seirbhíse
Dócmhainneachta arna údarú nó arna húdarú ag an
Stiúrthóir chun gníomhú chuige sin.

(5) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala na Seirbhíse
Dócmhainneachta agus, dá réir sin, maidir le gach doiciméad—

(a) a airbheartóidh gur doiciméad é a rinne an tSeirbhís
Dócmhainneachta, agus

(b) a airbheartóidh a bheith séalaithe le séala na Seirbhíse
Dócmhainneachta arna fhíordheimhniú de réir fho-alt
(4),

glacfar i bhfianaise é, agus measfar gurb é an doiciméad sin é gan a
thuilleadh cruthúnais mura gcruthófar a mhalairt.

(6) Aon chonradh nó ionstraim nár ghá a bheith faoi shéala dá
ndéanfadh nó dá bhforghníomhódh pearsa aonair é nó í, féadfaidh
an Stiúrthóir nó aon duine a bheidh údaraithe chuige sin i gcoitinne
nó go speisialta ag an Stiúrthóir é nó í a dhéanamh nó a
fhorghníomhú thar ceann na Seirbhíse Dócmhainneachta.

9.—(1) Faoi réir an Achta seo, is iad príomhfheidhmeanna na
Seirbhíse Dócmhainneachta—

(a) faireachán a dhéanamh ar oibriú na socruithe a bhaineann
le dócmhainneacht phearsanta agus dá ndéantar foráil
san Acht seo,

(b) iarratais ar Fhógraí Faoisimh Fiachais a bhreithniú de réir
Chaibidil 1 de Chuid 3,

(c) próiseáil a dhéanamh ar iarratais ar dheimhnithe
cosantacha de réir Chaibidil 3 nó 4 de Chuid 3,

(d) na Cláir arna mbunú faoi alt 133 a chothabháil,

(e) faisnéis a sholáthar don phobal faoi oibriú an Achta seo,

(f) comhairle a thabhairt don Aire faoi aon ní i ndáil lena
feidhmeanna,

(g) a údarú do dhaoine feidhmeanna idirghabhálaí cheadaithe
a chomhlíonadh faoi Chaibidil 1 de Chuid 3,

(h) de réir Chuid 5—

(i) a údarú do phearsana aonair cleachtas a sheoladh mar
chleachtóirí dócmhainneachta pearsanta,

(ii) maoirseacht agus rialáil a dhéanamh ar dhaoine atá
ag cleachtadh mar chleachtóirí dócmhainneachta
pearsanta,
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(iii) cibé feidhmeanna a shanntar don tSeirbhís
Dócmhainneachta faoin gCuid sin a chomhlíonadh,

(i) treoirlínte a ullmhú agus a eisiúint i dtaobh cad is
caighdeán maireachtála réasúnach agus caiteachais
mhaireachtála réasúnacha ann faoi alt 23,

(j) socrú a dhéanamh go soláthrófar cibé oideachas agus
oiliúint is cuí léi d’idirghabhálaithe ceadaithe, do
chleachtóirí dócmhainneachta pearsanta agus do dhaoine
eile, i ndáil le comhlíonadh a bhfeidhmeanna faoin Acht
seo acu,

(k) cuidiú le forbairt beartais sa réimse dócmhainneachta
pearsanta, agus

(l) aon dualgais eile a chomhall agus aon chumhachtaí eile a
fheidhmiú a shanntar di leis an Acht seo nó faoi.

(2) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, a mhéid is cuí léi
agus i cibé slí is cuí léi, faisnéis maidir leis na seirbhísí a sholáthraíonn
sí faoin Acht seo a scaipeadh.

(3) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, faoi réir an Achta
seo, aon ní a dhéanamh is gá nó is fóirsteanach léi, d’fhonn a
chumasú di a feidhmeanna a chomhlíonadh.

(4) Gan dochar d’fhreagrachtaí ginearálta na Seirbhíse
Dócmhainneachta faoin Acht seo, féadfar aon fheidhm dá cuid a
chomhlíonadh tríd an Stiúrthóir nó ag an Stiúrthóir, nó trí aon
chomhalta nó ag aon chomhalta dá foireann a bheidh údaraithe go
cuí chuige sin ag an Stiúrthóir.

(5) Maidir le Stiúrthóir na Seirbhíse Dócmhainneachta nó
comhalta d’fhoireann na Seirbhíse Dócmhainneachta a
chomhlíonann aon cheann dá feidhmeanna, toimhdítear in aon
imeachtaí go raibh sé nó sí údaraithe aici chun déanamh amhlaidh
thar a ceann, mura suífear a mhalairt.

10.—Is éard a bheidh sa tSeirbhís Dócmhainneachta—

(a) Stiúrthóir na Seirbhíse Dócmhainneachta a cheapfar faoi
alt 11, agus

(b) cibé comhaltaí d’fhoireann na Seirbhíse Dócmhainneachta
a cheapfar faoin gCuid seo.

11.—(1) (a) Beidh Stiúrthóir ar an tSeirbhís Dócmhainneachta ar a
dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht seo, an
“Stiúrthóir”.

(b) Faoi réir fho-alt (13), beidh an Stiúrthóir i seilbh oifige ar
feadh cibé tréimhse, nach faide ná 5 bliana ó dháta a
cheaptha nó a ceaptha faoin alt seo, a chinnfidh an tAire.

(c) Aon duine a bhí i seilbh oifige mar Stiúrthóir beidh sé nó
sí in-athcheaptha ach ní bheidh sé nó sí i seilbh oifige ar
feadh tréimhsí is faide sa chomhiomlán ná 10 mbliana.

(2) Faoi réir fho-ailt (12) agus (13), maidir leis an Stiúrthóir—
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(a) is é nó is í an tAire a cheapfaidh é nó í ar mholadh ó
Stiúrthóir na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí tar éis
comórtas chun na críche sin faoi alt 47 den Acht um
Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus
Ceapacháin), 2004 a chur ar siúl thar ceann an Aire, agus

(b) beidh an taithí chuí, na cáilíochtaí cuí, an oiliúint chuí agus
an saineolas cuí aige nó aici i gcomhair an cheapacháin.

(3) Maidir leis an Stiúrthóir—

(a) déanfaidh sé nó sí foireann, riarachán agus gnó na
Seirbhíse Dócmhainneachta a bhainistiú agus a rialú i
gcoitinne,

(b) beidh sé nó sí freagrach don Aire maidir lena
fheidhmeanna nó lena feidhmeanna a chomhlíonadh,
agus

(c) comhlíonfaidh sé nó sí cibé feidhmeanna eile (más ann) a
cheanglóidh an tAire nó a údarófar faoin Acht seo.

(4) Féadfaidh an tAire an Stiúrthóir a chur as oifig nó a fhionraí
ó oifig ar chúiseanna a luafar.

(5) Soláthróidh an Stiúrthóir cibé faisnéis don Aire a cheanglóidh
an tAire, lena n-áirítear faisnéis airgeadais, i leith chomhlíonadh
fheidhmeanna an Stiúrthóra.

(6) Ní bheidh an Stiúrthóir i seilbh aon oifig eile ná aon phost eile
a mbeidh luach saothair iníoctha ina leith, ná ní dhéanfaidh sé nó sí
aon ghnó, trádáil ná gairm a sheoladh gan ceadú an Aire.

(7) Féadfaidh cibé comhalta nó comhaltaí d’fhoireann na
Seirbhíse Dócmhainneachta a údaróidh an Stiúrthóir chun na críche
sin cibé feidhmeanna de chuid an Stiúrthóra a shonróidh an
Stiúrthóir a chomhlíonadh, le toiliú an Aire, agus beidh an comhalta
nó na comhaltaí sin den fhoireann cuntasach don Stiúrthóir i
gcomhlíonadh na bhfeidhmeanna a tharmligfear amhlaidh.

(8) Beidh an Stiúrthóir cuntasach don Aire i gcomhlíonadh
feidhmeanna a tharmligfidh sé nó sí de réir fho-alt (7).

(9) Féadfaidh an Stiúrthóir, le toiliú i scríbhinn ón Aire,
tarmligean arna dhéanamh de réir an ailt seo a chúlghairm.

(10) Ní áirítear sna feidhmeanna dá dtagraítear i bhfo-alt (7)
feidhm a tharmligfidh an tAire chun an Stiúrthóra faoi réir coinníll
nach ndéanfaidh an Stiúrthóir an fheidhm a tharmligean chun aon
duine eile.

(11) Más rud é—

(a) go n-éagfaidh an Stiúrthóir, go n-éireoidh sé nó sí as oifig
nó go gcuirfear as oifig é nó í, nó

(b) go mbeidh an Stiúrthóir neamhábalta go sealadach ar
chúis ar bith leanúint dá fheidhmeanna nó dá
feidhmeanna a chomhlíonadh,
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féadfaidh an tAire cibé comhalta nó comhaltaí d’fhoireann na
Seirbhíse Dócmhainneachta is cuí leis nó léi a ainmniú chun
feidhmeanna an Stiúrthóra a chomhlíonadh—

(i) sna himthosca a luaitear i mír (a) go dtí go ndéanfar
ceapachán de réir fho-alt (2),

(ii) sna himthosca a luaitear i mír (b), go dtí go mbeidh an
Stiúrthóir ábalta athchromadh ar a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a chomhlíonadh, nó

(iii) go dtí go dtabharfaidh an tAire breith ainmniú arna
dhéanamh faoin bhfo-alt seo a chúlghairm nó a athrú.

(12) Féadfaidh an tAire, roimh an lá bunaithe, duine a ainmniú a
bheidh le ceapadh ina Stiúrthóir.

(13) Más rud é, díreach roimh an lá bunaithe, go mbeidh duine
arna ainmniú nó arna hainmniú ag an Aire faoi fho-alt (12)—

(a) ceapfaidh an tAire an duine sin chun bheith ar an gcéad
Stiúrthóir, agus

(b) chun críocha fho-alt (1)(b), measfar gurb é a bheidh i
ndáta ceaptha an duine sin faoin alt seo an dáta a
ainmníodh é nó í faoi fho-alt (12).

12.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
tSeirbhís Dócmhainneachta, cibé líon daoine a cheadóidh an tAire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a cheapadh chun bheith ina
gcomhaltaí d’fhoireann na Seirbhíse Dócmhainneachta.

(2) Déanfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an tSeirbhís
Dócmhainneachta agus le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, na gráid d’fhoireann na Seirbhíse Dócmhainneachta
agus an líon foirne i ngach grád a chinneadh.

(3) Déanfar gach ceapachán faoin alt seo—

(a) ar cibé téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le luach
saothair a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, nó

(b) ar cibé téarmaí agus coinníollacha eile a chinnfidh an
tSeirbhís Dócmhainneachta agus a cheadóidh an tAire le
toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

13.—(1) Déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, a luaithe is
féidir tar éis an lae bunaithe, le ceadú an Aire agus le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, scéim nó scéimeanna a
dhéanamh chun sochair aoisliúntais a dheonú don Stiúrthóir, nó ina
leith, agus do cibé comhaltaí dá foireann is cuí léi, nó ina leith.

(2) Socrófar le scéim faoin alt seo tráth scoir agus coinníollacha
scoir na ndaoine go léir a bhfuil sochair aoisliúntais iníoctha leo nó
ina leith faoin scéim nó faoi na scéimeanna agus féadfar tráthanna
éagsúla agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla
daoine.
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(3) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, le ceadú an Aire
agus le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, scéim a
dhéanamh lena leasaítear scéim faoin alt seo, lena n-áirítear scéim
faoin bhfo-alt seo.

(4) Má cheadaíonn an tAire scéim faoin alt seo le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, déanfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta í a chur i gcrích de réir a téarmaí.

(5) Beidh i scéim faoin alt seo foráil le haghaidh achomhairc i
gcoinne breithe a bhaineann le sochar aoisliúntais faoin scéim.

(6) Má éiríonn aon díospóid maidir le héileamh aon duine ar aon
sochar aoisliúntais, nó maidir le méid aon sochair aoisliúntais, is
iníoctha de bhun scéim nó scéimeanna faoin alt seo, cuirfear an
díospóid sin faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh an tAire í chuig
an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus is breith
chríochnaitheach breith an Aire sin.

(7) Ní dhéanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta aon sochair
aoisliúntais a dheonú do dhuine, nó ina leith, ar scor dó nó di de
bheith ina Stiúrthóir ar an tSeirbhís Dócmhainneachta nó ina
chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann na Seirbhíse
Dócmhainneachta ach amháin—

(a) de réir scéim nó scéimeanna faoin alt seo, nó

(b) le ceadú an Aire agus le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe.

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

(9) Beidh feidhm ag fo-alt (8), fairis na modhnuithe go léir is gá,
maidir le leasú ar scéim faoin alt seo mar atá feidhm aige maidir le
scéim faoin alt seo.

(10) San alt seo—

folaíonn “lena leasaítear”, i ndáil le scéim faoin alt seo, an scéim
a chúlghairm;

ciallaíonn “sochar aoisliúntais” aon phinsean, aisce nó liúntas eile is
iníoctha le duine, nó i leith duine, ar scor dó nó di de bheith ina
Stiúrthóir ar an tSeirbhís Dócmhainneachta nó ina chomhalta nó ina
comhalta d’fhoireann na Seirbhíse Dócmhainneachta.

14.—(1) Déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, a luaithe is
indéanta tar éis an lae bunaithe agus, in aon chás, laistigh de 6 mhí
tar éis an lae sin, agus ina dhiaidh sin laistigh de 6 mhí roimh gach
tríú cothromdháta an lae bunaithe, plean straitéiseach don tSeirbhís
Dócmhainneachta don tréimhse 3 bliana ina dhiaidh sin a ullmhú
agus a chur faoi bhráid an Aire, lena cheadú ag an Aire fara leasú
nó gan leasú.

(2) Maidir le plean straitéiseach—
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(a) beidh sé de réir aon ordacháin arna n-eisiúint ag an Aire
ó am go ham i leith na foirme agus an mhodha ar a
n-ullmhófar an plean,

(b) leagfar amach ann cuspóirí fíorthábhachtacha, aschuir
agus straitéisí gaolmhara na Seirbhíse Dócmhainneachta,
lena n-áirítear úsáid acmhainní, agus

(c) tabharfar aird ann ar an ngá lena chinntiú go mbainfear
an úsáid is tairbhiúla, is éifeachtaí agus is éifeachtúla as
acmhainní na Seirbhíse Dócmhainneachta.

(3) Cuirfidh an tAire faoi deara, a luaithe is indéanta tar éis an
plean straitéiseach a cheadú amhlaidh, cóip den phlean straitéiseach
a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

15.—(1) Faoi réir an ailt seo, déanfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta, gach bliain—

(a) plean gnó a ullmhú agus a ghlacadh i leith na bliana sin
nó i leith cibé tréimhse eile a chinnfidh an tAire, agus

(b) an plean a chur faoi bhráid an Aire.

(2) Maidir le plean gnó—

(a) déanfar gníomhaíochtaí na Seirbhíse Dócmhainneachta
don tréimhse lena mbaineann an plean gnó a léiriú ann,

(b) beidh meastacháin ann ar líon fostaithe na Seirbhíse
Dócmhainneachta don tréimhse agus don ghnó lena
mbaineann an plean, agus

(c) beidh sé de réir bheartais agus chuspóirí an Aire agus an
Rialtais mar a bhaineann siad le feidhmeanna na
Seirbhíse Dócmhainneachta.

(3) Le linn an plean gnó a ullmhú, beidh aird ag an tSeirbhís
Dócmhainneachta ar an bplean straitéiseach a bheidh i ngníomh an
tráth sin agus a bheidh ceadaithe faoi alt 14.

(4) Déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta ráiteas a chur faoi
bhráid an Aire i dteannta plean gnó, ar ráiteas é i dtaobh a
meastacháin ar an ioncam agus ar an gcaiteachas a bhaineann leis an
bplean agus a bheidh ar comhréir leis an airgead a mheasfar a bheith
ar fáil don tSeirbhís Dócmhainneachta don tréimhse lena mbaineann
an plean gnó.

16.—(1) Tráth nach déanaí ná 4 mhí tar éis dheireadh gach bliana
airgeadais, tabharfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta tuarascáil i
scríbhinn (dá ngairtear an “tuarascáil bhliantúil” san alt seo) don
Aire maidir le comhlíonadh fheidhmeanna na Seirbhíse
Dócmhainneachta i rith na bliana sin.

(2) Beidh an tuarascáil bhliantúil a chuirfear faoi bhráid an Aire
faoi fho-alt (1) i cibé foirm agus beidh faisnéis inti i leith cibé nithe
is cuí leis an tSeirbhís Dócmhainneachta nó a ordóidh an tAire.

(3) (a) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta aon
tuarascálacha eile is cuí léi a thabhairt d’fhonn aird an
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Aire a dhíriú ar nithe a bhaineann le feidhmeanna na
Seirbhíse Dócmhainneachta agus atá tagtha ar a hiúl,
agus ar dóigh léi gur ceart iad a bheith ina n-ábhar
tuarascála speisialta don Aire, mar gheall ar a
dtromaíocht nó ar imthosca eisceachtúla eile, agus

(b) tabharfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta tuarascáil ar
aon ní, má iarrann an tAire amhlaidh.

(4) Tabharfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta cibé faisnéis eile
don Aire a cheanglóidh an tAire i leith na nithe seo a leanas—

(a) comhlíonadh a feidhmeanna ag an tSeirbhís
Dócmhainneachta agus a beartais i leith chomhlíonta sin,

(b) aon doiciméad sonrach nó cuntas sonrach arna ullmhú
aici, nó

(c) an tuarascáil bhliantúil nó aon tuarascáil dá dtagraítear i
bhfo-alt (3).

(5) Chun críocha fho-alt (1), measfar gur bliain airgeadais an
tréimhse idir an lá bunaithe agus an 31 Nollaig dá éis.

(6) Tráth nach déanaí ná 2 mhí tar éis tuarascáil bhliantúil arna
cur faoina bhráid nó faoina bráid faoi fho-alt (1) a fháil, cuirfidh an
tAire faoi deara cóip den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

(7) Foilseoidh an tSeirbhís Dócmhainneachta a tuarascáil
bhliantúil i cibé foirm agus ar cibé modh is cuí léi a luaithe is
indéanta tar éis fo-alt (6) a chomhlíonadh i leith na tuarascála.

(8) Feádfaidh an tAire, má mheasann sé nó sí gur cuí déanamh
amhlaidh, a chur faoi deara cóip de thuarascáil arna cur faoina
bhráid nó faoina bráid faoi fho-alt (3)—

(a) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas, agus

(b) i gcás mír (a) a bheith comhlíonta, í a fhoilsiú i cibé foirm
agus ar cibé modh is cuí leis nó léi.

17.—(1) Déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta—

(a) meastacháin ar ioncam agus ar chaiteachas a chur faoi
bhráid an Aire i cibé foirm, i leith cibé tréimhsí agus ag
cibé tráthanna, a shonróidh an tAire, agus

(b) aon fhaisnéis a sholáthar don Aire a cheanglóidh an tAire
i dtaca leis na meastacháin sin agus freisin i dtaca le tograí
agus pleananna na Seirbhíse Dócmhainneachta i leith
tréimhse a shonróidh an tAire.

(2) Coimeádfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, i cibé foirm
agus i leith cibé tréimhsí cuntasaíochta a cheadóidh an tAire, le toiliú
an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, na cuntais go léir is
cuí agus is gnách ar airgead a bheidh faighte agus caite ag an
tSeirbhís Dócmhainneachta, lena n-áirítear cuntas ioncaim agus
caiteachais, agus clár comhardaithe.

27

Cd.2 A.16

Cuntais agus
iniúchadh.



Cd.2 A.17

Láithriú os comhair
Coiste de Dháil
Éireann arna bhunú
chun scrúdú, etc., a
dhéanamh ar
chuntais leithreasa,
etc.

28

[Uimh. 44.] [2012.]An tAcht um Dhócmhainneacht
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(3) (a) Déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta a cuntais a
cheadú a luaithe is indéanta (ach tráth nach déanaí ná
3 mhí tar éis dheireadh na tréimhse cuntasaíochta lena
mbaineann siad) agus cuirfidh sí faoi bhráid an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste iad lena n-iniúchadh.

(b) Déanfar cóip de na cuntais agus de thuarascáil an Ard-
Reachtaires Cuntas agus Ciste orthu a thíolacadh don
Aire a luaithe is indéanta, agus cuirfidh an tAire faoi
deara cóip de na cuntais agus den tuarascáil a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas.

(4) (a) Ceadóidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, an Stiúrthóir
agus aon chomhalta iomchuí den fhoireann, aon uair a
cheanglóidh an tAire amhlaidh, d’aon duine, arna
cheapadh nó arna ceapadh ag an Aire, cuntais na
Seirbhíse Dócmhainneachta i leith aon bhliain airgeadais
nó tréimhse eile a scrúdú, agus éascóidh siad aon scrúdú
den sórt sin, agus íocfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta
leis an Aire cibé táille a shocróidh an tAire ar an scrúdú.

(b) San fho-alt seo, ciallaíonn “comhalta iomchuí den
fhoireann” comhalta d’fhoireann na Seirbhíse
Dócmhainneachta a mbeidh dualgais a bhaineann leis na
cuntais sin sannta go cuí dó nó di.

18.—(1) Déanfaidh an Stiúrthóir, aon uair a cheanglóidh Coiste
de Dháil Éireann air nó uirthi é i scríbhinn, ar Coiste é arna bhunú
faoi Bhuan-Orduithe Dháil Éireann chun scrúdú a dhéanamh ar na
cuntais leithreasa agus ar thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste agus chun tuarascáil a thabhairt do Dháil Éireann ar an
gcéanna, fianaise a thabhairt don Choiste sin maidir leis na nithe seo
a leanas—

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a thaifeadtar nó a
cheanglaítear a thaifeadadh in aon leabhar nó taifead eile
cuntais atá faoi réir a iniúchta ag an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste agus a cheanglaítear leis an Acht seo
ar an tSeirbhís Dócmhainneachta a ullmhú,

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht na Seirbhíse
Dócmhainneachta i dtaca le húsáid acmhainní,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a
úsáideann an tSeirbhís Dócmhainneachta chun
éifeachtacht a hoibríochtaí a mheas, agus

(d) aon ní a dhéanann difear don tSeirbhís Dócmhainneachta
agus dá dtagraítear i dtuarascáil speisialta ón Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993, nó in
aon tuarascáil eile ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
(a mhéid a bhaineann an tuarascáil le ní a shonraítear i
mír (a), (b) nó (c)) a leagtar faoi bhráid Dháil Éireann.

(2) Le linn fianaise a thabhairt don Choiste faoin alt seo, ní
dhéanfaidh an Stiúrthóir tuillteanais aon bheartais de chuid an
Rialtais, ná de chuid Aire den Rialtas, ná tuillteanais cuspóirí
beartais den sórt sin a cheistiú ná tuairim a nochtadh ina dtaobh sin.
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19.—(1) Láithreoidh an Stiúrthóir os comhair Coiste, ar iarraidh
a fháil i scríbhinn ón gCoiste, chun cuntas a thabhairt ar riarachán
ginearálta na Seirbhíse Dócmhainneachta, de réir mar a cheanglóidh
an Coiste, agus déanfaidh sé nó sí cibé faisnéis (lena n-áirítear
doiciméid) a shonróidh an Coiste agus a bheidh i seilbh an
Stiúrthóra, nó a mbeidh fáil aige nó aici orthu, a sholáthar don
Choiste.

(2) Ní cheanglófar ar an Stiúrthóir cuntas a thabhairt os comhair
Coiste ar aon ní atá nó a bhí, nó a d’fhéadfadh a bheith amach anseo,
ina ábhar—

(a) do bhreith nó do chinneadh ag an tSeirbhís
Dócmhainneachta i leith duine áirithe, nó

(b) d’imeachtaí os comhair cúirte nó binse sa Stát.

(3) Más é tuairim an Stiúrthóra go bhfuil feidhm ag fo-alt (2)
maidir le ní a n-iarrfar air nó uirthi cuntas a thabhairt air os comhair
Coiste, cuirfidh sé nó sí an tuairim sin agus na cúiseanna atá leis an
tuairim in iúl don Choiste.

(4) Maidir leis an bhfaisnéis a cheanglaítear faoi fho-alt (3) a
thabhairt don Choiste, is i scríbhinn a thabharfar í mura dtugtar í le
linn don Stiúrthóir a bheith os comhair an Choiste.

(5) Más rud é, ar thuairim an Stiúrthóra i dtaobh ní a bheith
curtha in iúl dó, go dtabharfaidh an Coiste breith gan a iarraidh a
tharraingt siar, féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas a fháil faoi fho-
alt (6), cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil feidhm ag fo-alt (2)
maidir leis an ní.

(6) Féadfaidh na daoine seo a leanas iarratas ar chinneadh faoi
fho-alt (5) a dhéanamh ar mhodh achomair chuig an Ard-Chúirt—

(a) an Stiúrthóir tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis don Choiste
a bhreith gan a iarraidh a tharraingt siar a chur in iúl dó
nó di, nó

(b) cathaoirleach an Choiste ag gníomhú thar ceann an
Choiste.

(7) Go dtí go gcinnfear iarratas faoi fho-alt (6), ní fhreastalóidh
an Stiúrthóir os comhair an Choiste chun cuntas a thabhairt ar an ní
lena mbaineann an t-iarratas.

(8) Má chinneann an Ard-Chúirt go bhfuil feidhm ag fo-alt (2)
maidir leis an ní, déanfaidh an Coiste a iarraidh maidir leis an ní a
tharraingt siar ach, má chinneann an Ard-Chúirt nach bhfuil feidhm
ag fo-alt (2) maidir leis an ní, freastalóidh an Stiúrthóir os comhair
an Choiste chun cuntas a thabhairt ar an ní.

(9) San alt seo, ciallaíonn “Coiste” coiste arna cheapadh ag
ceachtar Teach den Oireachtas nó ag dhá Theach an Oireachtais i
gcomhar (seachas an Coiste dá dtagraítear in alt 18(1), an Coiste
um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Sheanad Éireann), nó fochoiste de choiste den sórt sin.
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20.—(1) Faoi réir fho-alt (5), féadfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta, le toiliú an Aire, agus, má ordaíonn an tAire di
déanamh amhlaidh, déanfaidh sí, de réir théarmaí an ordacháin, na
táillí a bheidh le híoc léi agus an tráth a dhlitear iad a íoc a fhorordú
le rialacháin i leith na nithe seo a leanas—

(a) comhlíonadh feidhmeanna,

(b) soláthar seirbhísí, agus

(c) seoladh gníomhaíochtaí,

aici faoin Acht seo.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), áirítear ar
chumhacht na Seirbhíse Dócmhainneachta faoin bhfo-alt sin chun
táillí a fhorordú an chumhacht chun foráil a dhéanamh le haghaidh
díolúintí ó tháillí a íoc, nó le haghaidh táillí a tharscaoileadh, a
loghadh nó a aisíoc (go hiomlán nó go páirteach), in imthosca
éagsúla nó in aicmí éagsúla imthosca nó i gcásanna éagsúla nó in
aicmí éagsúla cásanna.

(3) Déanfar táillí a gheofar faoin Acht seo a íoc isteach sa
Státchiste nó a chur chun sochair don Státchiste ar cibé modh a
ordóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(4) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta aon mhéid a bheidh
dlite agus ag dul don tSeirbhís Dócmhainneachta maidir le táille a
mhuirearófar faoin alt seo a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí in
aon chúirt dlínse inniúla, ó dhuine ag a mbeidh an táille iníoctha.

(5) Le linn rialacháin a dhéanamh de bhun an ailt seo, féadfaidh
an tSeirbhís Dócmhainneachta aird a thabhairt—

(a) ar na caiteachais a thabhóidh sí, nó

(b) ar na caiteachais a cheaptar a thabhóidh sí,

i gcomhlíonadh a feidhmeanna faoin Acht seo, sa chaoi go ndéanfar
cibé méid de na caiteachais sin is cuí léi a ghnóthú as táillí a bheidh
le muirearú de bhun na rialachán sin.

21.—Déanfaidh an tAire cibé méid nó méideanna a chinnfidh an
tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, chun
críocha caiteachas ag an tSeirbhís Dócmhainneachta i gcomhlíonadh
a feidhmeanna, a airleacan chuig an tSeirbhís Dócmhainneachta as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

22.—(1) Níl feidhm ag na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997
agus 2003 maidir le taifead atá i seilbh na Seirbhíse
Dócmhainneachta, mura rud é go mbaineann an taifead le riarachán
ginearálta na Seirbhíse Dócmhainneachta.

(2) San alt seo, tá le “taifead” an bhrí chéanna atá leis sna
hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003.
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23.—(1) Déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, chun críocha
ailt 26, 65(4) agus 99(4) agus alt 85D (arna chur isteach le halt 157)
den Acht Féimheachta, 1988, treoirlínte a ullmhú agus a eisiúint i
dtaobh cad is caighdeán maireachtála réasúnach agus caiteachais
mhaireachtála réasúnacha ann.

(2) Sula n-eiseoidh an tSeirbhís Dócmhainneachta treoirlínte faoi
fho-alt (1), rachaidh sí i gcomhairle leis an Aire, leis an Aire
Airgeadais, leis an Aire Coimirce Sóisialaí agus le cibé daoine eile
nó comhlachtaí eile is cuí leis an tSeirbhís Dócmhainneachta nó a
ordóidh an tAire.

(3) Le linn don tSeirbhís treoirlínte a ullmhú a eiseofar faoi fho-
alt (1), beidh aird aici ar na nithe seo a leanas—

(a) cibé tomhais ar bhochtaineacht agus táscairí
bochtaineachta atá leagtha amach i bhfoilseachán
beartais de chuid an Rialtais ar bhochtaineacht agus
uilechuimsitheacht shóisialta is cuí leis an tSeirbhís
Dócmhainneachta,

(b) cibé staitisticí oifigiúla (de réir bhrí an Achta Staidrimh,
1993) agus suirbhéanna a bhaineann le hioncam agus
caiteachas teaghlaigh arna bhfoilsiú ag an bPríomh-Oifig
Staidrimh is cuí leis an tSeirbhís Dócmhainneachta,

(c) an Treoir Praghsanna do Thomhaltóirí (Gach Ítim) a
fhoilsíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh nó aon treoir
choibhéiseach a fhoilsíonn an Oifig sin ó am go ham,

(d) cibé faisnéis eile a mheasfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta is cuí chun a feidhmeanna faoin alt seo
a chomhlíonadh,

(e) difríochtaí idir méid agus comhdhéanamh teaghlach, agus
na riachtanais éagsúla atá ar dhaoine, ag féachaint do
nithe amhail a n-aois, a sláinte agus an bhfuil míchumas
coirp, céadfa, meabhair-shláinte nó intleachtúil orthu,
agus

(f) an gá atá le huilechuimsitheacht shóisialta féichiúnaithe
agus a gcleithiúnaithe, agus rannpháirteachas gníomhach
acu i ngníomhaíocht eacnamaíochta sa Stát, a éascú.

(4) Féadfar i dtreoirlínte a eiseofar faoi fho-alt (1) samplaí díobh
seo a leanas a thabhairt—

(a) caiteachais a fhéadfar a lamháil mar chaiteachais
mhaireachtála réasúnacha, agus

(b) caiteachais nach bhféadfar a lamháil mar chaiteachais
mhaireachtála réasúnacha.

(5) Déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta treoirlínte arna
n-eisiúint faoi fho-alt (1) a chur ar fáil do dhaoine den phobal ar a
suíomh gréasáin.

(6) Faoi réir fho-alt (7), eiseoidh an tSeirbhís Dócmhainneachta
treoirlínte faoi fho-alt (1) i gceann eatraimh ina mbeidh cibé fad,
nach faide ná aon bhliain amháin, is cuí léi.
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(7) Maidir le mainneachtain ag an tSeirbhís Dócmhainneachta fo-
alt (6) a chomhlíonadh, ní fhágfaidh sé sin go mbeidh na treoirlínte
is déanaí a d’eisigh sí faoin alt seo neamhbhailí chun críocha an
Achta seo.

24.—Ní fhorléireofar aon ní san Acht seo mar ní lena gcoisctear
ar an tSeirbhís Dócmhainneachta, le linn di a feidhmeanna a
chomhlíonadh faoin Acht seo, doiciméid nó faisnéis eile a sheoladh
nó a ghlacadh, nó cumarsáid a dhéanamh ar shlí eile, trí mheán
leictreonach.

CUID 3

Comhshocraíochtaí Dócmhainneachta

Caibidil 1

Fógraí Faoisimh Fiachais

25.—Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “Acht 1995” an tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí,
1995;

ciallaíonn “dáta iarratais” an dáta a dhéantar iarratas faoi alt 29 chuig
an tSeirbhís Dócmhainneachta ar Fhógra Faoisimh Fiachais;

ciallaíonn “idirghabhálaí ceadaithe” duine arna údarú nó arna
húdarú faoi alt 47 chun feidhmeanna idirghabhálaí cheadaithe faoin
gCaibidil seo a chomhlíonadh;

ciallaíonn “fiach”, i ndáil le féichiúnaí, fiach i leith suim leachtaithe
is iníoctha, ar an dáta iarratais, láithreach nó tráth deimhneach éigin
amach anseo laistigh de 3 bliana ón dáta sin;

ciallaíonn “Fógra Faoisimh Fiachais” Fógra Faoisimh Fiachais arna
eisiúint faoi alt 31;

ciallaíonn “próiseas Fógra Faoisimh Fiachais”, i ndáil le féichiúnaí,
an próiseas a thosaíonn nuair a chuireann an féichiúnaí ráiteas i
scríbhinn faoi bhráid idirghabhálaí cheadaithe faoi alt 27(1) agus a
chríochnaíonn, de réir mar a bheidh—

(a) nuair a tharraingítear siar iarratas an fhéichiúnaí ar Fhógra
Faoisimh Fiachais, nuair a mheastar gur tarraingíodh siar
é nó nuair a dhiúltaítear é, de réir na Caibidle seo, nó

(b) nuair a scoireann an Fógra Faoisimh Fiachais, arna eisiúint
i ndáil leis an bhféichiúnaí sin, d’éifeacht a bheith leis de
réir na Caibidle seo;

ciallaíonn “fiach cáilitheach”, i ndáil le féichiúnaí, fiach seachas fiach
eisiata agus—

(a) folaíonn sé na nithe seo a leanas:

(i) fiach cárta creidmheasa;

(ii) rótharraingt nó iasacht neamhurraithe ó bhanc nó
eintiteas eile atá á rialáil ag Banc Ceannais na
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hÉireann agus a sheolann gnó sa Stát agus atá á
rialáil ag Banc Ceannais na hÉireann;

(iii) fiach i leith bille amháin nó níos mó a íoc i leith cíosa,
fóntas nó teileafóin;

(iv) fiacha leachtaithe arna dtabhú ag an bhféichiúnaí mar
urra ar dhuine eile, amhail ráthaíocht arna tabhairt
ag an bhféichiúnaí maidir le haon mhéid a ráthaíodh
go bhfuil sé dlite den fhéichiúnaí agus iníoctha ag an
bhféichiúnaí ar ráthaíocht í a mbeidh glaoite uirthi;

(b) faoi réir ailt 35(9) agus 46, féadfaidh go bhfolóidh sé fiach
urraithe, agus

(c) ní fholaíonn sé fiach ineisiata, mura fiach ceadaithe é;

forléireofar “creidiúnaí sonraithe” de réir alt 32(c)(ii) agus folaíonn
tagairtí do chreidiúnaí sonraithe tagairt d’aon duine a n-aistríonn
chuige nó chuici, trí shannadh nó trí oibriú dlí, tar éis an dáta
iarratais lena mbaineann, an ceart chun iomlán féich cháilithigh
shonraithe lena mbaineann nó aon chuid de a éileamh;

ciallaíonn “féichiúnaí sonraithe” duine is ábhar d’Fhógra Faoisimh
Fiachais agus, i ndáil le Fógra Faoisimh Fiachais ar leith, ciallaíonn
sé an duine is ábhar don Fhógra sin de réir alt 32(a);

forléireofar “fiacha cáilitheacha sonraithe” de réir alt 32(b);

forléireofar “tréimhse mhaoirseachta” de réir alt 34 agus folaíonn sé
tréimhse mhaoirseachta arna fadú faoin alt sin;

ciallaíonn “foirceannadh” i ndáil le Fógra Faoisimh Fiachais,
foirceannadh an Fhógra le hordú ó chúirt faoi alt 43 nó 44.

26.—(1) Faoi réir fhorálacha na Caibidle seo, ní bheidh féichiúnaí
incháilithe le haghaidh eisiúint Fógra Faoisimh Fiachais mura rud é
go ndéanfar iarratas ar Fhógra den sórt sin thar a cheann nó thar
a ceann de réir alt 29 agus go gcomhlíonfaidh sé nó sí na critéir
incháilitheachta a shonraítear i bhfo-alt (2).

(2) Faoi réir an ailt seo, is iad na critéir incháilitheachta dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) gurb amhlaidh, ar an dáta iarratais, maidir
leis an bhféichiúnaí:

(a) gur €20,000 nó níos lú na fiacha cáilitheacha atá air nó
uirthi;

(b) gur €60 nó níos lú in aghaidh na míosa an glanioncam
indiúscartha, arna ríomh de réir fho-alt (5), atá aige nó
aici;

(c) gur €400 nó níos lú luach na sócmhainní, arna ríomh de
réir fho-alt (6), atá aige nó aici;

(d) go mbeidh sainchónaí air nó uirthi sa Stát nó go raibh,
laistigh de bhliain amháin roimh an dáta iarratais—

(i) gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, nó

(ii) áit ghnó aige nó aici sa Stát;
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(e) go bhfuil sé nó sí, agus na tosca dá dtagraítear i bhfo-alt
(7) á gcur i gcuntas, dócmhainneach agus nach bhfuil aon
dóchúlacht ann go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith
sócmhainneach laistigh den tréimhse 3 bliana dar tosach
an dáta iarratais, fad a bheidh caighdeán maireachtála
réasúnach á chothabháil aige nó aici dó féin nó di féin
agus dá chleithiúnaithe nó dá cleithiúnaithe;

(f) le linn na tréimhse 2 bhliain dar críoch an dáta iarratais—

(i) nach ndearna sé nó sí idirbheart le duine faoi luach
an idirbhirt sin ar chionchúis ábhartha an
t-idirbheart nach féidir leis an bhféichiúnaí a fhiacha
nó a fiacha a íoc (seachas aon fhiacha a bhí dlite don
duine lena ndearna an féichiúnaí an t-idirbheart faoi
luach), nó

(ii) nár thug sé nó sí tosaíocht do dhuine arbh í an
éifeacht a bhí aici laghdú substaintiúil a dhéanamh
ar an méid a bhí ar fáil don fhéichiúnaí chun a
fhiacha nó a fiacha a íoc (seachas fiach a bhí dlite
don duine dár tugadh an tosaíocht);

(g) nach mbeidh sé nó sí neamhincháilithe faoi fho-alt (4) nó
(8) le haghaidh eisiúint Fógra Faoisimh Fiachais.

(3) I gcás go mbeidh alt 135 curtha chun feidhme—

(a) déanfar tagairtí i míreanna (a) agus (c) d’fho-alt (2)
d’fhiacha agus do shócmhainní de chuid féichiúnaí, agus

(b) déanfar tagairtí i bhfo-alt (6)(b)(i) do choigilteas an
fhéichiúnaí,

a fhorléiriú mar thagairtí do na méideanna lena mbaineann tar éis
fritháireamh den sórt sin.

(4) Ní bheidh féichiúnaí incháilithe le haghaidh Fógra Faoisimh
Fiachais i gcás gur tabhaíodh 25 faoin gcéad nó níos mó dá fhiacha
cáilitheacha nó dá fiacha cáilitheacha le linn na tréimhse 6 mhí dar
críoch an dáta iarratais.

(5) Chun críocha fho-alt (2)(b)—

(a) ciallaíonn “glanioncam indiúscartha” an t-ioncam atá ar
fáil ag féichiúnaí, arna ríomh de réir mhír (b), lúide na
hasbhaintí dá dtagraítear i mír (c),

(b) déanfar an méid seo a leanas, i ndáil le féichiúnaí, a chur
i gcuntas le linn a ioncam nó a hioncam a ríomh—

(i) a thuarastal nó a tuarastal nó a phá nó a pá,

(ii) na sochair leasa (seachas sochar linbh) atá á bhfáil
aige nó aici,

(iii) a ioncam nó a hioncam ó phinsean,

(iv) ranníocaí ó dhaoine eile den teaghlach, agus

(v) aon ioncam eile atá ar fáil dó nó di.
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agus

(c) asbhainfear iad seo a leanas (más infheidhme), i ndáil le
féichiúnaí, as an tsuim a ríomhfar faoi mhír (b):

(i) a chaiteachais mhaireachtála réasúnacha nó a
caiteachais mhaireachtála réasúnacha;

(ii) cáin ioncaim is iníoctha aige nó aici;

(iii) ranníocaí árachais shóisialaigh is iníoctha aige nó aici;

(iv) íocaíochtaí arna ndéanamh aige nó aici i leith fiacha
eisiata;

(v) íocaíochtaí arna ndéanamh aige nó aici i leith fiacha
in-eisiata nach fiacha ceadaithe iad;

(vi) cibé tobhaigh agus muirir eile ar ioncam an
fhéichiúnaí shonraithe a fhorordófar.

(6) Le linn sócmhainní féichiúnaí a ríomh chun críocha fho-alt
(2)(c)—

(a) measfar gurb é a bheidh i luach sócmhainne margadhluach
na sócmhainne sin, is cuma faoi aon mhorgáiste, aon
mhuirear nó aon urrús eile a bhfuil sí faoina réir,

(b) tá na nithe seo a leanas ar áireamh sna hítimí a chuirfear
i gcuntas—

(i) coigilteas;

(ii) faoi réir mhír (c)(iii), feithiclí;

(iii) scaireanna;

(iv) maoin (réadach agus pearsanta),

(c) ní chuirfear na nithe seo a leanas i gcuntas:

(i) na hítimí seo a leanas, suas go luach iomlán nach mó
ná €6,000—

(I) trealamh teaghlaigh agus fearais teaghlaigh is gá
le réasún chun gur féidir leis an bhféichiúnaí
agus lena chleithiúnaithe nó lena cleithiúnaithe
caighdeán réasúnach maireachtála a
chothabháil, agus

(II) leabhair, uirlisí agus baill eile trealaimh a
úsáideann sé nó sí agus is gá le réasún ina
fhostaíocht nó ina fostaíocht, ina ghnó nó ina
gnó nó ina ghairm bheatha nó ina gairm
bheatha;

(ii) ítim amháin de sheodra pearsanta nach mó a luach ná
€750 nó cibé luach eile a fhorordóidh an tAire, i gcás
nach mbeidh costas ceannaigh na hítime sin ar
áireamh i bhfiacha cáilitheacha an fhéichiúnaí chun
críocha fho-alt (2)(a);
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(iii) mótarfheithicil amháin, i gcás go bhfuil an fheithicil
sin riachtanach le réasún chun go seolfadh sé nó sí a
ghníomhaíochtaí laethúla nó a gníomhaíochtaí
laethúla agus—

(I) gur €2,000 nó níos lú, nó cibé méid eile a
fhorordóidh an tAire luach na feithicle, i gcás
nach mbeidh costas ceannaigh na hítime sin ar
áireamh i bhfiacha cáilitheacha an fhéichiúnaí
chun críocha fho-alt (2)(a), nó

(II) i gcás go bhfuil an féichiúnaí, nó a chleithiúnaí
nó a cleithiúnaí faoi mhíchumas, gur dearadh nó
gur oiriúnaíodh an fheithicil sin go speisialta
lena húsáid ag an bhféichiúnaí nó ag an
gcleithiúnaí sin, de réir mar a bheidh;

(iv) i gcás go bhfuil an féichiúnaí nó a chleithiúnaí nó a
cleithiúnaí ag freastal ar chúrsa bunoideachais nó
oideachais dara leibhéal, leabhair, ábhair agus baill
eile trealaimh is gá le réasún chun a chumasú don
fhéichiúnaí nó don chleithiúnaí sin, de réir mar a
bheidh, a bheith rannpháirteach sa chúrsa sin agus é
a chríochnú,

(v) aon leas i socrú pinsin iomchuí nó aon teideal faoi
shocrú pinsin iomchuí mura bhfuil feidhm ag fo-alt
(12).

(7) Is iad na tosca a chuirfear i gcuntas chun críocha fho-alt
(2)(e)—

(a) dliteanais reatha an fhéichiúnaí,

(b) dliteanais theagmhasacha agus ionchasacha an fhéichiúnaí
agus (a mhéid is infhionnta iad) na tráthanna a dhlífear
na dliteanais sin a íoc, agus

(c) sócmhainní reatha agus ionchasacha agus ioncam reatha
agus ionchasach an fhéichiúnaí, agus

(d) treoirlínte a eiseofar faoi alt 23.

(8) Tá féichiúnaí neamhincháilithe le haghaidh eisiúint Fógra
Faoisimh Fiachais i gcás—

(a) go raibh sé nó sí ina fhéichiúnaí sonraithe nó ina féichiúnaí
sonraithe riamh,

(b) go ndearna sé nó sí iarratas ar dheimhniú cosantach faoi
Chaibidil 3 nó 4 nó laistigh den tréimhse 12 mhí dar
críoch an dáta iarratais,

(c) gur páirtí é nó í, mar fhéichiúnaí, amhail ar an dáta
iarratais, i gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais nó i
gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta atá in
éifeacht,

(d) gur éirigh leis nó léi, mar fhéichiúnaí, Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais nó Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a chur i gcrích laistigh de
thréimhse 5 bliana dar críoch an dáta iarratais,
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(e) faoi réir fho-alt (9), go ndearna sé nó sí iarratas ar
fhéimheacht agus nár breithníodh an achainí lena
mbaineann roimh an dáta iarratais,

(f) faoi réir fho-alt (10), go ndearna creidiúnaí achainí, roimh
an dáta iarratais, go ndéanfaí féimheach den fhéichiúnaí,
ach nár tionóladh an éisteacht lena mbaineann fós,

(g) go ndearnadh, roimh an dáta iarratais, é nó í a bhreithniú
ina fhéimheach nó ina féimheach agus nach ndearnadh
an breithniú a neamhniú ná a urscaoileadh,

(h) gur féimheach urscaoilte é nó í, amhail ar an dáta iarratais,
atá faoi réir ordú íocaíochta féimheachta,

(i) go bhfuil sé nó sí, mar fhéichiúnaí, amhail ar an dáta
iarratais, faoi réir comhshocraíocht faoi rialú na cúirte
faoi Chuid IV den Acht Féimheachta, 1988, nó

(j) gur urscaoileadh é nó í ó fhéimheacht laistigh den tréimhse
5 bliana dar críoch an dáta iarratais.

(9) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (8)(e) más rud é, maidir leis an
achainí lena mbaineann—

(a) nár tíolacadh í roimh an dáta a chinntear an t-iarratas ar
an bhFógra Faoisimh Fiachais faoi alt 31,

(b) gur tíolacadh amhlaidh í, ach gur cuireadh na himeachtaí
maidir leis an achainí de láimh go críochnaitheach roimh
an dáta sin, nó

(c) gur tíolacadh amhlaidh í, agus go bhfuil na himeachtaí i
ndáil leis an achainí os comhair na hArd-Chúirte i gcónaí
ar an dáta sin, ach go mbeidh an duine tarchurtha ag an
gCúirt chun iarratas a dhéanamh ar Chomhshocraíocht
Socraíochta Fiachais nó ar Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta.

(10) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (8)(f) más rud é maidir leis an
achainí lena mbaineann—

(a) nár tíolacadh í i gcoinne an duine roimh an dáta iarratais,

(b) gur tíolacadh amhlaidh í, ach gur cuireadh na himeachtaí
ar an achainí de láimh go críochnaitheach roimh an dáta
sin, nó

(c) gur tíolacadh amhlaidh í, agus go bhfuil na himeachtaí i
ndáil leis an achainí os comhair na Cúirte i gcónaí ar an
dáta sin, ach go bhfuil toilithe ag an gcreidiúnaí nó ag an
duine a thíolaic an achainí thar ceann an chreidiúnaí leis
an iarratas ar Fhógra Faoisimh Fiachais a dhéanamh.

(11) Le linn cinneadh a dhéanamh cad is caiteachais
mhaireachtála réasúnacha nó caighdeán maireachtála réasúnach ann
chun críocha an ailt seo, tabharfar aird ar threoirlínte a eiseofar faoi
alt 23.

(12) I gcás go mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo agus go mbeidh
leas i socrú pinsin iomchuí nó teideal faoin gcéanna ag féichiúnaí a
d’fhágfadh, dá ndéanfadh an féichiúnaí gníomh nó dá bhfeidhmeodh
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sé nó sí rogha, go bhfaigheadh an féichiúnaí sin ón duine a riarann
an socrú pinsin iomchuí nó ar iarraidh a fháil ón duine sin—

(a) ioncam, nó

(b) méid airgid seachas ioncam,

de réir na bhforálacha iomchuí den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997, measfar go bhfuil an féichiúnaí sin ag fáil an ioncaim sin nó an
mhéid airgid sin.

(13) Tá feidhm ag fo-alt (12) i gcás—

(a) go bhfuil teideal ag an bhféichiúnaí ar dháta déanta an
iarratais ar Fhógra Faoisimh Fiachais,

(b) go raibh teideal ag an bhféichiúnaí tráth ar bith roimh
dháta déanta an iarratais ar Fhógra Faoisimh Fiachais, nó

(c) go dtiocfaidh an féichiúnaí chun teideal a bheith aige nó
aici laistigh de 6 mhí ó dháta déanta an iarratais ar
Fhógra Faoisimh Fiachais,

chun an gníomh nó an rogha dá dtagraítear i bhfo-alt (12) a
dhéanamh nó a fheidhmiú.

27.—(1) Aon fhéichiúnaí ar mian leis nó léi teacht chun bheith
ina fhéichiúnaí sonraithe nó ina féichiúnaí sonraithe, cuirfidh sé nó
sí ráiteas i scríbhinn faoi bhráid idirghabhálaí ceadaithe ina nochtfar
gnóthaí airgeadais uile an fhéichiúnaí, agus áireofar na nithe seo a
leanas sa ráiteas—

(a) cibé faisnéis a fhorordófar i ndáil leis an méid seo a
leanas—

(i) a chreidiúnaithe nó a creidiúnaithe,

(ii) a fhiacha nó a fiacha agus a dhliteanais eile nó a
dliteanais eile,

(iii) a shócmhainní nó a sócmhainní, agus

(iv) na hiarrachtaí atá déanta aige nó aici ar theacht ar
chomhshocraíocht aisíocaíochta de shórt eile lena
chreidiúnaithe nó lena creidiúnaithe, agus

(b) cibé faisnéis eile a fhorordófar.

(2) Tar éis an fhaisnéis dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a fháil,
tionólfaidh an t-idirghabhálaí ceadaithe cruinniú leis an bhféichiúnaí
agus, ag an gcruinniú sin, soláthróidh sé nó sí don fhéichiúnaí, ar
bhonn na faisnéise, an fhaisnéis agus an chomhairle seo a leanas—

(a) an gcomhlíonann an féichiúnaí na critéir a shonraítear in
alt 26(2),

(b) an éifeacht ghinearálta a bhainfidh le hiarratas a
dhéanamh faoi alt 29, agus na hiarmhairtí, lena n-áirítear
aon iarmhairtí dochracha, don fhéichiúnaí i gcás é nó í
do theacht chun bheith ina fhéichiúnaí sonraithe nó ina
féichiúnaí sonraithe,
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(c) an rogha eile nó na roghanna eile (más ann) atá ar fáil dó
nó di chun aghaidh a thabhairt ar a dheacrachtaí
airgeadais nó a deacrachtaí airgeadais lena n-áirítear, go
háirithe, é nó í do theacht chun bheith ina pháirtí nó ina
páirtí i gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais, i
gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta nó i
bhféimheacht, agus an éifeacht ghinearálta a bhainfeadh
le ceann amháin nó níos mó de na roghanna sin a roghnú,

(d) an táille (más ann) a fhorordaítear maidir le hiarratas a
dhéanamh faoi alt 29.

(3) Más rud é, tar éis an chruinnithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2),
gur mian leis an bhféichiúnaí iarratas a dhéanamh ar Fhógra
Faoisimh Fiachais, déanfaidh sé nó sí é sin a dhaingniú i scríbhinn
don idirghabhálaí ceadaithe.

(4) Déanfaidh an féichiúnaí, a luaithe is indéanta tar éis dó nó di
an daingniú dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a dhéanamh, faisnéis a
sholáthar ina nochtar go hiomlán a ghnóthaí airgeadais nó a gnóthaí
airgeadais don idirghabhálaí ceadaithe.

(5) Déanfaidh an t-idirghabhálaí ceadaithe, ar an bhfaisnéis dá
dtagraítear i bhfo-alt (4) a fháil, an fhaisnéis sin a scrúdú agus, ag
féachaint d’oibleagáid an fhéichiúnaí faoi fho-ailt (7) agus (8),
cuideoidh sé nó sí leis an bhféichiúnaí Ráiteas Airgeadais
Forordaithe a chomhlánú.

(6) Ar Ráiteas Airgeadais Forordaithe a bheith comhlánaithe faoi
fho-alt (5), déanfaidh an t-idirghabhálaí ceadaithe, más é a thuairim
nó a tuairim—

(a) go bhfuil an fhaisnéis i Ráiteas Airgeadais Forordaithe an
fhéichiúnaí fíor agus cruinn, agus

(b) go gcomhlíonann an féichiúnaí na critéir incháilitheachta
a shonraítear in alt 26(2),

ráiteas á rá sin a ullmhú.

(7) Aon fhéichiúnaí atá rannpháirteach sa phróiseas Fógra
Faoisimh Fiachais (lena n-áirítear féichiúnaí a thiocfaidh chun bheith
ina fhéichiúnaí sonraithe nó ina féichiúnaí sonraithe), beidh
oibleagáid air nó uirthi i gcónaí gníomhú de mheon macánta, agus
comhoibriú go hiomlán leis an bpróiseas.

(8) Aon duine dá dtagraítear i bhfo-alt (7), déanfaidh sé nó sí,
linn dó nó di a bheith ag déileáil leis an idirghabhálaí ceadaithe
lena mbaineann—

(a) nochtadh iomlán macánta leis an idirghabhálaí ceadaithe
sin ar a shócmhainní nó a sócmhainní go léir, a ioncam
nó a hioncam go léir agus a dhliteanais nó a dliteanais go
léir agus ar na himthosca eile go léir is iomchuí maidir
leis an bpróiseas sin,

(b) déanamh de réir iarraidh réasúnach ar bith ón
idirghabhálaí ceadaithe cúnamh, doiciméid agus faisnéis
a sholáthar, lena n-áirítear aon taifid ar fhiachas, ar cháin,
ar fhostaíocht, ar ghnó, ar leas sóisialach nó aon taifid
airgeadais eile, is gá chun an an próiseas a chur chun
feidhme maidir le cás an fhéichiúnaí nó chun go
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gcomhlíonfaí feidhmeanna an idirghabhálaí cheadaithe,
agus

(c) a chinntiú go bhfuil an Ráiteas Airgeadais Forordaithe a
chomhlánófar faoin alt seo cruinn, fíor agus iomlán agus
de réir mar is fearr is eol dó nó di.

(9) I gcás go n-éireoidh idirghabhálaí ceadaithe as ról an
idirghabhálaí cheadaithe maidir le féichiúnaí, tabharfaidh sé nó sí
fógra i dtaobh an mhéid sin don tSeirbhís Dócmhainneachta, agus i
dteannta an fhógra sin beidh ráiteas ar na cúiseanna gur éirigh sé nó
sí as.

(10) Más rud é, tráth ar bith le linn an phróisis Fógra Faoisimh
Fiachais tar éis don fhéichiúnaí an daingniú dá dtagraítear i bhfo-alt
(3) a dhéanamh, maidir leis an idirghabhálaí ceadaithe lena
mbaineann (“idirghabhálaí ceadaithe bunaidh”)—

(a) go bhfaighidh sé nó sí bás,

(b) go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith éagumasach, mar gheall
ar easláinte nó ar chúis eile, ar fheidhmeanna
idirghabhálaí cheadaithe a chomhlíonadh maidir leis an
bhféichiúnaí,

(c) go n-éireoidh sé nó sí as ról an idirghabhálaí cheadaithe
maidir leis an bhféichiúnaí, nó

(d) nach mbeidh sé nó sí i dteideal a thuilleadh feidhmeanna
idirghabhálaí cheadaithe a chomhlíonadh faoin Acht seo,

déanfaidh an féichiúnaí, a luaithe is indéanta tar éis dó nó di teacht
ar an eolas sin, idirghabhálaí ceadaithe eile a cheapadh chun
gníomhú mar idirghabhálaí ceadaithe dó nó di chun críocha na
Caibidle seo.

(11) (a) I gcás go mbeidh feidhm ag mír (a), (b) nó (c) d’fho-alt
(10), déanfaidh an féichiúnaí lena mbaineann é sin a chur
in iúl don tSeirbhís Dócmhainneachta a luaithe is
indéanta.

(b) I gcás go mbeidh idirghabhálaí ceadaithe ceaptha faoi fho-
alt (10), déanfaidh t-idirghabhálaí ceadaithe, a luaithe is
indéanta, é sin a chur in iúl don tSeirbhís
Dócmhainneachta agus do na creidiúnaithe lena
mbaineann.

(12) I gcás go gceapfar idirghabhálaí ceadaithe faoi fho-alt (10)—

(a) ní dhéanfaidh an ceapachán sin difear do bhailíocht aon ní
a rinne an t-idirghabhálaí ceadaithe bunaidh roimhe sin
faoin gCaibidil seo,

(b) leanfaidh Fógra Faoisimh Fiachais atá in éifeacht maidir
leis an bhféichiúnaí d’éifeacht a bheith leis, agus

(c) aon tagairtí san Acht seo d’idirghabhálaí ceadaithe, i ndáil
leis an bhféichiúnaí lena mbaineann, forléireofar iad mar
thagairtí a fholaíonn tagairtí don idirghabhálaí ceadaithe
arna cheapadh nó arna ceapadh amhlaidh.
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28.—(1) Ní eiseofar Fógra Faoisimh Fiachais i leith fiach ineisiata
ach amháin i gcás gur thoiligh an creidiúnaí lena mbaineann, nó go
measfar gur thoiligh sé nó sí, de réir an ailt seo, le Fógra Faoisimh
Fiachais den sórt sin a eisiúint.

(2) Más rud é, maidir le féichiúnaí ar mian leis nó léi go ndéanfaí
iarratas faoi alt 29 thar a cheann nó thar a ceann, gur mian leis nó
léi go n-eiseofaí an Fógra Faoisimh Fiachais lena mbaineann i leith
fiach ineisiata, déanfaidh an t-idirghabhálaí ceadaithe lena
mbaineann, gan mhoill, fógra faoin méid sin a thabhairt don
chreidiúnaí lena mbaineann, ar fógra é a mbeidh ina theannta—

(a) cibé faisnéis faoi ghnóthaí an fhéichiúnaí (lena n-áirítear a
chreidiúnaithe nó a creidiúnaithe, a fhiacha nó a fiacha,
a dhliteanais nó a dliteanais, a ioncam nó a hioncam agus
a shócmhainní nó a sócmhainní) a fhorordófar, agus

(b) iarraidh i scríbhinn go ndaingneodh an creidiúnaí, i
scríbhinn, cibé acu a thoilíonn nó nach dtoilíonn an
creidiúnaí, chun críocha an ailt seo, leis an bhFógra
Faoisimh Fiachais a eisiúint i leith an fhéich.

(3) Déanfaidh creidiúnaí de réir iarraidh faoi fho-alt (2)(b)
laistigh de 21 lá ón tráth a gheofar an fógra faoin bhfo-alt sin.

(4) I gcás nach ndéanfaidh creidiúnaí de réir fho-alt (3), measfar
gur thoiligh an creidiúnaí le Fógra Faoisimh Fiachais a eisiúint i leith
an fhéich lena mbaineann.

(5) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “fiach ceadaithe” fiach ineisiata
lena mbaineann fo-alt (1).

29.—(1) Ní ceadmhach iarratas a dhéanamh ar Fhógra Faoisimh
Fiachais ach amháin—

(a) thar ceann féichiúnaí a mbeidh an daingniú dá dtagraítear
in alt 27(3) déanta aige nó aici, agus

(b) ag idirghabhálaí ceadaithe ar deimhin leis nó léi, i ndáil
leis an bhféichiúnaí sin, de na nithe dá dtagraítear i
míreanna (a) agus (b) d’alt 27(6).

(2) Is chuig an tSeirbhís Dócmhainneachta a dhéanfar iarratas dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), beidh sé i cibé foirm a fhorordóidh an
tSeirbhís Dócmhainneachta, agus beidh ina theannta cibé táille (más
ann) a fhorordófar agus na doiciméid seo a leanas—

(a) cóip den ráiteas arna dhéanamh ag an idirghabhálaí
ceadaithe faoi alt 27(6);

(b) doiciméad arna shíniú ag an bhféichiúnaí á dhaingniú go
gcomhlíonann sé nó sí na critéir incháilitheachta a
shonraítear in alt 26(2);

(c) an Ráiteas Airgeadais Forordaithe arna chomhlánú faoi
alt 27 agus dearbhú reachtúil arna dhéanamh ag an
bhféichiúnaí á dhaingniú gur ráiteas iomlán cruinn ar
shócmhainní, dliteanais, ioncam agus caiteachas an
fhéichiúnaí an ráiteas;
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(d) sceideal de chreidiúnaithe an fhéichiúnaí agus de na fiacha
lena mbaineann, ina luafar i ndáil le gach creidiúnaí acu
sin—

(i) méid gach féich a bheidh dlite don chreidiúnaí sin,
agus

(ii) an amhlaidh gur creidiúnaí urraithe an creidiúnaí lena
mbaineann agus, más ea, mionsonraí aon urrúis a
shealbhaítear i leith an fhéich lena mbaineann, agus

(iii) i gcás gur fiach ineisiata an fiach, an fiach ceadaithe
de réir bhrí alt 28 an fiach sin;

(e) toiliú scríofa ón bhféichiúnaí—

(i) le sonraí pearsanta de chuid an fhéichiúnaí sin a
nochtadh don tSeirbhís Dócmhainneachta,

(ii) leis an tSeirbhís Dócmhainneachta do phróiseáil na
sonraí sin, agus

(iii) leis an tSeirbhís Dócmhainneachta do nochtadh na
sonraí sin do chreidiúnaithe lena mbaineann,

a mhéid is gá i leith an phróisis Fógra Faoisimh Fiachais;

(f) toiliú scríofa ón bhféichiúnaí leis an tSeirbhís
Dócmhainneachta do dhéanamh aon fhiosrú faoi alt 30 a
bhainfidh leis an bhféichiúnaí;

(g) doiciméad arna shíniú ag an bhféichiúnaí ina luafar an
bhfuil, de réir mar is fearr is eol dó nó di, aon
bhreithiúnas nó aon ordú cúirte i bhfeidhm ina choinne
nó ina coinne a bhaineann le fiach ar fiach cáilitheach é;

(h) cibé faisnéis eile a fhorordófar faoi ghnóthaí an fhéichiúnaí
(lena n-áirítear na creidiúnaithe, na fiacha, na dliteanais,
an t-ioncam agus na sócmhainní atá aige nó aici).

(3) Aon fhéichiúnaí a mbeidh iarratas déanta thar a cheann nó
thar a ceann faoi fho-alt (1), tabharfaidh sé nó sí fógra don
idirghabhálaí ceadaithe lena mbaineann a luaithe is indéanta má
thagann an féichiúnaí ar an eolas—

(a) faoin bhfaisnéis a soláthraíodh don tSeirbhís
Dócmhainneachta san iarratas, nó i dtacaíocht leis, go
bhfuil aon earráid nó aon easnamh inti;

(b) faoi aon athrú ábhartha ar a imthosca nó a himthosca idir
an dáta iarratais agus an dáta a athbhreithnítear an
t-iarratas faoi alt 31(2) a dhéanfadh difear
d’incháilitheacht an fhéichiúnaí le haghhaidh eisiúint
Fógra Faoisimh Fiachais.

(4) Aon idirghabhálaí ceadaithe a fhaigheann faisnéis faoi fho-alt
(3), tabharfaidh sé nó sí an fhaisnéis sin don tSeirbhís
Dócmhainneachta gan mhoill.

(5) Féadfaidh an t-idirghabhálaí ceadaithe iarratas faoin alt seo a
tharraingt siar tráth ar bith sula n-eiseofar Fógra Faoisimh Fiachais
faoi alt 31.



[2012.] [Uimh. 44.]An tAcht um Dhócmhainneacht
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30.—(1) Chun críche breithniú ag an tSeirbhís Dócmhainneachta
ar iarratas faoi alt 29, beidh an tSeirbhís Dócmhainneachta i dteideal
aon fhaisnéis bhreise a bheidh ag teastáil uaithi a iarraidh ar an
idirghabhálaí ceadaithe, agus a thuilleadh breithnithe ar an iarratas
a iarchur go dtí go dtabharfar an fhaisnéis sin di.

(2) I gcás go mainneoidh idirghabhálaí ceadaithe an fhaisnéis a
iarrann an tSeirbhís Dócmhainneachta faoi fho-alt (1) a sholáthar
laistigh de 14 lá, nó cibé tréimhse is faide a cheadóidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta, measfar an t-iarratas a bheith tarraingthe siar.

(3) Faoi réir fho-alt (4), déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta,
le linn an t-iarratas ar Fhógra Faoisimh Fiachais a bhreithniú, cibé
fiosruithe is dóigh léi is gá chun a dheimhniú di féin—

(a) gur duine é nó í an t-idirghabhálaí ceadaithe atá i dteideal
faoin Acht seo gníomhú mar idirghabhálaí ceadaithe,
agus

(b) ag féachaint don fhaisnéis a fuarthas faoi alt 29 agus faoi
fho-alt (1), go gcomhlíonann an féichiúnaí na critéir
incháilitheachta a shonraítear in alt 26(2).

(4) Faoi réir fho-ailt (5) go (7), beidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta i dteideal a thoimhdiú chun críocha fho-alt (3), go
gcomhlíonann an féichiúnaí na critéir incháilitheachta le haghaidh
Fógra Faoisimh Fiachais arna leagan amach in alt 26(2), más rud é
go raibh i dteannta an iarratais na doiciméid a cheanglaítear faoi alt
29 a bheith ina theannta, agus nach bhfuil aon chúis ag an tSeirbhís
Dócmhainneachta lena chreidiúint maidir leis an bhfaisnéis a
sholáthraítear san iarratas, nó i dtacaíocht leis, lena n-áirítear faisnéis
a thugtar di faoi alt 29(4) gur faisnéis neamhiomlán nó mhíchruinn í.

(5) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta cibé fiosruithe a
dhéanamh is cuí léi chun iomláine nó cruinneas aon ní dá dtagraítear
sa Ráiteas Airgeadais Forordaithe ón bhféichiúnaí, nó i ndáil le
sócmhainní, dliteanais, ioncam, nó caiteachas an fhéichiúnaí a fhíorú.

(6) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (5), áirítear ar na nithe
a bhféadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta fiosrú a dhéanamh ina
leith na nithe seo a leanas:

(a) sonraí maidir le cuntais bhainc, urrúis nó cuntais eile a
shealbhaíonn an féichiúnaí, ina aonar nó ina haonar, nó
i gcomhpháirt, nó a shealbhaítear chun sochair don
fhéichiúnaí, le forais airgeadais nó le hidirghabhálaithe
airgeadais sa Stát nó thar lear;

(b) sonraí a bhaineann le sócmhainní an fhéichiúnaí agus
luach na sócmhainní sin;

(c) sonraí faoi dhliteanais an fhéichiúnaí;

(d) fostaíocht agus ioncam an fhéichiúnaí;

(e) íocaíochtaí arna bhfáil ag an bhféichiúnaí ón Roinn
Coimirce Sóisialaí, ó Ranna Stáit eile, ó údaráis áitiúla
nó ó chomhlachtaí Stáit nó gníomhaireachtaí Stáit eile,
agus cibé acu a dhéantar nó nach ndéantar na
híocaíochtaí sin mar ghníomhaire d’aon duine eile;
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(f) cánacha nó muirir arna bhforchur le reacht nó faoi reacht
a íocann an féichiúnaí nó atá ag dul de nó di, cibé acu
laistigh nó lasmuigh den Stát, agus aisíocaíochtaí ar
chánacha agus muirir den sórt sin a bheidh dlite don
fhéichiúnaí, nó a d’fhéadfadh teacht chun bheith dlite dó
nó di.

(7) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a cheanglaíonn ar
an tSeirbhís Dócmhainneachta fiosrú a dhéanamh in aon chás.

(8) Aon duine a gheobhaidh fiosrú ón tSeirbhís Dócmhainneachta
de bhun an ailt seo, tabharfaidh sé nó sí an fhaisnéis a iarrtar a
luaithe is indéanta.

(9) D’ainneoin aon ní in aon achtachán, féadfar faisnéis a
shealbhaíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí, Ranna Stáit eile, na
Coimisinéirí Ioncaim, údaráis áitiúla nó comhlachtaí Stáit nó
gníomhaireachtaí Stáit eile i ndáil le féichiúnaí, a thabhairt don
tSeirbhís Dócmhainneachta chun críocha chomhlíonadh
fheidhmeanna na Seirbhíse Dócmhainneachta faoin gCaibidil seo.

31.—(1) Tar éis don tSeirbhís Dócmhainneachta iarratas a
bhreithniú faoi alt 30—

(a) más deimhin léi go bhfuil iarratas faoi alt 29 in ord,
déanfaidh sí—

(i) deimhniú a eisiúint á rá sin,

(ii) an deimhniú sin mar aon le cóip den iarratas agus den
doiciméadacht tacaíochta a thabhairt don chúirt
chuí, agus

(iii) fógra a thabhairt don idirghabhálaí ceadaithe á rá
sin, agus

(b) mura deimhin léi amhlaidh, fógra a thabhairt don
idirghabhálaí ceadaithe á rá sin.

(2) I gcás go bhfaighidh an chúirt chuí an t-iarratas agus an
doiciméadacht ina theannta de bhun fho-alt (1)(a), breithneoidh sí
an t-iarratas agus an doiciméadacht agus, faoi réir fho-alt (3)—

(a) más deimhin léi go bhfuil na critéir a shonraítear in alt
26(2) comhlíonta, eiseoidh sí Fógra Faoisimh Fiachais i
leith na bhfiach sin a bheidh sonraithe san iarratas faoi
alt 29 agus ar deimhin léi gur fiacha cáilitheacha iad, agus

(b) mura deimhin léi amhlaidh, diúltóidh sí Fógra Faoisimh
Fiachais a eisiúint.

(3) Féadfaidh an chúirt chuí, i gcás go dteastóidh faisnéis bhreise
nó fianaise bhreise uaithi chun go dtiocfaidh sí ar bhreith faoi fho-
alt (2), éisteacht a thionól, arb éisteacht í a thionólfar iar bhfógra
don tSeirbhís Dócmhainneachta agus don idirghabhálaí ceadaithe
lena mbaineann.

(4) Mura measfaidh an chúirt chuí gur cuí éisteacht dá dtagraítear
i bhfo-alt (3) a thionól go poiblí, is ar shlí seachas go poiblí a
thionólfar í.
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(5) Tabharfaidh cláraitheoir na cúirte cuí fógra don tSeirbhís
Dócmhainneachta i gcás go ndéanfaidh an chúirt chuí—

(a) Fógra Faoisimh Fiachais a eisiúint faoin alt seo,

(b) iarratas faoi fho-alt (2)(b) a dhiúltú, nó

(c) breith a thabhairt éisteacht dá dtagraítear i bhfo-alt (3)
a thionól.

(6) Le linn don chúirt chuí breithniú a dhéanamh ar iarratas faoin
alt seo beidh sí i dteideal déileáil le deimhniú arna eisiúint ag an
tSeirbhís Dócmhainneachta faoi fho-alt (1) mar fhianaise ar na nithe
a bheidh deimhnithe ann.

32.—Sonrófar i bhFógra Faoisimh Fiachais arna eisiúint faoi alt
31—

(a) an féichiúnaí is ábhar don Fhógra,

(b) na fiacha (“fiacha cáilitheacha sonraithe”), dá dtagraítear
in alt 31(2), ar eisíodh an Fógra ina leith, agus

(c) i ndáil le gach fiach cáilitheach sonraithe—

(i) luach an fhéich ar an dáta iarratais, agus

(ii) an creidiúnaí (“creidiúnaí sonraithe”) a bhfuil an fiach
ag dul dó nó di.

33.—(1) Ar an bhfógra dá dtagraítear in alt 31(5)(a) a fháil,
déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, a luaithe is indéanta—

(a) fógra a thabhairt don idirghabhálaí ceadaithe lena
mbaineann go bhfuil an Fógra Faoisimh Fiachais eisithe,

(b) an fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a chur chuig an
bhféichiúnaí sonraithe,

(c) an fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a chur chuig gach
creidiúnaí sonraithe, agus

(d) fo-alt (4) a chomhlíonadh.

(2) Cuirfear in iúl don fhéichiúnaí sonraithe i bhfógra faoi fho-alt
(1)(b) go bhfuil Fógra Faoisimh Fiachais eisithe arb é nó arb í an
féichiúnaí sonraithe ina leith, agus beidh na nithe seo a leanas i
dteannta an fhógra—

(a) cóip den Fhógra, agus

(b) ráiteas ar na hoibleagáidí a bheidh ar fhéichiúnaí sonraithe
faoin gCaibidil seo le linn na tréimhse maoirseachta.

(3) Cuirfear in iúl don chreidiúnaí sonraithe lena mbaineann i
bhfógra faoi fho-alt (1)(c) gur eisíodh Fógra Faoisimh Fiachais ar
creidiúnaí sonraithe é nó í ina leith, agus beidh na nithe seo a leanas
i dteannta an fhógra—

(a) cóip den Fhógra,
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(b) ráiteas ar an bhfiach cáilitheach sonraithe nó na fiacha
cáilitheacha sonraithe arb é nó í an creidiúnaí sonraithe
ina leith,

(c) ráiteas i dtaobh an ceart a bheith aige nó aici faoi alt 43
agóid a dhéanamh i gcoinne fiach cáilitheach sonraithe
dá dtagraítear i mír (b) a bheith ar áireamh san Fhógra
Faoisimh Fiachais, agus

(d) cóip den Ráiteas Airgeadais Forordaithe a comhlánaíodh
faoi alt 27.

(4) Comhlíonann an tSeirbhís Dócmhainneachta an fo-alt seo tríd
an méid seo a leanas a thaifeadadh ar Chlár na bhFógraí Faoisimh
Fiachais—

(a) gur eisíodh an Fógra Faoisimh Fiachais,

(b) an dáta a eisíodh an Fógra Faoisimh Fiachais,

(c) ainm agus seoladh an fhéichiúnaí shonraithe lena
mbaineann, agus

(d) cibé mionsonraí eile a fhorordófar faoi alt 133(3)(b).

34.—(1) Faoi réir an ailt seo, is í an tréimhse ar ina leith a
fhanfaidh Fógra Faoisimh Fiachais in éifeacht (“tréimhse
mhaoirseachta”) an tréimhse 3 bliana ón dáta a thaifeadfar eisiúint
an Fhógra sin faoi alt 33(4).

(2) Féadfaidh an chúirt chuí, ar iarratas chuici ón tSeirbhís
Dócmhainneachta, an tréimhse mhaoirseachta a fhadú más deimhin
léi go bhfuil gá le fadú den sórt sin chun a cheadú don tSeirbhís
Dócmhainneachta—

(a) imscrúdú faoi alt 40 a sheoladh nó a chríochnú, nó

(b) aon ghníomh eile a dhéanamh is dóigh léi is gá (cibé acu
de thoradh imscrúdú den sórt sin nó ar shlí eile) i ndáil
leis an bhFógra lena mbaineann.

(3) Féadfaidh an chúirt chuí an tréimhse mhaoirseachta a fhadú
chun iarratas faoi alt 42, 43, nó 44 a chinneadh.

(4) D’ainneoin fho-ailt (1) go (3), scoirfidh Fógra Faoisimh
Fiachais d’éifeacht a bheith leis—

(a) ar an dáta a thiocfaidh foirceannadh an Fhógra in éifeacht
faoi alt 42, 43 nó 44, nó

(b) ar an dáta a scoirfidh sé d’éifeacht a bheith leis faoi alt
37(2)(a).

(5) Tabharfaidh cláraitheoir na cúirte cuí fógra don tSeirbhís
Dócmhainneachta agus don idirghabhálaí ceadaithe lena mbaineann
i gcás go ndéanfar tréimhse mhaoirseachta a fhadú faoi fho-alt (2)
nó (3) nó faoi alt 41(3)(c), 42(3)(c), 43(5)(b) nó 44(4)(b).

(6) Ar an bhfógra dá dtagraítear i bhfo-alt (5) a fháil, déanfaidh
an tSeirbhís Dócmhainneachta—
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(a) fógra a chur chuig an bhféichiúnaí sonraithe agus chuig
gach creidiúnaí sonraithe, ina gcuirfear an fadú in iúl
dóibh, agus

(b) an fadú a thaifeadadh i gClár na bhFógraí Faoisimh
Fiachais.

35.—(1) Faoi réir an ailt seo, ní cead do chreidiúnaí sonraithe, le
linn na tréimhse maoirseachta lena mbaineann—

(a) aon imeachtaí dlí a thionscnamh i ndáil le fiach
cáilitheach sonraithe,

(b) aon bheart a dhéanamh chun aon imeachtaí dlí den sórt
sin atá tionscanta cheana féin a ionchúiseamh,

(c) aon bheart a dhéanamh chun íocaíocht féich cháilithigh
shonraithe a áirithiú nó a ghnóthú,

(d) breithiúnas nó ordú de chuid cúirte nó binse i gcoinne an
fhéichiúnaí i leith fiach cáilitheach sonraithe a
fhorghníomhú nó a fhorfheidhmiú,

(e) aon bheart a dhéanamh chun earraí atá i seilbh nó i
gcoimeád an fhéichiúnaí a aisghabháil (cibé acu atá nó
nach bhfuil an teideal chun na n-earraí dílsithe don
chreidiúnaí sonraithe),

(f) teagmháil a dhéanamh leis an bhféichiúnaí sonraithe
maidir le fiach cáilitheach sonraithe a íoc, seachas ar
iarraidh a fháil ón bhféichiúnaí, nó

(g) i ndáil le comhaontú leis an bhféichiúnaí sonraithe,
seachas comhaontú urraíochta, de bhíthin amháin go
bhfuil an féichiúnaí dócmhainneach nó go bhfuil an Fógra
Faoisimh Fiachais lena mbaineann in éifeacht—

(i) an comhaontú sin a fhoirceannadh nó a leasú, nó

(ii) íocaíocht luathaithe a éileamh faoin gcomhaontú sin.

(2) Ní thíolacfaidh creidiúnaí sonraithe aon cheann díobh seo a
leanas i leith fiach cáilitheach sonraithe le linn na tréimhse
maoirseachta lena mbaineann, ná ní dhéanfaidh sé nó sí iarratas ar
an gcéanna, ná ní rachaidh sé nó sí ar aghaidh leis an gcéanna—

(a) achainí féimheachta a bhaineann leis an bhféichiúnaí,

(b) toghairm faoi alt 8 den Acht Féimheachta, 1988.

(3) Gan dochar d’fho-ailt (1) agus (2), ní ceadmhach, le linn na
tréimhse maoirseachta lena mbaineann, aon imeachtaí eile,
forghníomhú eile ná próiseas dlí eile i leith fiach cáilitheach sonraithe
a thionscnamh, nó leanúint leo nó leis i gcoinne an fhéichiúnaí
shonraithe nó a mhaoine nó a maoine, ach amháin le cead na cúirte
cuí agus faoi réir aon ordú a dhéanfaidh an chúirt chun bac a chur
ar na himeachtaí sin, ar an bhforghníomhú sin nó ar na próisis dlí
eile sin ar feadh cibé tréimhse a mheasfaidh an chúirt is cuí, ach ní
oibreoidh an fo-alt seo chun tionscnamh aon imeachtaí coiriúla i
gcoinne an fhéichiúnaí, nó leanúint leo, a thoirmeasc.
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(4) Maidir le Fógra Faoisimh Fiachais a bheith in éifeacht i ndáil
le féichiúnaí sonraithe, ní oibreoidh sé sin, d’ainneoin fho-alt (1),
chun a chosc ar chreidiúnaí sonraithe na gníomhartha dá dtagraítear
i bhfo-alt (1) a dhéanamh maidir le duine eile a mbeidh fiach de
chuid an fhéichiúnaí shonraithe lena mbaineann ráthaithe aige nó
aici.

(5) Maidir le Fógra Faoisimh Fiachais a bheith in éifeacht faoin
gCaibidil seo i ndáil le féichiúnaí sonraithe, ní oibreoidh sé sin,
d’ainneoin fho-alt (1), chun a chosc ar chreidiúnaí sonraithe na
gníomhartha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a dhéanamh maidir le duine
a bhfuil conradh déanta aige nó aici i gcomhpháirt leis an
bhféichiúnaí sonraithe lena mbaineann, nó atá faoi dhliteanas i
gcomhpháirt leis an bhféichiúnaí sonraithe sin don chreidiúnaí
sonraithe, agus féadfaidh an duine eile sin agra a dhéanamh, nó
beidh sé nó sí inagartha, i leith an chonartha, gan an féichiúnaí
sonraithe a uamadh.

(6) Níl feidhm ag fo-ailt (4) ná (5) i gcás Fógra Faoisimh Fiachais,
nó deimhniú cosantach a eisíodh faoi Chaibidil 3 nó 4, a bheith in
éifeacht maidir leis an duine eile.

(7) Níl feidhm ag an Deeds of Arrangement Act, 1887 maidir le
Fógra Faoisimh Fiachais.

(8) Fanfaidh an fhaisnéis dá dtagraítear in alt 33(4), agus taifead
ar aon fhadú ar an tréimhse mhaoirseachta lena mbaineann faoin
gCaibidil seo, ar Chlár na bhFógraí Faoisimh Fiachais fad a fhanfaidh
Fógra Faoisimh Fiachais in éifeacht faoin gCaibidil seo.

(9) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear don cheart atá ag
creidiúnaí urraithe a urrús nó a hurrús a fhorfheidhmiú nó déileáil
leis ar shlí eile.

36.—(1) Cuirfidh féichiúnaí sonraithe scéala chuig an tSeirbhís
Dócmhainneachta a luaithe is indéanta, le linn na tréimhse
maoirseachta lena mbaineann, más rud é—

(a) go bhfuil aon athrú ábhartha ar imthosca an fhéichiúnaí
shonraithe, go háirithe méadú nó laghdú ar mhéid a
shócmhainní nó a sócmhainní, a dhliteanas nó a dliteanas
nó a ioncaim nó a hioncaim, agus

(b) go dtagann an féichiúnaí sonraithe ar an eolas faoi aon
mhíchruinneas nó aon easnamh ina Ráiteas Airgeadais
Forordaithe nó in aon fhaisnéis eile arna soláthar aige nó
aici don tSeirbhís Dócmhainneachta, nó in aon doiciméid
eile arna gcur faoi bhráid na Seirbhíse Dócmhainneachta
aige nó aici, nó thar a cheann nó thar a ceann.

(2) Faoi réir fho-alt (5), aon fhéichiúnaí sonraithe a gheobhaidh
le linn na tréimhse maoirseachta lena mbaineann bronntanas nó
íocaíocht ar €500 nó níos mó a luach, géillfidh sé nó sí 50 faoin gcéad
de luach an bhronntanais sin nó na híocaíochta sin don tSeirbhís
Dócmhainneachta.

(3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), aon fhéichiúnaí sonraithe a
méadófar a ioncam nó a hioncam de €400 nó níos mó in aghaidh na
míosa le linn na tréimhse maoirseachta lena mbaineann géillfidh sé
nó sí 50 faoin gcéad den mhéadú sin don tSeirbhís Dócmhainneachta.
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(4) An tagairt i bhfo-alt (3) d’ioncam féichiúnaí shonraithe, is
tagairt í dá ioncam nó dá hioncam mar a luafar é san fhaisnéis a
sholáthrófar, nó i ndoiciméid a chuirfidh sé nó sí, nó a chuirfear thar
a cheann nó thar a ceann, faoi bhráid na Seirbhíse Dócmhainneachta,
faoi alt 28, lúide na hasbhaintí seo a leanas (más infheidhme):

(a) cáin ioncaim;

(b) ranníocaí árachais shóisialaigh;

(c) íocaíochtaí arna ndéanamh aige nó aici i leith fiacha
eisiata;

(d) íocaíochtaí arna ndéanamh aige nó aici i leith fiacha
ineisiata nach fiacha ceadaithe iad;

(e) cibé tobhaigh agus muirir eile ar ioncam an fhéichiúnaí
shonraithe a fhorordófar.

(5) Scoirfidh fo-ailt (2) agus (3) d’fheidhm a bheith acu i ndáil le
féichiúnaí sonraithe i gcás gurb é a bheidh i gcomhiomlán na
suimeanna arna ngéilleadh ag an bhféichiúnaí sonraithe sin faoi na
fo-ailt sin méid atá comhionann le 50 faoin gcéad de luach iomlán
na bhfiach cáilitheach sonraithe lena mbaineann.

(6) Is de réir alt 38 a dhéileálfar le suim a ghéillfear don tSeirbhís
Dócmhainneachta faoi fho-alt (2) nó (3).

(7) Ní bhfaighidh féichiúnaí sonraithe, le linn na tréimhse
maoirseachta lena mbaineann, ina aonar nó ina haonar nó in
éineacht le haon duine eile, creidmheas ar mó a mhéid ná €650 ó
aon duine gan a chur in iúl don duine sin gur féichiúnaí sonraithe é
nó í.

37.—(1) Féadfaidh féichiúnaí sonraithe, aon uair i gcaitheamh na
tréimhse maoirseachta lena mbaineann, suim a íoc leis an tSeirbhís
Dócmhainneachta de réir an ailt seo.

(2) I gcás maidir leis an tsuim, nó comhiomlán na suimeanna a
íocann féichiúnaí sonraithe faoin alt seo, gur méid nach lú ná 50
faoin gcéad de luach na bhfiach cáilitheach sonraithe lena mbaineann
a méid—

(a) scoirfidh an Fógra Faoisimh Fiachais lena mbaineann
d’éifeacht a bheith leis,

(b) bainfear a ainm nó a hainm de Chlár na bhFógraí
Faoisimh Fiachais, gan mhoill, agus

(c) beidh sé nó sí arna urscaoileadh nó arna hurscaoileadh ó
gach fiach de na fiacha cáilitheacha sonraithe go léir.

(3) Áireofar suim arna géilleadh ag féichiúnaí sonraithe i
gcomhlíonadh fho-alt (2) nó (3) d’alt 36 le linn comhiomlán na
suimeanna arna n-íoc chun críocha fho-alt (2) a bheith á ríomh.
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38.—(1) Ar shuim a fháil faoi fho-alt (2) nó (3) d’alt 36 nó faoi alt
37, dhéileálfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta leis an tsuim sin de
réir an ailt seo.

(2) Ar shuim dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a fháil, déanfaidh an
tSeirbhís Dócmhainneachta, faoi réir fho-alt (3)—

(a) an tsuim sin a chionroinnt, ar bhonn pari passu, idir na
creidiúnaithe sonraithe a bhfuil fiach cáilitheach
sonraithe ar fiach ceadaithe é ag dul dóibh, agus

(b) laistigh de mhí amháin tar éis an tsuim sin a fháil, íocaíocht
na suime a cionroinneadh ar an gcreidiúnaí sin faoi mhír
(a) a tharchur chuig gach creidiúnaí sonraithe den sórt
sin.

(3) I gás, tar éis íocaíocht nó íocaíochtaí le creidiúnaithe sonraithe
faoi fho-alt (2) nó fo-alt (4), de réir mar a bheidh, go mbeidh na
fiacha cáilitheacha sonraithe go léir dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
íoctha go hiomlán, déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, i ndáil
le suim dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) an tsuim sin a chionroinnt, ar bhonn pari passu, idir na
creidiúnaithe sonraithe lena mbaineann a bheidh fágtha,
agus

(b) laistigh de mhí amháin tar éis an tsuim sin a fháil, íocaíocht
na suime a cionroinneadh ar an gcreidiúnaí sin faoi mhír
(a) a tharchur chuig gach creidiúnaí sonraithe den sórt
sin.

(4) I gcás—

(a) go bhfuil suim cionroinnte ar chreidiúnaí sonraithe faoi
fho-alt (2)(a) nó (3)(a), de réir mar a bheidh, ag an
tSeirbhís Dócmhainneachta, agus

(b) tar éis iarrachtaí réasúnacha a dhéanamh, nach féidir leis
an tSeirbhís Dócmhainneachta an creidiúnaí sonraithe sin
a aimsiú,

déanfaidh sí an tsuim dá dtagraítear i mír (a) a chionroinnt ar na
creidiúnaithe sonraithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) nó (3)(a), de
réir mar a bheidh, ar éirigh léi iad a aimsiú agus, laistigh de mhí
amháin tar éis di déanamh amhlaidh, tarchuirfidh sí íocaíocht na
suime a cionroinneadh amhlaidh chuig gach creidiúnaí sonraithe den
sórt sin.

(5) I gcás gur fiach urraithe fiach cáilitheach sonraithe, déanfaidh
an tSeirbhís Dócmhainneachta, le linn di suim a chionroinnt ar an
gcreidiúnaí sonraithe lena mbaineann faoi fho-alt (2)(a), (3)(a) nó
(4), neamhaird a thabhairt ar luach an urrúis atá á shealbhú ag an
gcreidiúnaí sonraithe i leith an fhéich sin.

39.—Féadfaidh cúirt chuí, ar iarratas a dhéanfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta chuici le linn na tréimhse maoirseachta lena
mbaineann, a ordú go leasófar Fógra Faoisimh Fiachais i gcás gur
deimhin léi gur gá leasú den sórt sin chun aghaidh a thabhairt ar
athbhrí san Fhógra sin nó chun earráid nó easnamh ann a chur ina
cheart.
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40.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, le linn na
tréimhse maoirseachta lena mbaineann, imscrúdú a dhéanamh, de
réir an ailt seo, ar aon ní is dealraitheach di a bheith ábhartha maidir
le teacht ar bhreith a cumhachtaí faoin gCaibidil seo a fheidhmiú.

(2) Tá feidhm ag fo-ailt (5) go (9) d’alt 30 maidir le himscrúdú
faoin alt seo mar atá feidhm acu maidir le fiosrú faoin alt sin.

41.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, le linn na
tréimhse maoirseachta lena mbaineann, iarratas a dhéanamh chun
na cúirte cuí ar ordacháin i ndáil le ní a eascróidh i dtaca le Fógra
Faoisimh Fiachais, lena n-áirítear ní a bhaineann le comhlíonadh
oibleagáid faoi alt 36 ag an bhféichiúnaí sonraithe.

(2) Déanfar iarratas faoi fho-alt (1) tríd an tSeirbhís
Dócmhainneachta do thaisceadh fógra leis an gcúirt chuí, iar bhfógra
don fhéichiúnaí sonraithe.

(3) Ar iarratas a fháil faoin alt seo, féadfaidh an chúirt ceann
amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a dhéanamh—

(a) cibé ordacháin a mheasfaidh sí is cuí a thabhairt don
tSeirbhís Dócmhainneachta,

(b) ordú a dhéanamh chun oibleagáid de chuid an fhéichiúnaí
shonraithe faoi alt 36 a fhorfheidhmiú,

(c) an tréimhse mhaoirseachta lena mbaineann a fhadú,

(d) ordú a dhéanamh lena leasaítear an Fógra Faoisimh
Fiachais, nó

(e) cibé ordú eile a dhéanamh a mheasfaidh sí is cuí.

(4) Ní áirítear sa chumhacht a thugtar don chúirt faoi fho-alt
(3)(d), alt 42(3)(d), alt 43(5)(c) agus alt 44(4)(d) an chumhacht chun
aon fhiach a shonrú mar fhiach cáilitheach sonraithe i bhFógra
Faoisimh Fiachais is fiach nach raibh ar áireamh sa sceideal dá
dtagraítear in alt 29(2)(d) ná in aon fhaisnéis arna soláthar, ná in aon
doiciméid arna gcur faoi bhráid na Seirbhíse Dócmhainneachta, ag
an bhféichiúnaí sonraithe, nó thar a cheann nó thar a ceann, chun
críche a iarratais nó a hiarratais ar an bhFógra sin.

42.—(1) Féadfaidh féichiúnaí sonraithe nó creidiúnaí sonraithe
(“iarratasóir”), le linn na tréimhse maoirseachta lena mbaineann,
iarratas a dhéanamh chun na cúirte cuí más éagóir leis nó léi aon
ghníomh, neamhghníomh nó breith de chuid na Seirbhíse
Dócmhainneachta i dtaca leis an bhFógra Faoisimh Fiachais lena
mbaineann.

(2) Déanfar iarratas faoi fho-alt (1) tríd an iarratasóir do
thaisceadh fógra leis an gcúirt chuí, iar bhfógra don tSeirbhís
Dócmhainneachta agus—

(a) i gcás gur creidiúnaí sonraithe an t-iarratasóir, don
fhéichiúnaí sonraithe agus do na creidiúnaithe sonraithe
eile, agus

(b) i gcás é nó gurb í an féichiúnaí sonraithe an t-iarratasóir,
do na creidiúnaithe sonraithe.
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(3) Ar iarratas a fháil faoin alt seo, féadfaidh an chúirt an
t-iarratas a dhíbhe, nó ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a
leanas a dhéanamh—

(a) aon ghníomh nó breith de chuid na Seirbhíse
Dócmhainneachta a chúlghairm ina iomláine nó ina
hiomláine nó cuid de nó di a chúlghairm,

(b) ordú a dhéanamh go gcomhlíonfaidh an féichiúnaí
sonraithe lena mbaineann oibleagáid faoi alt 36,

(c) an tréimhse mhaoirseachta lena mbaineann a fhadú, de
thréimhse bhreise nach faide ná 12 mhí,

(d) ordú a dhéanamh lena leasófar an Fógra Faoisimh Fiachais
lena mbaineann, nó

(e) cibé ordú eile a dhéanamh a mheasfaidh an chúirt is cuí.

43.—(1) Féadfaidh creidiúnaí sonraithe, le linn na tréimhse
maoirseachta lena mbaineann, iarratas a dhéanamh chun na cúirte
cuí, más ábhar agóide aige nó aici fiach ar féichiúnaí sonraithe é nó
í ina leith a áireamh mar fhiach cáilitheach sonraithe.

(2) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (1)—

(a) déanfar é tríd an gcreidiúnaí sonraithe do thaisceadh fógra
agóide leis an gcúirt chuí, iar bhfógra don tSeirbhís
Dócmhainneachta agus don fhéichiúnaí sonraithe, agus

(b) beidh sé bunaithe ar fhoras dá dtagraítear i bhfo-alt (3).

(3) Is iad seo a leanas na forais agóide ar a bhféadfar iarratas faoi
fho-alt (1) a dhéanamh:

(a) nach raibh na critéir incháilitheachta a shonraítear in alt
26(2) á gcomhlíonadh ag an bhféichiúnaí sonraithe nuair
a rinneadh an t-iarratas faoi alt 29 thar a cheann nó thar
a ceann:

(b) go bhfuil feidhm ag ceann amháin nó níos mó de na nithe
seo a leanas, agus go ndéanann sé nó siad aimhleas
ábhartha don chreidiúnaí sonraithe—

(i) go bhfuil míchruinneas nó easnamh ábhartha sa
Ráiteas Airgeadais Forordaithe lena mbaineann, nó
i bhfaisnéis eile arna soláthar ag an bhféichiúnaí
sonraithe nó thar a cheann nó thar a ceann, nó i
ndoiciméid arna gcur faoi bhráid na Seirbhíse aige
nó aici nó thar a cheann nó thar a ceann faoi alt 29;

(ii) gur mhainnigh an féichiúnaí sonraithe oibleagáid faoi
alt 36 a chomhlíonadh;

(iii) go ndearnadh breithniú i bhféimheacht i ndáil leis an
bhféichiúnaí sonraithe nár cuireadh ar neamhní nó
nár urscaoileadh;

(iv) go ndearna an féichiúnaí sonraithe cion faoin Acht
seo ó theacht in éifeacht an Fhógra Faoisimh
Fiachais;
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(v) nár comhlíonadh na ceanglais nóis imeachta a
shonraítear sa Chaibidil seo.

(4) Cuirfear gach dlús cuí le héisteacht faoi fho-alt (1) a éisteacht.

(5) Ar iarratas a fháil faoin alt seo féadfaidh an chúirt an t-iarratas
a dhíbhe nó ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a
dhéanamh—

(a) an Fógra Faoisimh Fiachais a fhoirceannadh,

(b) an tréimhse mhaoirseachta lena mbaineann a fhadú, de
thréimhse bhreise nach faide ná 12 mhí,

(c) ordú a dhéanamh lena leasaítear an Fógra Faoisimh
Fiachais, lena n-áirítear tríd an bhfiach ab ábhar don
agóid faoi fho-alt (1) a bhaint, nó

(d) cibé ordú eile a dhéanamh a mheasfaidh sí is cuí.

44.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, le linn na
tréimhse maoirseachta lena mbaineann, iarratas a dhéanamh chun
na cúirte cuí chun go ndéanfar Fógra Faoisimh Fiachais a
fhoirceannadh.

(2) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (1)—

(a) déanfar é tríd an tSeirbhís Dócmhainneachta do
thaisceadh fógra leis an gcúirt chuí, iar bhfógra don
fhéichiúnaí sonraithe agus do gach creidiúnaí sonraithe,
agus

(b) beidh sé bunaithe ar fhoras dá dtagraítear i bhfo-alt (3).

(3) Is iad seo a leanas na forais ar a bhféadfar iarratas faoi fho-
alt (1) a dhéanamh—

(a) nach raibh na critéir incháilitheachta a shonraítear in alt
26(2) á gcomhlíonadh ag an bhféichiúnaí sonraithe nuair
a rinneadh an t-iarratas faoi alt 29 thar a cheann nó thar
a ceann,

(b) go bhfuil míchruinneas nó easnamh ábhartha sa Ráiteas
Airgeadais Forordaithe lena mbaineann, nó i bhfaisnéis
eile arna soláthar ag an bhféichiúnaí sonraithe nó thar a
cheann nó thar a ceann, nó i ndoiciméid eile arna gcur
faoi bhráid na Seirbhíse aige nó aici nó thar a cheann nó
thar a ceann faoi alt 29,

(c) gur mhainnigh an féichiúnaí sonraithe oibleagáid faoi alt
36 a chomhlíonadh,

(d) go ndearnadh breithniú i bhféimheacht i ndáil leis an
bhféichiúnaí sonraithe nár cuireadh ar neamhní nó nár
urscaoileadh,

(e) go ndearna an féichiúnaí sonraithe cion faoin Acht seo ó
theacht in éifeacht an Fhógra Faoisimh Fiachais,

(f) nár comhlíonadh na ceanglais nóis imeachta a shonraítear
sa Chaibidil seo.
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(4) Ar iarratas a fháil faoin alt seo, féadfaidh an chúirt an
t-iarratas a dhíbhe nó ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a
leanas a dhéanamh—

(a) an Fógra Faoisimh Fiachais a fhoirceannadh,

(b) an tréimhse mhaoirseachta lena mbaineann a fhadú, de
thréimhse bhreise nach faide ná 12 mhí,

(c) ordú a dhéanamh chun oibleagáid de chuid an fhéichiúnaí
shonraithe faoi alt 36 a fhorfheidhmiú,

(d) ordú a dhéanamh lena leasaítear an Fógra Faoisimh
Fiachais, nó

(e) cibé ordú eile a dhéanamh a mheasfaidh sí is cuí.

45.—(1) I gcás go ndéantar Fógra Faoisimh Fiachais a
fhoirceannadh faoin gCaibidil seo, beidh an féichiúnaí sonraithe,
mura mbeidh an chúirt chuí tar éis a mhalairt a ordú agus faoi réir
fho-alt (2), go hiomlán faoi dhliteanas air sin i leith na nithe seo
a leanas—

(a) na fiacha go léir a bheidh sonraithe mar fhiacha
cáilitheacha sonraithe san Fhógra Faoisimh Fiachais tráth
a fhoirceannta, agus

(b) an riaráiste, na muirir agus an t-ús go léir a bheidh
fabhraithe le linn na tréimhse maoirseachta i ndáil leis na
fiacha sin.

(2) Le linn dliteanas féichiúnaí shonraithe a ríomh faoi fho-alt (1),
tabharfar creidmheas don fhéichiúnaí i leith íocaíochtaí arna
ndéanamh aige nó aici faoi fho-alt (2) nó (3) d’alt 36 nó faoi alt 37.

(3) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1)—

(a) tabharfar neamhaird ar an tréimhse ar lena linn a bhí an
Fógra Faoisimh Fiachais lena mbaineann in éifeacht le
linn aon tréimhse ama a ríomh chun críche aon tréimhse
teorann (lena n-áirítear aon tréimhse teorann faoi Reacht
na dTréimhsí, 1957) is infheidhme i ndáil le haon
imeachtaí nó próiseas i leith fiach cáilitheach sonraithe
lenar bhain alt 35, agus

(b) an tréimhse ar lena linn a bheidh éifeacht (cibé acu faoi
reacht nó faoi riail chúirte) le haon bhreithiúnas i gcoinne
an fhéichiúnaí shonraithe i ndáil le fiach cáilitheach
sonraithe, déanfar, faoi réir fhorálacha an Achta seo, an
tréimhse ar lena linn a bhí an Fógra Faoisimh Fiachais in
éifeacht a chur mar fhadú léi.
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46.—(1) I gcás go scoirfidh Fógra Faoisimh Fiachais d’éifeacht a
bheith leis (seachas i gcás é a fhoirceannadh faoin gCaibidil seo),
beidh an féichiúnaí sonraithe, faoi réir an ailt seo, arna urscaoileadh
nó arna hurscaoileadh ó na fiacha cáilitheacha sonraithe lena
mbaineann agus ón ús, ó na pionóis agus ó na suimeanna eile go léir
a bheidh tagtha chun bheith iníoctha, ón dáta iarratais, i ndáil leis na
fiacha sin.

(2) I gcás go mbeidh féichiúnaí sonraithe arna urscaoileadh nó
arna hurscaoileadh ó na fiacha cáilitheacha sonraithe faoi fho-alt (1),
déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, gan mhoill agus, in aon
chás, laistigh de 3 mhí—

(a) an fhaisnéis go léir a bheidh taifeadta i gClár na bhFógraí
Faoisimh Fiachais i leith an Fhógra Faoisimh Fiachais a
bhaint de,

(b) fógra a chur chuig na creidiúnaithe sonraithe á chur sin in
iúl dóibh, agus

(c) deimhniú (“Deimhniú Faoisimh Fiachais”) a eisiúint chuig
an bhféichiúnaí sonraithe lena ndaingnítear an
t-urscaoileadh.

(3) Ní dochar fo-alt (1) d’oibleagáidí féichiúnaí shonraithe faoi alt
36(2) agus (3).

(4) Ní dhéantar le hurscaoileadh an fhéichiúnaí shonraithe faoi
fho-alt (1) aon duine eile a scaoileadh—

(a) ó aon dliteanas (cibé acu mar chomhpháirtí nó mar
chomhiontaobhaí de chuid an fhéichiúnaí shonraithe nó
ar shlí eile) óna n-urscaoiltear an féichiúnaí sonraithe, nó

(b) ó aon dliteanas mar urra ar an bhféichiúnaí sonraithe nó
mar dhuine de chineál urra den sórt sin.

(5) Ní dhéanfaidh fo-alt (1) difear do cheart creidiúnaí urraithe a
urrús nó a hurrús a fhorfheidhmiú nó déileáil leis ar shlí eile.

47.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta duine, nó
aicme duine a údarú chun feidhmeanna idirghabhálaí cheadaithe a
chomhlíonadh faoin gCaibidil seo.

(2) Ní ghearrfaidh idirghabhálaí ceadaithe aon táille ar
fhéichiúnaí dá dtagraítear in alt 27(1) i dtaca leis an idirghabhálaí
ceadaithe do chomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin
gCaibidil seo.

(3) Ní bheidh idirghabhálaí ceadaithe faoi dhliteanas maidir le
damáistí d’aon duine i leith aon ní a rinneadh nó a fágadh gan
déanamh le linn dó nó di gníomhú (nó airbheartú a bheith ag
gníomhú) mar idirghabhálaí ceadaithe faoin gCaibidil seo.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) más de mheon mímhacánta a
rinneadh an ní nó a fágadh an ní gan déanamh.

(5) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta le toiliú an Aire
agus, má ordaíonn an tAire di déanamh amhlaidh déanfaidh sí, de
réir théarmaí an ordacháin, tar éis di dul i gcomhairle le haon duine
eile nó le haon chomhlacht eile is cuí leis an tSeirbhís
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Dócmhainneachta nó a ordóidh an tAire, na critéir chun daoine a
údarú mar idirghabhálaithe ceadaithe faoin alt seo a fhorordú, ag
féachaint—

(a) don taithí, don cháilíocht, don oiliúint agus don saineolas
a theastaíonn chun feidhmeanna idirghabhálaí cheadaithe
faoin gCaibidil seo a chomhlíonadh, agus

(b) don ghá lena chinntiú go gcosnófar féichiúnaithe atá nó a
d’fhéadfadh teacht chun bheith ina bhféichiúnaithe
sonraithe faoin gCaibidil seo.

(6) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin faoi fho-alt (5) maidir
le húdarú duine a tharraingt siar i gcás nach gcomhlíonann sé nó sí
a thuilleadh na critéir a bheidh forordaithe sna rialacháin sin le
haghaidh údarú den sórt sin.

(7) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta íocaíochtaí a
dhéanamh, as fáltais táillí a mhuirearófar faoi alt 20, le hidirghabhálaí
ceadaithe i dtaca le comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
faoin gCaibidil seo.

Caibidil 2

Cleachtóir dócmhainneachta pearsanta a cheapadh chun críocha
Chaibidil 3 nó 4

48.—Aon fhéichiúnaí ar mian leis nó léi teacht chun bheith ina
pháirtí nó ina páirtí, mar fhéichiúnaí, i gComhshocraíocht
Socraíochta Fiachais faoi Chaibidil 3 nó i gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta faoi Chaibidil 4 (“comhshocraíocht”),
déanfaidh sé nó sí, roimh iarratas a dhéanamh faoin gCaibidil lena
mbaineann, an Chaibidil seo a chomhlíonadh.

49.—(1) Cuirfidh féichiúnaí lena mbaineann alt 48 ráiteas scríofa
faoi bhráid cleachtóir dócmhainneachta pearsanta ina nochtfar
gnóthaí airgeadais uile an fhéichiúnaí, agus beidh na nithe seo a
leanas sa ráiteas sin—

(a) cibé faisnéis a fhorordófar i ndáil leis na nithe seo a
leanas—

(i) a chreidiúnaithe nó a creidiúnaithe,

(ii) a fhiacha nó a fiacha agus a dhliteanais eile nó a
dliteanais eile,

(iii) a shócmhainní nó a sócmhainní, agus

(iv) ráthaíochtaí (más ann) a bheidh tugtha ag an
bhféichiúnaí i leith fiach de chuid duine eile,

agus

(b) cibé faisnéis airgeadais eile a fhorordófar.

(2) Tar éis don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta an
fhaisnéis dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a fháil, déanfaidh sé nó sí
cruinniú a thionól leis an bhféichiúnaí agus déanfaidh sé nó sí—
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(a) comhairle a thabhairt don fhéichiúnaí, ar bhonn na
faisnéise, faoina roghanna maidir le haghaidh a thabhairt
ar a dheacrachtaí airgeadais nó a deacrachtaí airgeadais
agus, go háirithe, an gcomhlíonann sé nó sí na critéir a
shonraítear i gCaibidil 3 nó 4, nó iontu araon, maidir le
togra le haghaidh comhshocraíochta a dhéanamh, is
comhairle a dhaingneoidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta i scríbhinn don fhéichiúnaí, agus

(b) an méid seo a sholáthar don fhéichiúnaí—

(i) faisnéis a bhaineann leis an nós imeachta a bhaineann
le teacht chun bheith ina pháirtí nó ina páirtí i
gcomhshocraíocht, agus an éifeacht ghinearálta a
bheadh aige, lena n-áirítear na costais is dóigh a
bheadh air,

(ii) faisnéis i scríbhinn maidir le socruithe táillí an
chleachtóra dócmhainneachta pearsanta agus
coinníollacha ceapacháin eile an chleachtóra
dócmhainneachta pearsanta sa chás go gceaptar é nó
í faoi fho-alt (3), agus

(iii) cibé faisnéis eile a fhorordófar.

(3) I gcás gur mian leis an bhféichiúnaí, tar éis an chruinnithe dá
dtagraítear i bhfo-alt (2), teacht chun bheith ina pháirtí nó ina páirtí
i gcomhshocraíocht, ceapfaidh sé nó sí cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta (cibé acu an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) nó cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
eile) chun gníomhú mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta dó
nó di chun críocha Chaibidil 3 nó 4, de réir mar a bheidh.

(4) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, ar é nó
í a cheapadh faoi fho-alt (3)—

(a) a dhaingniú i scríbhinn don fhéichiúnaí gur thoiligh an
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta gníomhú i ról an
chleachtóra dócmhainneachta pearsanta maidir leis an
bhféichiúnaí, agus

(b) fógra a thabhairt don tSeirbhís Dócmhainneachta i dtaobh
a cheapacháin nó a ceapacháin.

(5) I gcás go gceapfar cleachtóir dócmhainneachta pearsanta faoi
fho-alt (3), beidh sé nó sí arna cheapadh nó arna ceapadh, agus ní
cheapfaidh an féichiúnaí lena mbaineann cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta eile faoin bhfo-alt sin, go dtí cibé tráth—

(a) a iarrfaidh an féichiúnaí lena mbaineann air nó uirthi éirí
as ról an chleachtóra dócmhainneachta pearsanta maidir
leis an bhféichiúnaí, nó

(b) a éireoidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta as an
ról sin, ar a thionscnamh féin nó ar a thionscnamh féin.

(6) I gcás go n-éireoidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta as
ról an chleachtóra dócmhainneachta pearsanta maidir le féichiúnaí,
déanfaidh sé nó sí fógra i dtaobh an mhéid sin a thabhairt don
tSeirbhís Dócmhainneachta, agus beidh ráiteas ar na cúiseanna gur
éirigh sé nó sí as i dteannta an fhógra.

57

Cd.3 A.49



Cd.3 A.49

Ráiteas Airgeadais
Forordaithe a
chomhlánú.

58

[Uimh. 44.] [2012.]An tAcht um Dhócmhainneacht
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(7) Más rud é maidir le cleachtóir dócmhainneachta pearsanta a
cheapfar faoi fho-alt (3) (“cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
bunaidh”)—

(a) go bhfaighidh sé nó sí bás,

(b) go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith éagumasach, mar gheall
ar easláinte nó ar chúis eile, ar fheidhmeanna cleachtóra
dócmhainneachta pearsanta a chomhlíonadh maidir leis
an bhféichiúnaí,

(c) go n-éireoidh sé nó sí as ról an chleachtóra
dócmhainneachta pearsanta maidir leis an bhféichiúnaí,
nó

(d) nach mbeidh sé nó sí i dteideal a thuilleadh feidhmeanna
cleachtóra dócmhainneachta pearsanta faoin Acht seo a
chomhlíonadh,

déanfaidh an féichiúnaí, a luaithe is indéanta tar éis dó nó di teacht
ar an eolas sin, cleachtóir dócmhainneachta pearsanta eile a
cheapadh chun gníomhú mar chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta dó nó di chun críocha Chaibidil 3 nó 4, de réir mar a
bheidh.

(8) (a) I gcás go mbeidh feidhm ag mír (a), (b) nó (c) d’fho-alt
(7), cuirfidh an féichiúnaí lena mbaineann é sin in iúl don
tSeirbhís Dócmhainneachta a luaithe is indéanta.

(b) I gcás cleachtóir dócmhainneachta pearsanta a bheith
ceaptha faoi fho-alt (7), déanfaidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, a luaithe is indéanta, é sin a
chur in iúl don tSeirbhís Dócmhainneachta agus do na
creidiúnaithe lena mbaineann.

(9) I gcás go gceapfar cleachtóir dócmhainneachta pearsanta faoi
fho-alt (7)—

(a) ní dhéanfaidh an ceapachán sin difear do bhailíocht aon ní
a rinne an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
bunaidh roimhe sin faoin gCaibidil seo, faoi Chaibidil 3
nó faoi Chaibidil 4, de réir mar a bheidh,

(b) aon Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais nó aon
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta atá in
éifeacht maidir leis an bhféichiúnaí, leanfaidh sí
d’éifeacht a bheith léi, agus

(c) aon tagairtí san Acht seo do chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta, i ndáil leis an bhféichiúnaí lena mbaineann,
forléireofar iad mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta arna cheapadh
nó arna ceapadh amhlaidh.

50.—(1) A luaithe is indéanta tar éis an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a cheapadh faoi alt 49(3), soláthróidh an
féichiúnaí faisnéis ina nochtfar a ghnóthaí airgeadais nó a gnóthaí
airgeadais go hiomlán don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta.

(2) Ar an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta an fhaisnéis dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a fháil, scrúdóidh sé nó sí an fhaisnéis sin,
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agus, ag féachaint d’oibleagáid an fhéichiúnaí faoi fho-alt (3),
cabhróidh sé nó sí leis an bhféichiúnaí chun an Ráiteas Airgeadais
Forordaithe a chomhlánú.

(3) Tá d’oibleagáid ar an bhféichiúnaí, le linn dó nó di an Ráiteas
Airgeadais Forordaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a chomhlánú,
nochtadh iomlán macánta a dhéanamh ar a ghnóthaí airgeadais nó a
gnóthaí airgeadais agus a chinntiú, de réir mar is fearr is eol dó nó
di, gur ráiteas fíor cruinn iomlán an Ráiteas Airgeadais Forordaithe.

51.—(1) Faoi réir fho-alt (4), i ndáil le Comhshocraíochtaí
Socraíochta Fiachais agus Comhshocraíochtaí Dócmhainneachta
Pearsanta, i gcás go mbeidh leas i socrú pinsin iomchuí nó teideal
faoin gcéanna ag féichiúnaí, ní dhéileálfar le leas nó teideal den sórt
sin de chuid an fhéichiúnaí mar shócmhainní de chuid an fhéichiúnaí
mura bhfuil feidhm ag fo-alt (2).

(2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo agus go mbeidh leas i
socrú pinsin iomchuí nó teideal faoin gcéanna ag féichiúnaí a
d’fhágfadh, dá ndéanfadh an féichiúnaí gníomh nó dá bhfeidhmeodh
sé nó sí rogha, go bhfaigheadh an féichiúnaí sin ón duine a riarann
an socrú pinsin iomchuí sin nó ar iarraidh a fháil ón duine sin—

(a) ioncam, nó

(b) méid airgid seachas ioncam,

de réir na bhforálacha iomchuí den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997, measfar go bhfuil an t-ioncam sin nó an méid airgid sin á fháil
ag an bhféichiúnaí sin.

(3) Beidh feidhm ag fo-alt (2) i gcás—

(a) go mbeidh teideal ag an bhféichiúnaí ar dháta déanta an
iarratais ar dheimhniú cosantach,

(b) go raibh teideal ag an bhféichiúnaí tráth ar bith roimh
dháta déanta an iarratais ar dheimhniú cosantach, nó

(c) go dtiocfaidh an féichiúnaí chun teideal a bheith aige nó
aici laistigh de 6 bliana agus 6 mhí ó dháta déanta an
iarratais ar dheimhniú cosantach i ndáil le
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais nó laistigh de 7
mbliana agus 6 mhí ó dháta déanta an iarratais ar
dheimhniú cosantach i ndáil le Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta,

an gníomh nó an rogha dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a dhéanamh nó
a fheidhmiú.

(4) Ní dhéanfaidh aon ní i bhfo-ailt (1) go (3) deireadh a chur
leis an oibleagáid ar fhéichiúnaí a bheidh ag déanamh iarratas ar
dheimhniú cosantach leas i socrú pinsin iomchuí nó teideal faoin
gcéanna a nochtadh le linn dó nó di an Ráiteas Airgeadais
Forordaithe a chomhlánú.

59

Cd.3 A.50

Forálacha a
bhaineann le
socruithe pinsin.



Cd.3

Tabharfaidh
cleachtóir
dócmhainneachta
pearsanta comhairle
d’fhéichiúnaí.

60

[Uimh. 44.] [2012.]An tAcht um Dhócmhainneacht
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52.—(1) Ar an Ráiteas Airgeadais Forordaithe a chomhlánú de
réir alt 50, déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, ar
bhonn na faisnéise a nochtfaidh an féichiúnaí dó nó di faoi alt 50(1),
comhairle a thabhairt don fhéichiúnaí maidir leis na nithe seo a
leanas:

(a) a roghanna i dtaobh tabhairt faoina dheacrachtaí
airgeadais nó a deacrachtaí airgeadais;

(b) é nó í a bheith incháilithe faoi alt 57 nó 91, de réir mar a
bheidh, chun togra a dhéanamh le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais, nó
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, de réir
mar a bheidh;

(c) tuairim an chleachtóra dócmhainneachta pearsanta i
dtaobh cé acu ba mhó ba chuí don fhéichiúnaí
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta nó
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a dhéanamh.

(2) Beidh ar áireamh sa chomhairle dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)
comhairle maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) an cuí nó nach cuí don fhéichiúnaí togra a dhéanamh le
haghaidh comhshocraíochta agus comhshocraíocht a
dhéanamh, ag féachaint do cibé nithe is iomchuí leis
an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta, ach lena
n-áirítear, in aon chás—

(i) imthosca airgeadais agus imthosca eile an fhéichiúnaí,
arna leagan amach sa Ráiteas Airgeadais
Forordaithe,

(ii) an dócha go mbeidh an féichiúnaí in ann an gealltanas
airgeadais a ghabhann le comhshocraíocht a
chomhall ar bhonn leanúnach, ag féachaint go
háirithe d’acmhainn íocaíochta an fhéichiúnaí an
tráth a thabharfar an chomhairle agus roimhe,

(iii) cineál agus méid na bhfiach a bheidh ag dul ón
bhféichiúnaí dá chreidiúnaithe nó dá creidiúnaithe,
agus, i gcás fiacha urraithe (más ann), cineál an
urrúis,

(iv) a chasta atá cás an fhéichiúnaí, agus

(v) a dhóchúla atá sé, i dtuairim an chleachtóra
dócmhainneachta pearsanta, go bhfoirmleofar
comhshocraíocht ar théarmaí faoina mbeadh rogha
ann, seachas féimheacht an fhéichiúnaí, a bheadh
inghlactha ag an bhféichiúnaí agus ag tromlach a
chreidiúnaithe nó a creidiúnaithe;

(b) an éifeacht ghinearálta a bhainfeadh le togra a dhéanamh
le haghaidh comhshocraíochta, agus le comhshocraíocht
a dhéanamh, lena n-áirítear an éifeacht ar rátáil
chreidmheasa an fhéichiúnaí;

(c) na hiarmhairtí don fhéichiúnaí as comhshocraíocht a
dhéanamh mura gcomhlíonfaidh an féichiúnaí téarmaí na
comhshocraíochta sin;
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(d) an rogha eile nó na roghanna eile (más ann) a bheidh ar
fáil don fhéichiúnaí, agus an éifeacht ghinearálta a
bheadh ag an rogha nó na roghanna sin, lena n-áirítear
comhairle a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i) caibidliú le creidiúnaí nó le creidiúnaithe d’fhonn
téarmaí féich atá ag dul don chreidiúnaí sin nó do na
creidiúnaithe sin a choigeartú, cibé acu mar chuid
d’aon phróiseas riaráiste nó ar shlí eile,

(ii) teacht chun bheith ina fhéichiúnaí sonraithe nó ina
féichiúnaí sonraithe maidir le Fógra Faoisimh
Fiachais, agus

(iii) féimheacht.

(3) Le linn don chleachtóir dócmhainnneachta pearsanta
comhairle a thabhairt don fhéichiúnaí faoi fho-alt (1)(c) i dtaobh an
cuí Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta nó
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a dhéanamh, tabharfaidh sé
nó sí aird ar na nithe seo a leanas—

(a) luach fhiacha neamhurraithe an fhéichiúnaí i gcomparáid
le luach fhiacha urraithe an fhéichiúnaí (más ann),

(b) más infheidhme, an ndearna an féichiúnaí teagmháil lena
chreidiúnaithe urraithe nó lena creidiúnaithe urraithe
chun iarracht a dhéanamh ar na fiacha urraithe a
athchaibidliú nó a athstruchtúrú,

(c) an ndearna an féichiúnaí comhoibriú de mheon macánta
lena chreidiúnaithe nó lena creidiúnaithe ar creidiúnaithe
urraithe iad maidir le príomháit chónaithe
phríobháideach an fhéichiúnaí, i dtaca le haon phróiseas
a bhaineann le riaráiste morgáiste a oibríonn na
creidiúnaithe urraithe lena mbaineann, a bheidh
ceadaithe nó éilithe ag Banc Ceannais na hÉireann, agus
a bhaineann leis an bhfiach urraithe lena mbaineann,

(d) ar chuir aon duine de chreidiúnaithe urraithe an
fhéichiúnaí in iúl don fhéichiúnaí nó don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta go bhfuil siad toilteanach
téarmaí an fhéich urraithe a athrú chun oibriú
Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais a éascú i leith
fhiacha neamhurraithe an fhéichiúnaí (lena n-áirítear,
gan teorainn, aon athrú ar théarmaí an fhéich urraithe
lena laghdófaí na méideanna ab iníoctha ag an
bhféichiúnaí i leith an fhéich urraithe ar feadh ré na
Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais),

(e) i gcás go mbeidh togra déanta ag an bhféichiúnaí maidir
le Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais i leith a fhéich
neamhurraithe nó a féich neamhurraithe, ach nach
mbeidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais déanta
aige nó aici, téarmaí an togra sin, agus an toradh a bhí ar
chruinniú na gcreidiúnaithe chun an togra sin a
bhreithniú, agus

(f) i gcás go mbeidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais
déanta ag an bhféichiúnaí i leith a fhéich neamhurraithe
nó a féich neamhurraithe, agus go bhfuil deireadh leis an
gcomhshocraíocht, gur theip uirthi nó gur foirceannadh
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ar shlí eile í, na himthosca inar tháinig deireadh léi nó
inar tharla an teip nó an foirceannadh eile sin.

(4) Daingneoidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta a
chomhairle nó a comhairle faoi fho-alt (1)(c) i scríbhinn don
fhéichiúnaí.

(5) Más é comhairle cleachtóra dócmhainneachta pearsanta faoi
fho-alt (1) nach ceart don fhéichiúnaí togra a dhéanamh le haghaidh
comhshocraíochta ná comhshocraíocht a dhéanamh, tabharfaidh an
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta fógra faoin méid sin don
tSeirbhís Dócmhainneachta, agus beidh deireadh le ceapachán an
chleachtóra dócmhainneachta pearsanta faoi alt 49(3).

53.—I gcás go gceapann féichiúnaí tar éis dó nó di comhairle a
fháil faoi alt 52(1), gur cheart dó nó di togra a dhéanamh le haghaidh
comhshocraíochta, tabharfaidh sé nó sí treoir i scríbhinn don
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta togra a dhéanamh le
haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais nó le haghaidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, de réir mar a bheidh,
thar a cheann nó thar a ceann, de réir Chaibidil 3 nó 4, de réir mar
a bheidh.

54.—Ar threoir a fháil faoi alt 53, comhlánóidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta ráiteas lena ndaingneofar gurb é a
thuairim nó a tuairim—

(a) gur faisnéis iomlán chruinn í an fhaisnéis atá i Ráiteas
Airgeadais Forordaithe an fhéichiúnaí;

(b) go bhfuil an féichiúnaí incháilithe faoi alt 57 nó 91, de réir
mar a bheidh, chun togra a dhéanamh le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais nó
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, de réir
mar a bheidh;

(c) tar éis an Ráiteas Airgeadais Pearsanta a chomhlánaigh an
féichiúnaí a bhreithniú, nach bhfuil aon dóchúlacht ann
go dtiocfaidh an féichiúnaí chun bheith sócmhainneach
laistigh den tréimhse 5 bliana dar tosach an dáta a
dhéanfar an ráiteas;

(d) ag féachaint d’imthosca an fhéichiúnaí mar atá siad leagtha
amach sa Ráiteas Airgeadais Forordaithe, gur cuí don
fhéichiúnaí togra a dhéanamh le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais, ós rud é go bhfuil
ionchas réasúnach ann go n-éascófaí don fhéichiúnaí
teacht chun bheith sócmhainneach laistigh de thréimhse
nach faide ná 5 bliana dá ndéanfadh sé nó sí
comhshocraíocht den sórt sin nó, de réir mar a bheidh,
gur cuí don fhéichiúnaí togra a dhéanamh le haghaidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta ós rud é
go bhfuil ionchas réasúnach ann go n-éascófaí don
fhéichiúnaí teacht chun bheith sócmhainneach laistigh de
thréimhse nach faide ná 5 bliana dá ndéanfadh sé nó sí
comhshocraíocht den sórt sin.
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Caibidil 3

Comhshocraíochtaí Socraíochta Fiachais

55.—(1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, aon fhéichiúnaí a
chomhlíonann na critéir incháilitheachta a shonraítear in alt 57,
féadfaidh sé nó sí togra a dhéanamh le haghaidh Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais le duine nó le daoine dá chreidiúnaithe nó dá
creidiúnaithe maidir lena fhiacha nó a fiacha a íoc nó a shásamh.

(2) Déanfaidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta togra le
haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais thar ceann
féichiúnaí de réir fhorálacha na Coda seo.

(3) I gcás gur páirtithe i gcomhpháirt beirt fhéichiúnaithe nó níos
mó sna fiacha go léir a thiocfaidh faoi réim Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais, agus go gcomhlíonann gach duine de na
féichiúnaithe sin na critéir incháilitheachta a shonraítear in alt 57,
féadfaidh na féichiúnaithe sin togra a dhéanamh i gcomhpháirt le
haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais agus, mura
sonraítear a mhalairt, forléireofar tagairtí sa Chaibidil seo don
“féichiúnaí” mar thagairtí a chiallaíonn na comhfhéichiúnaithe sin.

(4) (a) Ní bheidh aon téarmaí i gComhshocraíocht Socraíochta
Fiachais a scaoilfeadh an féichiúnaí ó fhiach eisiata nó a
dhéanfadh difear d’fhiach den sórt sin ar shlí eile.

(b) Ní bheidh aon téarmaí i dtogra le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a sháródh mír (a)
dá mbeadh siad i gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais
a thiocfadh in éifeacht.

(5) Mura luaitear a mhalairt go sainráite, aon tagairt sa Chaibidil
seo d’fhiach is tagairt í d’fhiach neamhurraithe agus aon tagairt do
chreidiúnaí is tagairt í do chreidiúnaí neamhurraithe.

56.—Ní ceadmhach d’fhéichiúnaí Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais a dhéanamh ach aon uair amháin.

57.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo agus na Caibidle seo, ní
bheidh féichiúnaí incháilithe chun togra a dhéanamh le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais mura gcomhlíonann sé nó sí
na critéir seo a leanas—

(a) maidir leis an bhféichiúnaí—

(i) go bhfuil sainchónaí air nó uirthi sa Stát, nó

(ii) laistigh de bhliain amháin roimh dháta an iarratais ar
dheimhniú cosantach, gur ghnách—

(I) go raibh cónaí air nó uirthi sa Stát, nó

(II) go raibh áit ghnó aige nó aici sa Stát;

(b) go bhfuil an féichiúnaí dócmhainneach;
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Phearsanta, 2012.

(c) go bhfuil Ráiteas Airgeadais Forordaithe comhlánaithe ag
an bhféichiúnaí agus go bhfuil dearbhú reachtúil déanta
aige nó aici á dhaingniú gur ráiteas iomlán cruinn ar
shócmhainní, dliteanais, ioncam agus caiteachas an
fhéichiúnaí é an ráiteas;

(d) go bhfuil ráiteas faoi alt 54 comhlánaithe ag an gcleachtóir
dócmhainneachta pearsanta i leith an fhéichiúnaí;

(e) maidir leis an bhféichiúnaí—

(i) nach féimheach neamhurscaoilte é nó í,

(ii) nach féimheach urscaoilte atá faoi réir ordú
íocaíochta féimheachta é nó í,

(iii) nach duine is féichiúnaí sonraithe maidir le Fógra
Faoisimh Fiachais atá in éifeacht é nó í,

(iv) nach duine é nó í atá, mar fhéichiúnaí, faoi réir
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta atá
in éifeacht, nó

(v) nach duine é nó í atá, mar fhéichiúnaí, faoi réir
comhshocraíocht faoi rialú na cúirte faoi Chuid IV
den Acht Féimheachta, 1988;

(f) maidir leis an bhféichiúnaí—

(i) nárbh ábhar é nó í do dheimhniú cosantach arna
eisiúint faoi alt 61 tráth is déanaí ná 12 mhí roimh
dháta an iarratais ar dheimhniú cosantach,

(ii) nach ndearnadh a fhiacha nó a fiacha a urscaoileadh
de bhun alt 46(1) tráth is déanaí ná 3 bliana roimh
dháta an iarratais ar dheimhniú cosantach,

(iii) nach ndearnadh a fhiacha nó a fiacha a urscaoileadh
de bhun Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta tráth is déanaí ná 5 bliana roimh dháta an
iarratais ar dheimhniú cosantach, nó

(iv) nár urscaoileadh ó fhéimheacht é nó í tráth is déanaí
ná 5 bliana roimh dháta an iarratais ar dheimhniú
cosantach.

(2) Ní bheidh feidhm ag an gcritéar dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(f)
i gcás go mbeidh iarratas déanta ag an bhféichiúnaí chun na cúirte
cuí, iar bhfógra don tSeirbhís Dócmhainneachta, agus go mbeidh
ordú déanta ag an gcúirt á rá gur deimhin léi gur mar gheall ar
imthosca eisceachtúla nó tosca eile nach bhfuil neart, don chuid is
mó, ag an bhféichiúnaí orthu, a eascraíonn dócmhainneacht reatha
an fhéichiúnaí agus gur chóir a cheadú don fhéichiúnaí togra a
dhéanamh le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

(3) Ní bheidh féichiúnaí incháilithe chun togra a dhéanamh le
haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais i gcás gur tabhaíodh
25 faoin gcéad nó níos mó dá fhiacha nó dá fiacha (seachas fiacha
eisiata agus fiacha urraithe) le linn na tréimhse 6 mhí dar críoch an
dáta a dhéanfar iarratas ar dheimhniú cosantach faoi alt 59.
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58.—(1) Ní áireofar fiach ineisiata i dtogra le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais ach amháin i gcás gur thoiligh
an creidiúnaí lena mbaineann, nó go measfar gur thoiligh sé nó sí,
de réir an ailt seo, leis an bhfiach sin a áireamh i dtogra den sórt sin.

(2) I gcás go mbeartóidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
fiach ineisiata a áireamh i dtogra le haghaidh Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais, déanfaidh sé nó sí, gan mhoill, fógra a thabhairt
don chreidiúnaí lena mbaineann i dtaobh an mhéid sin, agus beidh
na nithe seo a leanas i dteannta an fhógra sin—

(a) cibé faisnéis faoi ghnóthaí an fhéichiúnaí (lena n-áirítear a
chreidiúnaithe nó a creidiúnaithe, a fhiacha nó a fiacha,
a dhliteanais nó a dliteanais, a ioncam nó a hioncam agus
a shócmhainní nó a sócmhainní) a fhorordófar, agus

(b) iarraidh i scríbhinn go ndaingneoidh an creidiúnaí, i
scríbhinn, cibé acu a thoilíonn nó nach dtoilíonn an
creidiúnaí, chun críocha an ailt seo, leis an bhfiach a
áireamh i gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

(3) Faoi réir fho-alt (6), déanfaidh creidiúnaí de réir iarraidh faoi
fho-alt (2)(b) laistigh de 21 lá ón tráth a gheobhaidh sé nó sí an fógra
faoin bhfo-alt sin.

(4) I gcás nach gcomhlíonann creidiúnaí fo-alt (3), measfar gur
thoiligh an creidiúnaí leis an bhfiach sin a áireamh i dtogra le
haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

(5) I gcás go dtoileoidh nó go measfar gur thoiligh creidiúnaí, de
réir an ailt seo, le fiach ineisiata a áireamh i dtogra le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais, beidh an creidiúnaí sin i
dteideal vótáil ag aon chruinniú creidiúnaithe a ghairfear chun an
togra sin a bhreithniú.

(6) I gcás gur ábhar do dheimhniú cosantach an féichiúnaí lena
mbaineann, agus go dtionscnóidh creidiúnaí lena mbaineann an t-alt
seo iarratas faoi alt 63(1) i leith an deimhnithe chosantaigh sin, ní
thosóidh an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3) go dtí an dáta a
chinnfidh an chúirt chuí an t-iarratas.

(7) Ní bheidh fiach ineisiata ina ábhar do Chomhshocraíocht
Socraíochta Fiachais mura fiach ceadaithe é.

(8) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “fiach ceadaithe” fiach ineisiata
lena mbaineann fo-alt (1).

59.—(1) I gcás go mbeidh treoir tugtha do chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta de bhun alt 53 togra a dhéanamh le
haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais, tabharfaidh an
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta fógra don tSeirbhís
Dócmhainneachta go bhfuil ar intinn ag an bhféichiúnaí togra a
dhéanamh le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais agus
iarratas a dhéanamh ar dheimhniú cosantach thar ceann an
fhéichiúnaí.

(2) Beidh an t-iarratas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i cibé foirm a
shonróidh an tSeirbhís Dócmhainneachta agus beidh cibé táille (más
ann) a fhorordófar agus na doiciméid seo a leanas ina theannta:
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(a) ráiteas an chleachtóra dócmhainneachta pearsanta arna
ullmhú faoi alt 54;

(b) doiciméad arna shíniú ag an bhféichiúnaí á dhaingniú go
gcomhlíonann sé nó sí na critéir incháilitheachta a
shonraítear in alt 57;

(c) an dearbhú reachtúil ón bhféichiúnaí dá dtagraítear in alt
57(1)(c);

(d) an Ráiteas Airgeadais Forordaithe;

(e) sceideal de chreidiúnaithe an fhéichiúnaí agus de na fiacha
lena mbaineann, ina luafar i ndáil le gach creidiúnaí acu
sin—

(i) méid gach féich a bheidh dlite don chreidiúnaí sin,

(ii) an creidiúnaí urraithe, i leith an fhéich lena
mbaineann, an creidiúnaí agus, más ea, cineál an
urrúis lena mbaineann, agus

(iii) cibé faisnéis eile a fhorordófar;

(f) toiliú scríofa ón bhféichiúnaí—

(i) le sonraí pearsanta de chuid an fhéichiúnaí sin a
nochtadh don tSeirbhís Dócmhainneachta,

(ii) leis an tSeirbhís Dócmhainneachta do phróiseáil na
sonraí sin, agus

(iii) leis an tSeirbhís Dócmhainneachta do nochtadh na
sonraí sin do chreidiúnaithe de chuid an fhéichiúnaí
lena mbaineann,

a mhéid is gá i leith an nóis imeachta Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta dá bhforáiltear sa Chaibidil
seo;

(g) toiliú scríofa ón bhféichiúnaí leis an tSeirbhís
Dócmhainneachta do dhéanamh aon fhiosrú faoi alt 60 a
bhainfidh leis an bhféichiúnaí.

(3) Féadfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta iarratas
faoin alt seo a tharraingt siar tráth ar bith sula n-eiseofar deimhniú
cosantach faoi alt 61.

(4) I gcás go dtiocfaidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta ar
an eolas faoi aon mhíchruinneas nó aon easnamh in iarratas faoin alt
seo nó in aon doiciméad a bheidh i dteannta iarratas den sórt sin,
cuirfidh sé nó sí é sin in iúl don tSeirbhís Dócmhainneachta a luaithe
is indéanta agus, chun críocha a breithnithe ar an iarratas, beidh aird
ag an tSeirbhís Dócmhainneachta ar aon fhaisnéis a sholáthrófar
faoin bhfo-alt seo.



[2012.] [Uimh. 44.]An tAcht um Dhócmhainneacht
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60.—(1) Le linn don tSeirbhís Dócmhainneachta iarratas faoi alt
59 a bhreithniú, beidh sí i dteideal aon fhaisnéis bhreise a bheidh
ag teastáil uaithi a iarraidh ar an bhféichiúnaí, nó ar an gcleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, agus breithniú breise ar an iarratas a
iarchur go dtí go dtabharfar an fhaisnéis sin di.

(2) I gcás go mainneoidh féichiúnaí nó cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta an fhaisnéis a iarrfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta faoi fho-alt (1) a sholáthar laistigh de 14 lá nó de
cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta, measfar an t-iarratas a bheith tarraingthe siar.

(3) Faoi réir fho-alt (4), le linn don tSeirbhís Dócmhainneachta
an t-iarratas ar dheimhniú cosantach a bhreithniú, déanfaidh sí cibé
fiosruithe a mheasfaidh is gá sí chun a dheimhniú di féin:

(a) gur duine atá i dteideal gníomhú mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta;

(b) ag féachaint do na doiciméid a cheanglaítear a bheith i
dteannta an iarratais ar dheimhniú cosantach—

(i) go gcomhlíonann an féichiúnaí na critéir
incháilitheachta a shonraítear in alt 57 chun togra a
dhéanamh le haghaidh Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais, agus

(ii) nach dealraitheach go bhfuil an t-iarratas
suaibhreosach ná gur iarracht é sárú a dhéanamh ar
iarrachtaí creidiúnaithe chun fiacha atá dlite dóibh
a ghnóthú.

(4) Faoi réir fho-ailt (5) go (7), chun críocha fho-alt (3) beidh an
tSeirbhís Dócmhainneachta i dteideal a thoimhdiú go gcomhlíonann
an féichiúnaí na critéir incháilitheachta le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a shonraítear in alt 57 más
rud é maidir leis na doiciméid a cheanglaítear a thaisceadh leis an
tSeirbhís Dócmhainneachta go mbeidh siad taiscthe amhlaidh agus
nach bhfuil aon chúis ag an tSeirbhís Dócmhainneachta chun a
chreidiúint go bhfuil an fhaisnéis a soláthraíodh san iarratas ar
dheimhniú cosantach, nó mar thaca leis, neamhiomlán nó míchruinn.

(5) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta cibé fiosruithe a
dhéanamh a mheasfaidh sí is gá chun iomláine nó cruinneas aon ní
dá dtagraítear i Ráiteas Airgeadais Forordaithe an fhéichiúnaí nó i
ndáil le sócmhainní, dliteanais, ioncam nó caiteachas an fhéichiúnaí
a fhíorú.

(6) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (5), áirítear ar na nithe
a bhféadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta fiosrú a dhéanamh ina
leith na nithe seo a leanas:

(a) sonraí a bhaineann le cuntais bhainc, cuntais urrús nó
cuntais eile a shealbhaíonn an féichiúnaí, ina aonar nó
ina haonar nó i gcomhpháirt, nó a shealthaítear chun
sochair don fhéichiúnaí le forais airgeadais nó le
hidirghabhálaithe airgeadais sa Stát nó thar lear;

(b) sonraí a bhaineann le sócmhainní an fhéichiúnaí agus
luach na sócmhainní sin;
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(c) sonraí maidir le dliteanais an fhéichiúnaí;

(d) fostaíocht agus ioncam an fhéichiúnaí;

(e) íocaíochtaí arna bhfáil ag an bhféichiúnaí ón Roinn
Coimirce Sóisialaí nó ó Ranna Stáit eile nó ó
chomhlachtaí Stáit nó gníomhaireachtaí Stáit eile agus
cibé acu a dhéantar nó nach ndéantar na híocaíochtaí sin
mar ghníomhaire d’aon duine eile;

(f) cánacha nó muirir arna bhforchur le reacht nó faoi reacht,
a íocann an féichiúnaí nó atá ag dul de nó di, cibé acu
laistigh den Stát nó lasmuigh de, agus aisíocaíochtaí i leith
cánacha agus muirir den sórt sin atá dlite don fhéichiúnaí
nó a d’fhéadfadh teacht chun bheith dlite dó nó di.

(7) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní lena gceanglaítear
ar an tSeirbhís Dócmhainneachta fiosrú a dhéanamh in aon chás.

(8) Aon duine a gheobhaidh fiosrú ón tSeirbhís Dócmhainneachta
de bhun an ailt seo, beidh de dhualgas air nó uirthi an fhaisnéis a
iarrtar a thabhairt a luaithe is indéanta le réasún.

(9) Maidir le haon fhaisnéis a shealbhaíonn Roinn Stáit, na
Coimisinéirí Ioncaim, údarás áitiúil, nó aon chomhlacht Stáit nó
gníomhaireacht Stáit eile i ndáil le féichiúnaí, féadfar, d’ainneoin aon
ní in aon achtachán, í a thabhairt don tSeirbhís Dócmhainneachta
chun críocha chomhlíonadh fheidhmeanna na Seirbhíse
Dócmhainneachta faoin gCaibidil seo.

61.—(1) Más rud é, tar éis don tSeirbhís Dócmhainneachta
iarratas a bhreithniú faoi alt 60—

(a) gur deimhin léi go bhfuil iarratas faoi alt 59 in ord,
déanfaidh sí—

(i) deimhniú a eisiúint á rá sin,

(ii) an deimhniú sin mar aon le cóip den iarratas agus den
doiciméadacht tacaíochta a thabhairt don chúirt
chuí, agus

(iii) fógra a thabhairt don chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta á rá sin,

agus

(b) nach deimhin léi amhlaidh, tabharfaidh sí fógra don
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta á rá sin agus
iarrfaidh sí air nó uirthi iarratas athmheasta a chur faoina
bráid nó a dhaingniú go bhfuil an t-iarratas tarraingthe
siar, laistigh de 21 lá ó dháta an fhógra.

(2) I gcás go bhfaighidh an chúirt chuí an t-iarratas ar dheimhniú
cosantach agus an doiciméadacht a bheidh ina theannta de bhun fho-
alt (1)(a), déanfaidh sí breithniú ar an iarratas agus ar an
doiciméadacht agus, faoi réir fho-alt (3)—

(a) más deimhin léi gur comhlíonadh na critéir
incháilitheachta a shonraítear in alt 57, agus gur
comhalladh na ceanglais iomchuí eile a bhaineann le
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hiarratas ar dheimhniú cosantach a eisiúint, eiseoidh sí
deimhniú cosantach, agus

(b) mura deimhin léi amhlaidh, diúltóidh sí deimhniú
cosantach a eisiúint.

(3) Féadfaidh an chúirt chuí, i gcás go dteastóidh faisnéise bhreise
nó fianaise bhreise uaithi chun go dtiocfaidh sí ar bhreith faoi fho-
alt (2), éisteacht a thionól, arb éisteacht í a thionólfar iar bhfógra don
tSeirbhís Dócmhainneachta agus don chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta lena mbaineann.

(4) Is ar shlí seachas go poiblí a thionólfar éisteacht dá dtagraítear
i bhfo-alt (3) mura measfaidh an chúirt chuí gur cuí í a thionól go
poiblí.

(5) Faoi réir fho-ailt (6) agus (7) agus alt 76(2), beidh deimhniú
cosantach i bhfeidhm ar feadh tréimhse 70 lá ó dháta a eisiúna.

(6) I gcás go mbeidh deimhniú cosantach eisithe de bhun fho-alt
(2)(a), féadfaidh an chúirt chuí, ar an gcleachtóir dócmhainneachta
pearsanta do dhéanamh iarratas chun na cúirte sin, tréimhse an
deimhnithe chosantaigh a fhadú de thréimhse bhreise nach faide ná
40 lá—

(a) i gcás go ndeimhneoidh an féichiúnaí agus an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta don chúirt gur ghníomhaigh
siad de mheon macánta agus le dlús réasúnach, agus

(b) i gcás gur deimhin leis an gcúirt gur dóigh, maidir le togra
le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais ar
dóigh—

(i) go nglacfaidh na creidiúnaithe léi, agus

(ii) go n-éireoidh leis an bhféichiúnaí í a chur i gcrích,

go ndéanfar é má dheonaítear an fadú.

(7) I gcás go mbeidh deimhniú cosantach eisithe de bhun fho-alt
(2)(a) nó fadaithe faoi fho-alt (6), féadfaidh an chúirt chuí, ar iarratas
a bheith déanta chun na cúirte sin, tréimhse an deimhnithe
chosantaigh a fhadú de thréimhse bhreise eile nach faide ná 40 lá
más rud é—

(a) go mbeidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
ceaptha de réir alt 49(7), agus

(b) gur deimhin leis an gcúirt go bhfuil gá leis an bhfadú chun
a chumasú don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta
arna cheapadh nó arna ceapadh amhlaidh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin gCaibidil seo a
chomhlíonadh.

(8) Cuirfear gach dlús cuí le héisteacht a thionólfar faoi fho-alt
(7) a éisteacht.

(9) Ní ceadmhach tréimhse deimhnithe chosantaigh a fhadú faoi
fho-alt (7) ach aon uair amháin.
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(10) Tabharfaidh cláraitheoir na cúirte cuí fógra don tSeirbhís
Dócmhainneachta agus don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta
lena mbaineann i gcás—

(a) go n-eiseoidh nó go bhfadóidh an chúirt deimhniú
cosantach faoin alt seo,

(b) go ndiúltóidh an chúirt deimhniú cosantach faoin alt seo a
eisiúint nó a fhadú, nó

(c) go dtabharfaidh an chúirt breith éisteacht dá dtagraítear i
bhfo-alt (3) a thionól.

(11) I gcás go n-eiseofar deimhniú cosantach faoin alt seo,
déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta—

(a) mionsonraí i dtaobh ainm agus seoladh an fhéichiúnaí agus
dáta eisiúna an deimhnithe chosantaigh a thaifeadadh
ann, agus

(b) más infheidhme, fadú an deimhnithe chosantaigh faoin
alt seo,

mar aon le cibé mionsonraí eile a fhorordófar faoi alt 133(3)(b), i
gClár na nDeimhnithe Cosantacha.

(12) Ar fhógra faoi fho-alt (10) a fháil maidir le breith ón gcúirt
dá dtagraítear san fho-alt sin, tabharfaidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta fógra i dtaobh na breithe sin do gach
duine de na creidiúnaithe a shonraítear i sceideal na gcreidiúnaithe
agus, i gcás breith chun deimhniú cosantach a eisiúint, beidh ráiteas
san fhógra ón gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta—

(a) á rá go bhfuil beartaithe ag an bhféichiúnaí togra le
haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais
a dhéanamh,

(b) i dtaobh éifeacht an deimhnithe chosantaigh faoi alt 62,
agus

(c) á rá go bhfuil ceart ag an gcreidiúnaí faoi alt 63 achomharc
a dhéanamh i gcoinne eisiúint an deimhnithe chosantaigh.

(13) Aon deimhniú cosantach a bheidh i bhfeidhm ar an dáta a
dhéanfar togra le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a
cheadú de réir alt 73, leanfaidh sé i bhfeidhm, d’ainneoin fhorálacha
fho-ailt (5), (6) agus (7), go dtí go scoirfidh sé d’éifeacht a bheith leis
de réir alt 76.

(14) Maidir le deimhniú cosantach a eiseofar faoin alt seo—

(a) sonrófar ann—

(i) ainm an fhéichiúnaí is ábhar dó,

(ii) na fiacha (“fiacha sonraithe”) atá faoina réir, agus

(iii) ainm gach creidiúnaí a bhfuil fiach sonraithe ag dul
dó nó di, agus

agus
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Phearsanta, 2012.

(b) beidh ann cibé faisnéis eile a shonrófar.

(15) Le linn don chúirt chuí breithniú a dhéanamh ar iarratas
faoin alt seo, beidh sí i dteideal déileáil le deimhniú arna eisiúint ag
an tSeirbhís Dócmhainneachta faoi fho-alt (1) mar fhianaise ar na
nithe a bheidh deimhnithe ann.

62.—(1) Faoi réir fho-ailt (3), (4), (5) agus (8), aon chreidiúnaí a
mbeidh fógra tugtha dó nó di gur eisíodh deimhniú cosantach, ní
cead dó nó di, fad a leanfaidh an deimhniú cosantach i bhfeidhm, i
ndáil le fiach sonraithe—

(a) aon imeachtaí dlí a thionscnamh;

(b) aon bheart a dhéanamh chun imeachtaí dlí a tionscnaíodh
cheana féin a ionchúiseamh;

(c) aon bheart a dhéanamh chun íocaíocht a áirithiú nó a
ghnóthú;

(d) breithiúnas nó ordú cúirte nó binse i gcoinne an
fhéichiúnaí a fhorghníomhú nó a fhorfheidhmiú;

(e) aon bheart chun earraí atá i seibh nó i gcoimeád an
fhéichiúnaí a aisghabháil, mura mbeidh teideal chun na
n-earraí dílsithe don chreidiúnaí nó mura sealbhaíonn an
creidiúnaí urrús thar na hearraí;

(f) teagmháil a dhéanamh leis an bhféichiúnaí i dtaca leis an
bhfiach sonraithe a íoc, seachas ar iarraidh a fháil ón
bhféichiúnaí;

(g) i ndáil le comhaontú leis an bhféichiúnaí, seachas
comhaontú urraíochta, na nithe seo a dhéanamh de
bhíthin amháin go bhfuil an féichiúnaí dócmhainneach nó
gur eisíodh an deimhniú cosantach—

(i) an comhaontú sin a fhoirceannadh nó a leasú, nó

(ii) íocaíocht luathaithe a éileamh faoin gcomhaontú sin.

(2) Fad a leanfaidh deimhniú cosantach de bheith i bhfeidhm—

(a) ní ceadmhach do chreidiúnaí lena mbaineann fo-alt (1) i
leith fiach sonraithe aon achainí féimheachta a bhaineann
leis an bhféichiúnaí a thíolacadh,

(b) i gcás ina mbeidh an achainí tíolactha ag creidiúnaí den
sórt sin i leith fiach sonraithe, ní ceadmhach dul ar
aghaidh le haon achainí féimheachta a bhaineann leis an
bhféichiúnaí.

(3) Gan dochar d’fho-ailt (1) agus (2), agus faoi réir alt 68, fad a
leanfaidh deimhniú cosantach i bhfeidhm, ní ceadmhach do
chreidiúnaí lena mbaineann fo-alt (1) aon imeachtaí eile ná aon
fhorghníomhú ná aon phróiseas dlí eile i leith fiach sonraithe a
thionscnamh nó leanúint leo nó leis i gcoinne an fhéichiúnaí nó a
mhaoine nó a maoine, ach amháin le cead na cúirte agus faoi réir aon
ordú a dhéanfaidh an chúirt chun na himeachtaí, an forfheidhmiú nó
an forghníomhú sin a bhacadh ar feadh cibé tréimhse a mheasfaidh
an chúirt is cuí go dtí go mbeidh toradh ar iarrachtaí ar theacht ar
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Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais, ach ní oibreoidh an fo-alt
seo chun toirmeasc a chur ar aon imeachtaí coiriúla i gcoinne an
fhéichiúnaí, nó leanúint leo a thionscnamh.

(4) D’ainneoin fho-alt (1), maidir le deimhniú cosantach a bheith
i bhfeidhm i ndáil le féichiúnaí faoin gCaibidil seo, ní oibreoidh sé
sin chun a chosc ar chreidiúnaí na bearta dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
a dhéanamh maidir le duine eile a bhfuil fiacha an fhéichiúnaí lena
mbaineann an deimhniú cosantach ráthaithe aige nó aici.

(5) D’ainneoin fho-alt (1), maidir le deimhniú cosantach a bheith
i bhfeidhm i ndáil le féichiúnaí faoin gCaibidil seo, ní oibreoidh sé
sin chun a chosc ar chreidiúnaí na bearta dá dtagraítear i bhfo-alt (3)
a dhéanamh maidir le duine a bhfuil conradh i gcomhpháirt déanta
aige nó aici leis an bhféichiúnaí nó atá faoi dhliteanas i gcomhpháirt
leis an bhféichiúnaí don chreidiúnaí agus féadfaidh an duine eile sin
agra a dhéanamh nó féadfar agra a dhéanamh ina choinne nó ina
coinne i leith an chonartha gan an féichiúnaí a uamadh.

(6) Níl feidhm ag fo-ailt (4) agus (5) i gcás go bhfuil deimhniú
cosantach i bhfeidhm freisin maidir leis an duine eile.

(7) Le linn aon tréimhse ama a ríomh chun críche aon tréimhse
teorann is infheidhme i ndáil le haon imeachtaí nó aon phróiseas lena
mbaineann fo-alt (1) nó (3) (lena n-áirítear aon tréimhse teorann faoi
Reacht na dTréimhsí, 1957), tabharfar neamhaird ar an tréimhse a
bhfuil an deimhniú cosantach lena mbaineann i bhfeidhm faoi alt 61
lena linn.

(8) Ní bheidh fiach urraithe faoi réir deimhniú cosantach faoin
gCaibidil seo ná ní dhéanfaidh deimhniú den sórt sin difear dó.

63.—(1) I gcás gur éagóir le creidiúnaí gur eisíodh deimhniú
cosantach, féadfaidh an creidiúnaí sin, laistigh de 14 lá ón tráth a
thabharfar fógra don chreidiúnaí sin i dtaobh eisiúint an deimhnithe
chosantaigh, iarratas a dhéanamh chun na cúirte cuí ar ordú á ordú
nach mbeidh feidhm ag an deimhniú cosantach maidir leis an
gcreidiúnaí sin.

(2) Aon chreidiúnaí a dhéanfaidh iarratas faoi fho-alt (1)
tabharfaidh sé nó sí fógra á rá sin don tSeirbhís Dócmhainneachta
agus don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta iomchuí agus do
cibé daoine eile a ordóidh an chúirt, agus is i cibé foirm dá
bhforáiltear i rialacha cúirte a dhéanfar an t-iarratas.

(3) Le linn don chúirt iarratas faoin alt seo a chinneadh, ní
dhéanfaidh sí ordú á ordú nach mbeidh feidhm ag an deimhniú
cosantach maidir leis an gcreidiúnaí sin, mura deimhin léi—

(a) mura ndéanfaí ordú den sórt sin, go mbainfeadh
caillteanas doleasaithe don chreidiúnaí nach mbainfeadh
thairis sin, agus

(b) nach ndéanfaí dochar éagórach d’aon chreidiúnaí eile dár
tugadh fógra i dtaobh an deimhnithe chosantaigh.

(4) Le linn don chúirt costais an iarratais a chinneadh, beidh aird
aici ar an gcuspóir gur chóir go n-íocfadh na páirtithe go léir in
iarratas den sórt sin a gcostais féin murarbh éagóir thromchúiseach
ar na páirtithe san iarratas déanamh amhlaidh.
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(5) I gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú faoin alt seo, ordóidh an
chúirt don chreidiúnaí, mura measfaidh sí go bhfuil cúiseanna maithe
ann gan déanamh amhlaidh, aon airgead nó sócmhainní eile a
ghnóthófar nó a aisghabhfar a shealbhú ar iontaobhas chun sochair
do na creidiúnaithe eile lena mbaineann an deimhniú cosantach, go
dtí go dtabharfaidh an chúirt ordachán breise i dtaobh an ní.

(6) Cuirfear gach dlús cuí le tionól éisteachta faoi fho-alt (1).

64.—(1) I gcás go mbeidh deimhniú cosantach eisithe, déanfaidh
an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, a luaithe is indéanta dá
éis sin—

(a) fógra scríofa a thabhairt do na creidiúnaithe lena
mbaineann á rá go bhfuil an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta ceaptha ag an bhféichiúnaí chun togra a
dhéanamh le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais agus, faoi réir alt 67(2), a iarraidh ar na
creidiúnaithe sin aighneachtaí a dhéanamh chuig an
gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta i dtaca leis na
fiacha lena mbaineann agus leis an modh ar a bhféadfaí
déileáil leis na fiacha mar chuid de Chomhshocraíocht
Socraíochta Fiachais, agus beidh Ráiteas Airgeadais
Forordaithe comhlánaithe an fhéichiúnaí i dteannta an
fhógra sin,

(b) breithniú ar aon aighneachtaí a dhéanfaidh creidiúnaithe
de réir mhír (a) i dtaca leis na fiacha agus an modh ar a
bhféadfaí déileáil leis na fiacha mar chuid de
Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais, lena n-áirítear
aon aighneacht arna déanamh ag creidiúnaí maidir le
tairiscintí roimhe nó tairiscintí láithreacha i leith
comhshocraíochtaí a rinne an creidiúnaí don fhéichiúnaí
nó leis an bhféichiúnaí, agus

(c) togra le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais i
leith na bhfiach lena mbaineann.

(2) (a) Féadfaidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta a
iarraidh ar chreidiúnaí in aon chás cruthúnas ar fhiach a
chomhdú agus cruthófar an fiach ar an modh céanna ar a
gcruthaítear fiach féimhigh faoin Acht Féimheachta, 1988
agus, faoi réir fho-alt (3), beidh feidhm ag míreanna 1 go
22 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin fara
gach modhnú is gá maidir le cruthúnas ar fhiacha den
sórt sin.

(b) Faoi réir mhír (c), aon chreidiúnaí nach ndéanann de réir
iarraidh faoi mhír (a) níl sé nó sí i dteideal—

(i) vótáil ag cruinniú dá dtagraítear in alt 72 nó 82, ná

(ii) bheith rannpháirteach in aon dáileadh a dhéanfar
faoin gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais lena
mbaineann.

(c) I gcás go gcomhdóidh creidiúnaí lena mbaineann mír (b)
cruthúnas ar fhiach ar an modh a shonraítear i mír (a),
scoirfidh mír (b) d’fheidhm a bheith aici, ach sin gan
dochar d’aon ní a rinneadh le linn feidhm a bheith ag an
mír sin.
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(3) Le linn an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht
Féimheachta, 1988 a chur chun feidhme maidir le cruthúnas ar
fhiacha faoin alt seo—

(a) déanfar tagairt sa Sceideal sin don Chúirt agus don Sannaí
Oifigiúil a léamh mar thagairt don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, agus

(b) déanfar tagairt d’fhéimheach a léamh mar an tagairt don
fhéimheach lena mbaineann an togra le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

65.—(1) Faoi réir na gceanglas sainordaitheach dá dtagraítear i
bhfo-alt (2), is é a bheidh i dtéarmaí Comhshocraíochta Socraíochta
Fiachais na téarmaí sin lena gcomhaontóidh an féichiúnaí agus, faoi
réir na Caibidle seo, a cheadóidh tromlach de chreidiúnaithe an
fhéichiúnaí de réir na Caibidle seo.

(2) Is iad na ceanglais shainordaitheacha dá dtagraítear i bhfo-
alt (1):

(a) 60 mí ré uasta Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais ach
féadfar foráil a dhéanamh i gComhshocraíocht
Socraíochta Fiachais go bhfeadfar an tréimhse sin a fhadú
go ceann tréimhse bhreise nach faide ná 12 mhí i cibé
imthosca a shonrófar i dtéarmaí na Comhshocraíochta
Socraíochta Fiachais;

(b) i gcás go gcomhlíonfaidh an féichiúnaí a oibleagáidí go léir
nó a hoibleagáidí go léir a bheidh sonraithe i
gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais, beidh sé nó sí
arna urscaoileadh nó arna hurscaoileadh ón gcuid eile de
na fiacha a thiocfaidh faoi réim na Comhshocraíochta
Socraíochta Fiachais;

(c) ní cheanglófar ar an bhféichiúnaí le Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais aon chuid dá shócmhainní nó dá
sócmhainní a bhfuil gá leo le réasún i gcomhair
fhostaíocht, ghnó nó ghairm bheatha an fhéichiúnaí a
dhíol mura dtoileoidh an féichiúnaí go sainráite leis an
díol sin;

(d) ní bheidh aon téarmaí i gComhshocraíocht Socraíochta
Fiachais lena gceanglófaí ar an bhféichiúnaí íocaíochtaí a
dhéanamh ina mbeadh méid de chineál a d’fhágfadh nach
mbeadh dóthain ioncaim ag an bhféichiúnaí chun
caighdeán maireachtála réasúnach a chothabháil don
fhéichiúnaí agus dá chleithiúnaithe nó dá cleithiúnaithe;

(e) maidir le Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais—

(i) déanfar foráil inti maidir le costais agus eisíocaíochtaí
an chleachtóra dócmhainneachta pearsanta a
bhaineann leis na nithe dá dtagraítear in ailt 48 go
53 agus sa Chaibidil seo agus le riarachán leanúnach
na Comhshocraíochta,

(ii) léireofar inti an méid táillí, costas agus eisíocaíochtaí
is dóigh a thabhófar nó, i gcás nach indéanta sin, an
bonn ar a ríomhfar na táillí, na costais agus na
heisíocaíochtaí sin, agus
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(iii) sonrófar inti an duine nó na daoine ag a mbeidh na
táillí, na costais agus na muirir sin iníoctha, agus an
tslí ar ar íocadh iad nó ina mbeidh siad le híoc;

(f) déanfar foráil le Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais
maidir leis an modh ar a ndéileálfar le fiacha an
fhéichiúnaí i gcás bhás nó éagumas meabhrach an
fhéichiúnaí;

(g) ní cheanglófar ar an bhféichiúnaí le Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais a leas ina phríomháit chónaithe
phríobháideach nó ina príomháit chónaithe
phríobháideach a dhiúscairt, ná scor den áit chónaithe sin
a áitiú mura mbeidh feidhm ag forálacha alt 69(3);

(h) déanfar foráil le Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais go
ndéanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
athbhreithniú ar imthosca an fhéichiúnaí i gceann
eatraimh rialta a shonrófar sa Chomhshocraíocht (ar
eatraimh iad nach faide ná 12 mhí) le linn ré na
Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais;

(i) déanfar foráil le Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais go
n-ullmhóidh an féichiúnaí Ráiteas Airgeadais
Forordaithe nua mar chuid den athbhreithniú dá
dtagraítear i mír (h), agus déanfaidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta cóip de, mar aon le ráiteas
ag an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta i dtaobh an
amhlaidh go measann sé nó sí go bhfuil an ráiteas sin
iomlán cruinn, a chur chuig gach creidiúnaí;

(j) sonrófar i dtéarmaí Comhshocraíochta Socraíochta
Fiachais na himthosca ina mbeidh oibleagáid ar an
gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta a mholadh go
ndéanfar athrú ar an gComhshocraíocht Socraíochta
Fiachais de réir alt 82.

(3) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta Cód Cleachtais a
fhoilsiú ina ndéanfar treoir a thabhairt maidir le haon ní de na nithe
atá leagtha amach i bhfo-alt (2).

(4) Chun críocha fho-alt (2)(d), agus gan dochar d’fho-alt (3), le
linn cinneadh a dhéanamh an mbeadh ioncam leordhóthanach ag
féichiúnaí faoin gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais chun
caighdeán maireachtála réasúnach a chothabháil don fhéichiúnaí
agus dá chleithiúnaithe nó dá cleithiúnaithe, tabharfar aird ar aon
treoirlínte a eiseofar faoi alt 23.

66.—(1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, féadfar ceann amháin
nó níos mó de na roghanna i bhfo-alt (2) maidir le híocaíochtaí le
creidiúnaithe a bheith i dtogra le haghaidh Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais.

(2) Féadfaidh aon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas
a bheith ar áireamh i dtéarmaí togra le haghaidh Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais:

(a) íocaíocht chnapshuime le creidiúnaithe, cibé acu a
sholáthrófar í as acmhainní an fhéichiúnaí féin nó as
acmhainní daoine eile;
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(b) comhshocraíocht íocaíochta le creidiúnaithe;

(c) comhaontú ag an bhféichiúnaí cuid de mhaoin an
fhéichiúnaí nó maoin uile an fhéichiúnaí a aistriú chuig
duine (a bhféadfadh gurb é nó í an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta) chun an mhaoin a shealbhú
ar iontaobhas chun sochair do na creidiúnaithe;

(d) sócmhainní sonraithe de chuid an fhéichiúnaí a aistriú
chuig creidiúnaithe i gcoitinne nó chuig creidiúnaí
sonraithe;

(e) an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta do dhíol
sócmhainní sonraithe de chuid an fhéichiúnaí agus fáltais
an díola sin a íoc le creidiúnaithe.

(3) Mura ndéanfar foráil dá mhalairt sa Chomhshocraíocht
Socraíochta Fiachais, agus faoi réir alt 67, déanfar foráil sa
chomhshocraíocht gur ar bhonn pari passu a dhéanfar íocaíochtaí le
creidiúnaithe agus, i gcás go ndéanfar foráil dá mhalairt amhlaidh,
sonrófar sa Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais na cúiseanna go
ndearnadh an fhoráil sin.

(4) Mura ndéanfar foráil dá mhalairt sa Chomhshocraíocht
Socraíochta Fiachais, i gcás go ndéanfar foráil le Comhshocraíocht
go ndéanfar le creidiúnaí lena mbaineann alt 58 íocaíochtaí is mó ná
na híocaíochtaí a gheobhadh an creidiúnaí sin dá mba ar bhonn pari
passu a dhéanfaí na híocaíochtaí sin, beidh na táillí, na costais agus
na muirir dá dtagraítear in alt 65(2)(e) iníoctha ag an gcreidiúnaí sin
i gcomhréir leis na híocaíochtaí a bheidh faighte aige nó aici.

(5) Féadfar íoc airgid nó comhlíonadh oibleagáidí dá bhforáiltear
le Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a urrú le muirear nó
ráthaíocht a thabharfaidh an féichiúnaí nó le muirear nó ráthaíocht
a thabharfaidh duine seachas an féichiúnaí.

(6) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, féadfar forálacha a
bhainfidh le híocaíochtaí seachas na híocaíochtaí a shonraítear san
alt seo a bheith ar áireamh i dtéarmaí Comhshocraíochta
Socraíochta Fiachais.

67.—(1) Mura rud é go gcomhaontóidh an creidiúnaí lena
mbaineann a mhalairt i scríbhinn agus go ndéanfar foráil amhlaidh i
dtéarmaí na Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais, déanfaidh an
féichiúnaí, faoi réir fho-alt (3), fiach tosaíochta a íoc i dtosaíocht agus
i gcás go mbeidh na fiacha sin le híoc i dtosaíocht beidh feidhm ag
forálacha alt 81 den Acht Féimheachta, 1988 fara gach modhnú is gá.

(2) Le linn fógra a thabhairt do chreidiúnaithe i dtaobh deimhniú
cosantach a eisiúint cuirfidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta in iúl go gceanglaítear ar aon chreidiúnaí a mheasann gur
fiach tosaíochta cuid dá fhiach nó dá fiach nó é go léir fianaise a
thabhairt ar na himthosca ar mar gheall orthu a éilítear gur fiach
tosaíochta an fiach sin nó cuid den fhiach sin laistigh de cibé tréimhse
réasúnach a shonrófar, agus go bhféadfar, de cheal fianaise den sórt
sin, an togra le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a
ullmhú ar an mbonn nach fiach tosaíochta an fiach lena mbaineann.

(3) I gcás go mainneoidh creidiúnaí deimhniú don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta gur fiach tosaíochta a fhiach nó a fiach
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déileálfar leis an bhfiach mar fhiach nach fiach tosaíochta chun
críocha Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

(4) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “fiach tosaíochta” aon fhiach arbh
fhiach é, dá mba fhéimheach an féichiúnaí lena mbaineann—

(a) atá le híoc, de bhua alt 81 den Acht Féimheachta, 1988, i
dtosaíocht ar gach fiach eile, nó

(b) atá le háireamh, de bhua aon fhoráil reachtúil eile, ar na
fiacha sin.

68.—(1) Faoi réir an ailt seo agus alt 62, ní dhéanann aon ní sa
Chaibidil seo difear don cheart atá ag creidiúnaí urraithe de chuid
an fhéichiúnaí a urrús nó a hurrús a fhorfheidhmiú nó déileáil leis
an urrús ar shlí eile.

(2) Ní ceadmhach do chreidiúnaí urraithe de chuid an fhéichiúnaí
a bheith rannpháirteach i gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais i
leith fiach urraithe.

(3) Ní oibreoidh fo-alt (2) chun a chosc ar an bhféichiúnaí nó ar
an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta idirchaidreamh a
dhéanamh le creidiúnaí urraithe, nó faisnéis (lena n-áirítear cóip de
Ráiteas Airgeadais Forordaithe an fhéichiúnaí agus faisnéis a
bhaineann le Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais bheartaithe nó
láithreach) a chomhroinnt le creidiúnaí urraithe, i dtaca le
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais bheartaithe nó láithreach.

(4) D’fhonn amhras a sheachaint, ní mheasfar go bhfuil creidiúnaí
urraithe rannpháirteach i gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais ná
é nó í a bheith faoi cheangal thairis sin ag Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais de thoradh comhaontú a dhéanamh leis an
bhféichiúnaí chun téarmaí an fhéich urraithe a athrú tar éis teagmháil
a bheith déanta idir an creidiúnaí urraithe agus an féichiúnaí, nó
de réir mar is infheidhme, an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
amhail dá dtagraítear i bhfo-alt (3) (lena n-áirítear, gan teorainn, aon
athrú ar théarmaí an fhéich urraithe lena laghdófaí na méideanna ab
iníoctha ag an bhféichiúnaí i leith an fhéich urraithe ar feadh ré na
Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais).

69.—(1) Le linn togra le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais a fhoirmliú, déanfaidh cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta, a mhéid is indéanta le réasún, agus ag féachaint do na
nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2), an togra a fhoirmliú ar théarmaí
nach gceanglóidh ar an bhféichiúnaí—

(a) leas ina phríomháit chónaithe phríobháideach nó ina
príomháit chónaithe phríobháideach go léir nó i gcuid di
a dhiúscairt, ná

(b) scor dá phríomháit chónaithe phríobháideach nó dá
príomháit chónaithe phríobháideach go léir nó de chuid
di a áitiú,

agus breithneoidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta aon
téarmaí malartacha cuí.

(2) Is iad na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—
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(a) na costais is dóigh a thabhódh an féichiúnaí trí leanúint
dá phríomháit chónaithe phríobháideach nó dá príomháit
chónaithe phríobháideach á áitiú (lena n-áirítear cíos,
aisíocaíochtaí iasachta morgáiste, íocaíochtaí árachais,
muirir sheirbhíse cuideachta bainistíochta úinéirí, agus
ranníocaí, cánacha nó muirir eile a bhaineann le
húinéireacht nó le háitiú na maoine a fhorchuirtear le
reacht nó faoi reacht, agus cothabháil riachtanach i leith
na príomháite cónaithe príobháidí),

(b) ioncam agus imthosca airgeadais eile an fhéichiúnaí mar a
nochtar sa Ráiteas Airgeadais Forordaithe,

(c) cumas daoine eile a chónaíonn leis an bhféichiúnaí sa
phríomháit chónaithe phríobháideach rannchuidiú a
dhéanamh i leith na gcostas dá dtagraítear i mír (a), agus

(d) riachtanais cóiríochta cónaithe réasúnacha an fhéichiúnaí
agus a chleithiúnaithe nó a cleithiúnaithe agus, ag
féachaint do na riachtanais sin, an costas a bhainfeadh le
cóiríocht de shórt eile (lena n-áirítear na costais a
thabhófaí de riachtanas chun an chóiríocht sin a fháil).

(3) Más rud é—

(a) go ndeimhneoidh an féichiúnaí i scríbhinn don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta nach mian leis an
bhféichiúnaí leanúint dá phríomháit chónaithe
phríobháideach nó dá príomháit chónaithe
phríobháideach a áitiú; nó

(b) go bhfuil an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta tagtha
ar an tuairim, tar éis an tsaincheist a phlé leis an
bhféichiúnaí, agus na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2) á
gcur i gcuntas, go bhfuil na costais a bhaineann le
leanúint de bheith ag cónaí i bpríomháit chónaithe
phríobháideach an fhéichiúnaí mór go neamhréireach,

ní cheanglófar ar an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta an togra
le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a fhoirmliú ar
théarmaí nach gceanglóidh ar an bhféichiúnaí scor dá phríomháit
chónaithe phríobháideach nó dá príomháit chónaithe
phríobháideach a áitiú.

(4) Ní bheidh téarmaí i gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais
lena ndéanfar foráil maidir le leas an fhéichiúnaí sa phríomháit
chónaithe phríobháideach a dhiúscairt mura rud é:

(a) go bhfuil comhairle dhlí neamhspleách faighte ag an
bhféichiúnaí i ndáil leis an diúscairt sin nó, tar éis don
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta a chomhairliú dó
nó di comhairle dhlí den sórt sin a fháil, gur dhiúltaigh sé
nó sí déanamh amhlaidh; agus

(b) a mhéid atá feidhm ag forálacha an Achta um Chaomhnú
Áras an Teaghlaigh, 1976 nó an Achta um Páirtnéireacht
Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de
chuid Comhchónaitheoirí, 2010 maidir leis an maoin, go
bhfuil gach foráil iomchuí de na nAchtanna sin á
comhlíonadh.
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70.—(1) I gcás go mbeidh togra le haghaidh Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais ullmhaithe ag cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta agus gur thoiligh an féichiúnaí leis an togra sin agus le
cruinniú creidiúnaithe a ghairm, déanfaidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta socrú chun cruinniú de chreidiúnaithe
an fhéichiúnaí a thionól chun an togra le haghaidh Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais a bhreithniú.

(2) Nuair a bheidh cruinniú creidiúnaithe á ghairm faoin alt seo,
is de réir aon rialacháin arna ndéanamh faoi alt 74 a dhéanfaidh an
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta amhlaidh agus, in aon chás,
déanfaidh sé nó sí—

(a) fógra scríofa 14 lá ar a laghad a thabhairt do gach
creidiúnaí faoin gcruinniú agus faoin dáta agus faoin am
a thionólfar an cruinniú agus faoin áit a dtionólfar é,

(b) a chinntiú go mbeidh i dteannta an fhógra dá dtagraítear i
mír (a) cóip de gach ceann de na doiciméid dá dtagraítear
in alt 71, agus

(c) cóip den fhógra dá dtagraítear i mír (a) agus na doiciméid
dá dtagraítear in alt 71 a thaisceadh leis an tSeirbhís
Dócmhainneachta.

(3) I gcás nach dtionólfar cruinniú creidiúnaithe dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) roimh dhul in éag don deimhniú cosantach, measfar go
bhfuil deireadh leis an nós imeachta Comhshocraíochta Socraíochta
Fiachais.

71.—(1) Is iad na doiciméid dá dtagraítear in alt 70(2)(b)—

(a) ráiteas comhlánaithe ar ghnóthaí airgeadais an fhéichiúnaí,
ina mbeidh staid dócmhainneachta an fhéichiúnaí
léirithe, i bhfoirm an Ráitis Airgeadais Fhorordaithe;

(b) doiciméad ina mbeidh téarmaí an togra le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais;

(c) ráiteas ón gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta á rá—

(i) go bhfuil treoir tugtha dó nó di ag an bhféichiúnaí
gníomhú mar chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta i dtaca leis an nós imeachta
Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais, gur thoiligh
sé nó sí gníomhú amhlaidh agus gur duine é nó í atá
i dteideal gníomhú mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta,

(ii) gur thug sé nó sí comhairle don fhéichiúnaí de réir alt
52 maidir leis na roghanna atá ag an bhféichiúnaí
chun deacrachtaí airgeadais an fhéichiúnaí a
bhainistiú,

(iii) nach eol dó nó di aon fhorais réasúnacha a bheith ann
chun a chreidiúint nach faisnéis iomlán chruinn an
fhaisnéis atá i Ráiteas Airgeadais Forordaithe an
fhéichiúnaí, agus

(iv) gurb é a thuairim nó a tuairim go gcomhlíonann an
féichiúnaí na critéir incháilitheachta i gcomhair an
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togra le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais a shonraítear in alt 57;

(d) tuarascáil ón gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta—

(i) ina dtabharfar tuairisc ar an toradh ó thaobh
creidiúnaithe de agus, ag féachaint d’imthosca
airgeadais an fhéichiúnaí, cibé acu is toradh cóir no
nach ea ó thaobh na gcreidiúnaithe de an
Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais bheartaithe,
agus ina gcuirfear in iúl, más iomchuí, maidir leis an
toradh airgeadais ó thaobh na gcreidiúnaithe de
(cibé acu go leithleach nó mar dhuine d’aicme
creidiúnaithe) faoi théarmaí an togra, cén chaoi inar
dóigh gur fearr é ná an toradh airgeadais measta ó
thaobh na gcreidiúnaithe sin de dá mbreithneofaí an
féichiúnaí ina fhéimheach nó ina féimheach (ag
féachaint do chostais mheasta an phróisis
féimheachta i measc rudaí eile), agus

(ii) ina gcuirfear in iúl an é nó nach é a thuairim nó a
tuairim gur dóigh le réasún go mbeidh an féichiúnaí
in ann téarmaí na Comhshocraíochta Socraíochta
Fiachais beartaithe a chomhlíonadh.

(2) Más rud é, le linn na tréimhse idir an tráth a chomhlánaigh
féichiúnaí Ráiteas Airgeadais Forordaithe faoi alt 50 agus tráth
seolta an fhógra faoi alt 70(2), gur tháinig athrú ábhartha ar staid
airgeadais an fhéichiúnaí—

(a) cuirfidh an féichiúnaí é sin in iúl don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, agus

(b) má mheasann an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta go
bhfágann an t-athrú go bhfuil Ráiteas Airgeadais
Forordaithe nua le comhlánú, cuideoidh sé nó sí leis an
bhféichiúnaí chun Ráiteas nua den sórt sin a chomhlánú,
agus beidh an ráiteas sin i dteannta an fhógra faoi alt
70(2).

72.—(1) Maidir le cruinniú creidiúnaithe a ghairfidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta chun togra le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais arna thabhairt do na
creidiúnaithe faoi alt 70(3) a cheadú, is de réir alt 74 agus aon
rialacháin arna ndéanamh faoi a stiúrfar é.

(2) Féadfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, i gcás go
gcreideann sé nó sí gur ar mhaithe le ceadú le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais bheartaithe a fháil ó na
creidiúnaithe ag an gcruinniú é, an cruinniú a chur ar atráth agus, le
toiliú i scríbhinn ón bhféichiúnaí, ullmhóidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta togra leasaithe le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

(3) I gcás go n-ullmhóidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta togra leasaithe le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais de bhun fho-alt (2), déanfaidh sé nó sí—

(a) fógra a thabhairt don fhéichiúnaí faoin dáta agus faoin am
a thionólfar, agus faoin áit a dtionólfar, an cruinniú
atrátha,
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(b) 7 lá ar a laghad roimh lá an chruinnithe atrátha, mura
gcomhaontóidh na creidiúnaithe go léir i scríbhinn
glacadh le tréimhse fógra is giorra, fógra a thabhairt do
gach creidiúnaí faoin dáta a thionólfar, agus faoin áit agus
faoin am a dtionólfar an cruinniú atrátha,

(c) a chinntiú go mbeidh i dteannta na bhfógraí dá dtagraítear
i míreanna (a) agus (b) cóip den togra leasaithe, agus

(d) cóip den fhógra dá dtagraítear i mír (b) agus cóip den
togra leasaithe a thaisceadh leis an tSeirbhís
Dócmhainneachta.

(4) Ní ceadmhach cruinniú a chur ar atráth d’fhonn togra
leasaithe le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a
ullmhú de bhun fho-alt (4) ach aon uair amháin i gcúrsa tréimhse
bhailíochta deimhnithe chosantaigh (lena n-áirítear aon fhadú ar
thréimhse den sórt sin).

(5) Faoi réir fho-alt (6), tar éis do chreidiúnaithe ag cruinniú faoin
alt seo togra le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a
bhreithniú, vótálfaidh siad, de réir alt 73, trí vótáil i bhfabhar an
Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais bheartaithe a cheadú nó ina
choinne sin.

(6) Faoi réir fho-alt (2), féadfar, sula vótálfar ar an togra le
haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais, togra a dhéanamh
chun í a mhodhnú i gcás gur modhnú é lena ndeileáiltear le hathbhrí
sa Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais bheartaithe nó lena
gceartaítear earráid inti agus i gcás—

(a) gur creidiúnaí nó gurb é nó í an cleachtóir
dócmhainneacha pearsanta a mhol an modhnú, agus

(b) go dtabharfaidh an féichiúnaí a thoiliú nó a toiliú scríofa
leis an modhnú.

(7) Más rud é, ar vóta a thógáil faoi fho-alt (5), nach gceadófar an
togra de réir alt 73, measfar go bhfuil deireadh leis an nós imeachta
Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais, agus scoirfidh an deimhniú
cosantach arna eisiúint faoi alt 61 d’éifeacht a bheith leis.

(8) I gcás nach mbeidh ach aon chreidiúnaí amháin i dteideal
vótáil ag an gcruinniú creidiúnaithe (cibé acu i leith fiach amháin nó
níos mó), féadfar an ceanglas maidir le cruinniú creidiúnaithe a
thionól a chomhall i gcás go dtabharfaidh an creidiúnaí lena
mbaineann fógra i scríbhinn don chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta i dtaobh an togra le haghaidh Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais a bheith ceadaithe nó gan a bheith ceadaithe ag
an gcreidiúnaí sin.

73.—(1) Aon vótáil a dhéanfar faoi alt 72(5), is de réir an ailt seo
agus rialacháin faoi alt 74 a dhéanfar í.

(2) Na cearta vótála is infheidhmithe ag creidiúnaí ag cruinniú
creidiúnaithe, beidh siad i gcomhréir le méid an fhéich a bheidh dlite
den fhéichiúnaí don chreidiúnaí an lá a eiseofar an deimhniú
cosantach.
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(3) Maidir le creidiúnaí a bhfuil fiach tosaíochta ag dul dó nó di,
ní bheidh sé nó sí i dteideal vótáil i leith an fhéich sin i bhfabhar
togra le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais ag cruinniú
creidiúnaithe mura rud é gur thug an creidiúnaí sin don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta tarscaoileadh i scríbhinn ar cheart an
chreidiúnaí go ndéileálfaí leis an bhfiach sin mar fhiach tosaíochta.

(4) Aon chreidiúnaí ar duine bainteach leis an bhféichiúnaí é nó
í, ní ceadmhach dó nó di vótáil i bhfabhar togra le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais ag cruinniú creidiúnaithe.

(5) Faoi réir aon rialacháin a dhéanfar faoi alt 74 agus a bhainfidh
le seachvótálaithe, chun críocha an ailt seo, is é nó is í an t-aon duine
amháin a bheidh i dteideal fógraí a fháil a cheanglaítear a chur chuig
creidiúnaí faoin gCaibidil seo nó vótáil ag an gcruinniú creidiúnaithe
an duine ar dealraitheach don chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta gurb é nó gurb í úinéir an fhéich (nó gníomhaire a bheidh
ag gníomhú thar ceann an duine sin).

(6) Measfar togra le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais a bheith ceadaithe ag cruinniú creidiúnaithe a thionólfar
faoin gCaibidil seo i gcás go mbeidh tromlach de na creidiúnaithe,
atá in ionannas do 65 faoin gcéad ar a laghad ó thaobh luacha de
mhéid iomlán fhiacha an fhéichiúnaí atá dlite do na creidiúnaithe a
bheidh rannpháirteach sa chruinniú agus a vótálfaidh, tar éis vótáil i
bhfabhar an togra.

(7) I gcás nach vótálfaidh creidiúnaí ar bith, measfar an
Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais bheartaithe a bheith
ceadaithe faoin alt seo.

74.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh a bhainfidh le
cruinnithe creidiúnaithe a thionól faoin gCaibidil seo, agus gan
dochar do ghinearáltacht chumhacht an Aire faoin alt seo, féadfar
foráil a dhéanamh le rialacháin den sórt sin maidir leis na nithe seo
a leanas—

(a) cruinniú a thionól in imthosca nach mbeidh na
creidiúnaithe go léir i láthair san ionad céanna,

(b) an próiseas vótála lena n-áirítear foráil a dhéanamh maidir
le vótaí creidiúnaithe a chur in iúl don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta trí theileafónaíocht nó go
leictreonach, agus

(c) seachvótálaithe a cheapadh chun vótáil ag cruinnithe den
sórt sin.

(2) Is sa Stát a bheidh an t-ionad chun cruinniú creidiúnaithe a
thionól suite.

(3) Féadfar an tréimhse fógra i leith an chruinnithe creidiúnaithe
a tharscaoileadh nó a ghiorrú i gcás go ndéanfar toiliú na
gcreidiúnaithe go léir leis an tarscaoileadh nó leis an ngiorrú sin a
thabhairt i scríbhinn.
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75.—(1) I gcás go gceadófar Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais ag cruinniú creidiúnaithe de réir alt 73, déanfaidh an
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta a luaithe is indéanta tar éis
dheireadh an chruinnithe fógra a thabhairt don tSeirbhís
Dócmhainneachta agus do gach creidiúnaí lena mbaineann agus na
nithe seo a leanas a iniamh leis an bhfógra sin—

(a) deimhniú ina mbeidh toradh na vótála a rinneadh ag an
gcruinniú creidiúnaithe, ina sonrófar an líon vótaí, ó
thaobh luacha, de chuid na gcreidiúnaithe a bhí i láthair
agus a vótáil, i bhfabhar na Comhshocraíochta
Socraíochta Fiachais beartaithe agus ina coinne, agus

(b) cóip den Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais
cheadaithe.

(2) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, mar aon
leis na doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt (1), fógra a chur chuig gach
creidiúnaí freisin á chur in iúl go bhféadfaidh sé nó sí agóid a
dhéanamh i gcoinne theacht in éifeacht na Comhshocraíochta
Socraíochta Fiachais trí fhógra agóide a thaisceadh leis an gcúirt chuí,
laistigh de 14 lá ón dáta a chuirfear an fógra sin.

(3) Féadfaidh creidiúnaí fógra agóide a thaisceadh leis an
gcúirt chuí, laistigh de 14 lá ón dáta a chuirfidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta an fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
agus déanfaidh sé nó sí an tráth céanna cóip den fhógra agóide a
chur—

(a) chuig an tSeirbhís Dócmhainneachta, agus

(b) chuig an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta.

76.—(1) Ar fhógra ón gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta a
fháil de bhun alt 75(1), déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta an
ceadú a thaifeadadh i gClár na gComhshocraíochtaí Socraíochta
Fiachais, agus fógra a thabhairt don chúirt chuí agus cóip den
Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais a thabhairt don chúirt sin.

(2) I gcás go bhfaighidh an tSeirbhís Dócmhainneachta an fógra
ón gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta roimh dhul in éag do
thréimhse an deimhnithe chosantaigh, leanfaidh an deimhniú
cosantach sin i bhfeidhm go dtí go dtiocfaidh an Chomhshocraíocht
Socraíochta Fiachais in éifeacht nó go dtí go mbeidh cinneadh déanta
ag an gcúirt chuí maidir le gach agóid a thaisctear leis an gcúirt sin
de bhun alt 75(3).

77.—(1) Is iad na forais a shonraítear in alt 87 na forais ar a
bhféadfar agóid a dhéanamh i gcoinne theacht in éifeacht na
Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais.

(2) Cuirfear gach dlús cuí le héisteacht agóide faoi alt 75(3).

(3) I gcás go seasfaidh an chúirt chuí leis an agóid i gcoinne na
Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais, measfar go bhfuil deireadh
leis an nós imeachta Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais agus
scoirfidh an deimhniú cosantach a eisíodh faoi alt 61 d’éifeacht a
bheith leis.
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78.—(1) Más rud é—

(a) nach dtaiscfidh creidiúnaí aon agóid leis an gcúirt chuí
laistigh de 14 lá ón tráth a tugadh an fógra dá dtagraítear
in alt 75, nó

(b) go dtaiscfear agóid leis an gcúirt chuí agus go gcinnfidh an
chúirt an ní ar an mbonn nach cóir an agóid a cheadú,

cromfaidh an chúirt chuí ar bhreithniú a dhéanamh, de réir an ailt
seo, i dtaobh an gceadóidh sí teacht in éifeacht na Comhshocraíochta
Socraíochta Fiachais.

(2) Chun críocha a breithnithe faoi fho-alt (1), breithneoidh an
chúirt chuí an chóip den Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais a
thabharfar di faoi alt 76(1) agus, faoi réir fho-alt (3)—

(a) ceadóidh sí teacht in éifeacht na Comhshocraíochta, más
deimhin léi—

(i) gur comhlíonadh na critéir incháilitheachta a
shonraítear in alt 57,

(ii) gur comhlíonadh na ceanglais shainordaitheacha dá
dtagraítear in alt 65(2),

(iii) nach bhfuil sa Chomhshocraíocht Socraíochta
Fiachais aon téarmaí lena scaoilfí an féichiúnaí ó
fhiach eisiata, ó fhiach ineisiata (seachas fiach
ceadaithe) nó ó fhiach urraithe nó lena ndéanfaí
difear d’fhiach den sórt sin ar shlí eile, agus

(iv) gur cheadaigh an céatadán riachtanach creidiúnaithe
dá dtagraítear in alt 73(6) an togra le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais,

agus

(b) mura deimhin léi amhlaidh, diúltóidh sí teacht in éifeacht
na Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais a cheadú.

(3) Féadfaidh an chúirt chuí, i gcás go dteastóidh faisnéis nó
fianaise bhreise uaithi chun go dtiocfaidh sí ar bhreith faoi fho-alt
(2), éisteacht a thionól, ar éisteacht í a thionólfar iar bhfógra don
tSeirbhís Dócmhainneachta agus don chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta lena mbaineann.

(4) Mura measfaidh an chúirt chuí gur cuí éisteacht dá dtagraítear
i bhfo-alt (3) a thionól go poiblí, is ar shlí seachas go poiblí a
thionólfar í.

(5) Chun críocha fho-alt (2), féadfaidh an chúirt—

(a) aon deimhniú a eisíonn an tSeirbhís Dócmhainneachta á
dheimhniú gur comhlíonadh na critéir incháilitheachta a
shonraítear in alt 57 a ghlacadh mar fhianaise gur
comhlíonadh na critéir incháilitheachta sin, agus

(b) an deimhniú a eisíonn an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta lena mbaineann de bhun alt 75(1) a ghlacadh
mar fhianaise gur cheadaigh an céatadán riachtanach
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creidiúnaithe dá dtagraítear in alt 73(b) an togra le
haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

(6) Tabharfaidh cláraitheoir na cúirte cuí fógra don tSeirbhís
Dócmhainneachta agus don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta
lena mbaineann i gcás—

(a) go gceadóidh an chúirt teacht in éifeacht na
Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais faoin alt seo nó
go ndiúltóidh sí é a cheadú, nó

(b) go dtabharfaidh an chúirt breith go dtionólfar éisteacht dá
dtagraítear i bhfo-alt (3).

(7) Ar fhógra faoi fho-alt (6) a fháil i dtaobh teacht in éifeacht
na Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais a cheadú, déanfaidh an
tSeirbhís Dócmhainneachta an Chomhshocraíocht Socraíochta
Fiachais a chlárú i gClár na gComhshocraíochtaí Socraíochta
Fiachais.

(8) Tiocfaidh an Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais in
éifeacht ar í a chlárú i gClár na gComhshocraíochtaí Socraíochta
Fiachais.

79.—(1) Beidh éifeacht le Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais,
ar í a bheith cláraithe i gClár na gComhshocraíochtaí Socraíochta
Fiachais de réir a téarmaí agus leanfaidh sí in éifeacht—

(a) go dtí go gcuirfear i gcrích í de réir a téarmaí nó de réir
téarmaí aon athraithe a dhéanfar, nó

(b) go dtí go bhfoirceannfar í de réir na Caibidle seo.

(2) Fad a bheidh éifeacht le Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais, beidh siad seo a leanas ina bpáirtithe inti agus, faoi réir an
Achta seo, beidh siad faoi cheangal ag a téarmaí—

(a) an féichiúnaí, agus

(b) i leith gach féich shonraithe, an creidiúnaí lena mbaineann.

(3) I gcás go mbeidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais in
éifeacht, ní cead do chreidiúnaí a bheidh faoi cheangal ag an
gComhshocraíocht, na nithe seo a dhéanamh, i ndáil le fiach
sonraithe—

(a) aon imeachtaí dlí a thionscnamh;

(b) aon bheart a dhéanamh chun imeachtaí dlí a bheidh
tionscanta cheana féin a ionchúiseamh;

(c) aon bheart a dhéanamh chun íocaíocht a áirithiú nó a
ghnóthú;

(d) breithiúnas nó ordú ó chúirt nó ó bhinse a fhorghníomhú
nó a fhorfheidhmiú i gcoinne an fhéichiúnaí;

(e) aon bheart a dhéanamh chun earraí atá i seilbh nó i
gcoimeád an fhéichiúnaí a aisghabháil, mura bhfuil
teideal chun na n-earraí dílsithe don chreidiúnaí nó mura
mbeidh urrús thar na hearraí ag an gcreidiúnaí;
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(f) teagmháil a dhéanamh leis an bhféichiúnaí, ar shlí seachas
ar iarraidh a fháil ón bhféichiúnaí, i dtaca leis an bhfiach
sonraithe a íoc;

(g) i ndáil le comhaontú leis an bhféichiúnaí, seachas
comhaontú urraíochta, na nithe seo a dhéanamh, de
bhíthin amháin go bhfuil an féichiúnaí dócmhainneach nó
go bhfuil Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais in
éifeacht—

(i) an comhaontú sin a fhoirceannadh nó a leasú, nó

(ii) íocaíocht luathaithe a éileamh faoin gcomhaontú sin.

(4) I gcás go mbeidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais in
éifeacht, ní dhéanfaidh creidiúnaí de chuid an fhéichiúnaí sin iarratas
ar thoghairm a eisiúint faoi alt 8 den Acht Féimheachta, 1988 ná ní
thíolacfaidh an creidiúnaí achainí chun an féichiúnaí lena mbaineann
a bhreithniú ina fhéimheach nó ina féimheach i leith fiach a
thiocfaidh faoi réim na Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais.

(5) I gcás go mbeidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais in
éifeacht agus go mbeidh iarratas ar thoghairm a eisiúint faoi alt 8
den Acht Féimheachta, 1988 déanta ag creidiúnaí de chuid an
fhéichiúnaí sin nó go mbeidh achainí tíolactha ag an gcreidiúnaí chun
an féichiúnaí lena mbaineann a bhreithniú ina fhéimheach nó ina
féimheach i leith fiach a thiocfaidh faoi réim na Comhshocraíochta
Socraíochta Fiachais, ní rachaidh an creidiúnaí ar aghaidh leis an
toghairm ná leis an achainí.

(6) Ní oibreoidh aon ní i bhfo-ailt (3) agus (4) chun cosc a chur
ar chreidiúnaí na bearta dá dtagraítear sna fo-ailt sin a dhéanamh
maidir le duine a rinne conradh i gcomhpháirt leis an bhféichiúnaí
nó atá faoi dhliteanas don chreidiúnaí i gcomhpháirt leis an
bhféichiúnaí agus féadfaidh an duine eile sin agra a dhéanamh, nó
féadfar agra a dhéanamh ina choinne nó ina coinne i leith an
chonartha gan an féichiúnaí a uamadh.

(7) Níl feidhm ag fo-alt (6) i gcás go mbeidh Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais in éifeacht freisin maidir leis an duine eile.

(8) Le linn aon tréimhse ama a ríomh chun críche aon tréimhse
teorann is infheidhme i ndáil le haon imeachtaí nó aon phróiseas
lena mbaineann an t-alt seo (lena n-áirítear aon tréimhse teorann
faoi Reacht na dTréimhsí, 1957), tabharfar neamhaird ar an tréimhse
ina bhfuil éifeacht leis an gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

(9) Maidir leis an tréimhse ar lena linn a bheidh éifeacht (cibé
acu faoi reacht nó riail chúirte) le haon bhreithiúnas i gcoinne an
fhéichiúnaí i ndáil le fiach is ábhar do Chomhshocraíocht Socraíochta
Fiachais, déanfar, faoi réir fhorálacha an Achta seo, an tréimhse a
mbeidh an Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais in éifeacht lena
linn a chur mar fhadú léi.

(10) D’ainneoin fho-ailt (3) agus (4), maidir le Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais a bheith in éifeacht i ndáil le féichiúnaí faoin
gCaibidil seo, ní oibreoidh sé sin chun a chosc ar chreidiúnaí na
bearta dá dtagraítear i bhfo-alt (3) nó (4) a dhéanamh maidir le duine
eile a bhfuil na fiacha sonraithe lena mbaineann ráthaithe aige nó
aici.
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(11) Níl feidhm ag an Deeds of Arrangement Act, 1887, maidir le
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

(12) San alt seo, ciallaíonn “fiach sonraithe” fiach a sonraítear ina
leith i gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais gur fiach é atá faoi
réir na Comhshocraíochta sin.

80.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, oibreoidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais de réir théarmaí na
Comhshocraíochta sin agus comhlíonfaidh féichiúnaí nó creidiúnaí is
páirtí sa Chomhshocraíocht sin a oibleagáidí nó a hoibleagáidí de
réir a téarmaí.

(2) Mura bhforáiltear a mhalairt leis an gComhshocraíocht
Socraíochta Fiachais, aon íocaíochtaí a bheidh le déanamh le
creidiúnaithe faoi théarmaí na Comhshocraíochta, is tríd an
gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann a
dhéanfaidh an féichiúnaí iad.

(3) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
íocaíochtaí a gheofar a tharchur chuig gach duine de na creidiúnaithe
sa chionmhaireacht chomhaontaithe ar bhonn tráthúil.

(4) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
teagmháil go rialta leis an bhféichiúnaí agus iarrfaidh sé nó sí cibé
tuarascálacha agus stiúrfaidh sé nó sí cibé athbhreithnithe a
cheanglófar, ach in aon chás seolfar athbhreithniú den sórt sin uair
amháin ar a laghad i ngach tréimhse 12 mhí.

(5) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
faireachán ar chur i ngníomh na Comhshocraíochta agus i gcás gur
mhainnigh an féichiúnaí nó gur dealraitheach gur dóigh go
mainneoidh sé nó sí a oibleagáidí nó a hoibleagáidí faoin
gComhshocraíocht a chomhlíonadh, pléifidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta an ní leis an bhféichiúnaí.

(6) I gcás go bhfuil athrú tagtha ar imthosca an fhéichiúnaí i
bponc ábhartha, soláthróidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta faisnéis don fhéichiúnaí i dtaca lena cheart nó a ceart nó
a oibleagáid nó a hoibleagáid iarratas a thionscnamh chun an
Chomhshocraíocht a athrú de réir alt 82.

(7) I gcás go bhfuil athrú chomh mór sin tagtha ar imthosca an
fhéichiúnaí gur cuí téarmaí Comhshocraíochta a athrú, déanfaidh an
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta na bearta is gá chun athrú ar
an gComhshocraíocht faoi alt 82 a thionscnamh.

(8) Déileálfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta le
maoin an fhéichiúnaí de réir na Comhshocraíochta Socraíochta
Fiachais.

(9) Tabharfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta freagra
ar mhodh tráthúil ar iarrataí ar fhaisnéis i dtaca le hoibriú na
Comhshocraíochta—

(a) ón tSeirbhís Dócmhainneachta,

(b) ón bhféichiúnaí, agus

(c) ó na creidiúnaithe.
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(10) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta taifid
chuntais iomlána chruinne a choimeád ar an airgead a gheofar ón
bhféichiúnaí, agus ar an airgead a eisíocfar leis na creidiúnaithe, agus
fad a bheidh an t-airgead sin i seilbh an chleachtóra
dócmhainneachta pearsanta agus faoina rialú, coimeáfar é i gcuntas
sa Stát le banc a bheidh údaraithe chun gnó a sheoladh sa Stát, ar
cuntas é a úsáidfear d’aon toisc chun íocaíochtaí a ghlacadh ón
bhféichiúnaí, agus chun na híocaíochtaí sin a tharchur chuig
creidiúnaithe (tar éis aon táillí, costais agus eisíocaíochtaí is iníoctha
leis an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta agus a cheadaítear a
dhéanamh faoin Acht seo agus de réir na Comhshocraíochta
Socraíochta Fiachais a asbhaint).

81.—(1) Aon fhéichiúnaí a bheidh rannpháirteach in aon
phróiseas faoin gCaibidil seo, beidh oibleagáid air nó uirthi gníomhú
de mheon macánta, agus le linn dó nó di a bheith ag déileáil leis an
gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann a
shócmhainní uile nó a sócmhainní uile, a ioncam uile nó a hioncam
uile, a dhliteanais uile nó a dliteanais uile agus na himthosca eile
go léir, is dóigh le réasún a fhearfaidh ar acmhainn an fhéichiúnaí
íocaíochtaí a dhéanamh lena chreidiúnaithe nó lena creidiúnaithe, a
nochtadh go hiomlán don chleachtóir sin.

(2) Aon fhéichiúnaí a bheidh rannpháirteach in aon chuid den
phróiseas maidir le hiarratas a dhéanamh ar Chomhshocraíocht
Socraíochta Fiachais nó maidir lena hoibriú, comhoibreoidh sé nó sí
go hiomlán sa phróiseas, agus go háirithe déanfaidh sé nó sí de réir
iarraidh réasúnach ar bith ón gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta
ar chúnamh, doiciméid agus faisnéis a sholáthar is cúnamh, doiciméid
agus faisnéis is gá chun an próiseas a chur chun feidhme maidir le
cás an fhéichiúnaí nó chun feidhmeanna an chleachtóra
dócmhainneachta pearsanta a chomhall, lena n-áirítear aon taifid a
bhainfidh le fiachas, cáin, fostaíocht, gnó, leas sóisialach nó aon taifid
airgeadais eile.

(3) Aon fhéichiúnaí a bhfuil Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais in éifeacht ina leith, beidh oibleagáid air nó uirthi aon athrú
ábhartha ar imthosca an fhéichiúnaí a chur in iúl don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a luaithe is indéanta le réasún, go
háirithe méadú nó laghdú ar mhéid shócmhainní, dhliteanais nó
ioncam an fhéichiúnaí, a dhéanfadh difear d’acmhainn an fhéichiúnaí
aisíocaíochtaí a dhéanamh faoin gComhshocraíocht Socraíochta
Fiachais.

(4) Aon fhéichiúnaí a bhfuil éifeacht le Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais ina leith, ní dhéanfaidh sé nó sí, ina aonar nó
in haonar nó in éineacht le haon duine eile, creidmheas a fháil de
mhéid is mó ná €650 ó aon duine gan a chur in iúl don duine sin
go bhfuil sé nó sí faoi réir Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais
mar fhéichiúnaí.

(5) Aon fhéichiúnaí a bhfuil Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais in éifeacht ina leith, ní dhéanfaidh sé nó sí aon leas i maoin
os cionn luach forordaithe a aistriú nó a léasú, ná urrús a dheonú
thairis, ná é a dhiúscairt ar shlí eile, ach amháin de réir théarmaí na
Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais.

(6) A luaithe is indéanta le réasún, tar éis d’fhéichiúnaí teacht ar
an eolas faoi aon mhíchruinneas nó aon easnamh i ráiteas gnóthaí
an fhéichiúnaí arna bhunú ar an Ráiteas Airgeadais Forordaithe,
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cuirfidh sé nó sí an méid sin in iúl don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta.

(7) Aon fhéichiúnaí a bheidh rannpháirteach i gComhshocraíocht
Socraíochta Fiachais, ní íocfaidh sé nó sí aon íocaíochtaí breise le
creidiúnaithe ar leith ón gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais i
leith fiacha a thagann faoi réim na Comhshocraíochta Socraíochta
Fiachais.

82.—(1) Mura bhforálfar a mhalairt lena téarmaí, féadfar
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a athrú de réir an ailt seo.

(2) Beidh toiliú scríofa ón bhféichiúnaí ag teastáil le haon hathrú
ar Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais, ar choinníoll go mbeidh
aon diúltú míréasúnach ar thaobh an fhéichiúnaí toiliú le hathrú faoi
réir an creidiúnaí do chur ina choinne, de réir alt 87.

(3) Measfar féichiúnaí a bheith ag gníomhú le réasún i gcás go
ndiúltóidh an féichiúnaí toiliú le hathrú ar Chomhshocraíocht
Socraíochta Fiachais i gcás go gceanglófaí ar an bhféichiúnaí leis an
athrú sin—

(a) íocaíochtaí breise a dhéanamh, ar mó iad ná 50 faoin gcéad
den mhéadú ar a ioncam nó a hioncam a bheadh ar fáil
dó nó di tar éis na hasbhaintí seo a leanas (más
infheidhme) a dhéanamh:

(i) cáin ioncaim;

(ii) ranníocaí árachais shóisialaigh;

(iii) íocaíochtaí arna ndéanamh aige nó aici i leith fiacha
eisiata;

(iv) íocaíochtaí arna ndéanamh aige nó aici i leith fiacha
ineisiata nach fiacha ceadaithe;

(v) cibé tobhaigh agus muirir eile ar ioncam a
fhorordófar,

nó

(b) íocaíocht a dhéanamh ar mó í ná 50 faoin gcéad de luach
aon mhaoine a bheidh faighte ag an bhféichiúnaí tar éis
don Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais teacht in
éifeacht, mura rud é go raibh réamhshocrú i dtéarmaí na
Comhshocraíochta sin i dtaobh an mhaoin sin a fháil.

(4) Más dealraitheach don chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta lena mbaineann go bhfuil athrú ábhartha tagtha ar
imthosca an fhéichiúnaí a dhéanfadh difear dá chumas nó dá cumas
aisíocaíochtaí a dhéanamh faoin gComhshocraíocht Socraíochta
Fiachais, déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta (cibé
acu ar a thionscnamh féin nó ar a tionscnamh féin nó ar iarraidh a
fháil ó chreidiúnaí) cruinniú creidiúnaithe a ghairm a thionólfar de
réir an ailt seo.

(5) Nuair a bheidh cruinniú creidiúnaithe a thionólfar faoin alt
seo á ghairm ag an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta,
déanfaidh sé nó sí—
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(a) fógra scríofa 14 lá ar a laghad a thabhairt do gach
creidiúnaí faoin gcruinniú agus faoin dáta agus faoin am
a thionólfar an cruinniú, agus faoin áit a dtionólfar é;

(b) a chinntiú go mbeidh i dteannta an fhógra dá dtagraítear i
mír (a) togra scríofa i dtaobh an Chomhshocraíocht
Socraíochta Fiachais a athrú, agus

(c) cóip den fhógra dá dtagraítear i mír (a) agus den togra dá
dtagraítear i mír (b) a thaisceadh leis an tSeirbhís
Dócmhainneachta.

(6) Déanfar cruinniú creidiúnaithe faoin alt seo a stiúradh de réir
rialacháin faoi alt 74.

(7) Faoi réir fho-alt (8), vótálfaidh creidiúnaithe, ag cruinniú
creidiúnaithe faoin alt seo, de réir alt 73—

(a) i bhfabhar an togra le haghaidh an athraithe a cheadú, nó

(b) i gcoinne an togra le haghaidh an athraithe a cheadú.

(8) Chun críocha fho-alt (7), na cearta vótála is infheidhmithe ag
creidiúnaí ag cruinniú creidiúnaithe faoin alt seo beidh siad i
gcomhréir le méid an fhéich a bheidh dlite den fhéichiúnaí don
chreidiúnaí ar an dáta a dhéanfar an vótáil.

(9) I gcás go gceadófar Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a
athrú faoi fho-alt (7), tabharfaidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta fógra a luaithe is indéanta don tSeirbhís Dócmhainneachta
agus do gach creidiúnaí lena mbaineann á rá sin, agus déanfaidh sé
nó sí cóip den Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais arna hathrú
a iniamh leis an bhfógra sin.

(10) Ar fhógra faoi fho-alt (9) a fháil, déanfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta an t-athrú a thaifeadadh i gClár na
gComhshocraíochtaí Socraíochta Fiachais.

(11) Beidh éifeacht láithreach le hathrú ar Chomhshocraíocht
Socraíochta Fiachais ar é a thaifeadadh faoi fho-alt (10), agus
leanfaidh sé in éifeacht go dtí go ndéanfar an Chomhshocraíocht
Socraíochta Fiachais, arna hathrú—

(a) a thabhairt chun críche de réir a téarmaí,

(b) a fhoirceannadh de réir na Caibidle seo, nó

(c) a athrú tuilleadh de réir an ailt seo.

(12) Beidh athrú ar Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais, fad
a bheidh éifeacht leis, ina cheangal ar an bhféichiúnaí agus ar gach
creidiúnaí a bhí i dteideal vótáil ag an gcruinniú arna thionól faoin
alt seo, is cuma ar vótáil nó nár vótáil an creidiúnaí sin i bhfabhar
an t-athrú sin a cheadú.

(13) Aon tagairtí sa Chaibidil seo do Chomhshocraíocht
Socraíochta Fiachais folaíonn siad tagairtí do Chomhshocraíocht den
sórt sin arna hathrú de réir an ailt seo.
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83.—(1) Gan dochar d’alt 87, féadfaidh creidiúnaí nó cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, maidir le Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais, aon tráth i rith tréimhse ar lena linn a bheidh an
Chomhshocraíocht lena mbaineann in éifeacht, iarratas a dhéanamh
chun na cúirte cuí chun an Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais
sin a fhoirceannadh, agus ní ceadmhach iarratas den sórt sin a
dhéanamh ach ar na forais seo a leanas:

(a) go bhfuil míchruinneas nó easnamh ábhartha i Ráiteas
Airgeadais Forordaithe an fhéichiúnaí a dhéanann
aimhleas ábhartha don chreidiúnaí;

(b) nach raibh na critéir incháilitheachta a shonraítear in alt
57 á gcomhlíonadh ag an bhféichiúnaí nuair a moladh an
Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais;

(c) nár chomhlíon an féichiúnaí na dualgais agus na
hoibleagáidí a forchuireadh air nó uirthi faoin bpróiseas
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Socraíochta
Fiachais;

(d) gur ciontaíodh an féichiúnaí i gcion faoin Acht seo ó
tháinig an Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais in
éifeacht;

(e) go bhfuil an féichiúnaí i riaráiste maidir lena íocaíochtaí
nó a híocaíochtaí le tréimhse nach giorra ná 3 mhí;

(f) gur mhainnigh an féichiúnaí aon ghníomh a dhéanamh is
gá chun gur féidir éifeacht a bheith le téarma den
Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais;

(g) gur dhiúltaigh an féichiúnaí go míréasúnach toiliú le
hathrú ar an gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

(2) Chun críocha fho-alt (1)(e), tá féichiúnaí i riaráiste maidir lena
íocaíochtaí nó a híocaíochtaí le tréimhse nach giorra ná 3 mhí más
rud é—

(a) i dtosach na tréimhse 3 mhí dar críoch díreach roimh an
lá a rinneadh an t-iarratas, gur tháinig íocaíocht amháin
nó níos mó i leith na bhfiach chun bheith dlite agus
iníoctha ag an bhféichiúnaí faoin gComhshocraíocht
Socraíochta Fiachais, agus

(b) nár urscaoileadh oibleagáidí ar bith i leith na n-íocaíochtaí
sin tráth ar bith le linn na tréimhse 3 mhí sin.

(3) Ar iarratas a éisteacht faoi fho-alt (1), féadfaidh an chúirt
chuí—

(a) an t-iarratas a dhíbhe,

(b) an Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais a
fhoirceannadh, nó

(c) a ordú don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta an
t-athrú ar an gComhshocraíocht a mholadh de réir alt 82.
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84.—(1) I gcás go mbeidh íocaíochtaí an fhéichiúnaí i riaráiste ar
feadh tréimhse 6 mhí measfar go bhfuil teipthe ar an
gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais agus foirceannfar í i gcás go
dtabharfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta fógra don
tSeirbhís Dócmhainneachta agus don fhéichiúnaí i dtaobh na
mainneachtana sin.

(2) I gcás go bhfaighidh an tSeirbhís Dócmhainneachta fógra
mainneachtana dá dtagraítear i bhfo-alt (1), taifeadfaidh sí teip na
Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais i gClár na
gComhshocraíochtaí Socraíochta Fiachais.

(3) Chun críocha fho-alt (1), beidh íocaíochtaí féichiúnaí i riaráiste
ar feadh tréimhse 6 mhí ar dháta áirithe más rud é—

(a) i dtosach na tréimhse 6 mhí dar críoch díreach roimh an
dáta sin, gur tháinig íocaíocht amháin nó níos mó i leith
féich chun bheith dlite agus iníoctha ag an bhféichiúnaí
faoin gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais, agus

(b) nach ndearnadh, tráth ar bith le linn na tréimhse 6 mhí
sin, oibleagáidí ar bith i leith na n-íocaíochtaí sin a
urscaoileadh.

85.—(1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás go measfar go bhfuil teipthe ar
Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais nó gur foirceannadh í faoin
gCaibidil seo, beidh an féichiúnaí air sin faoi dhliteanas iomlán i leith
gach féich a thagann faoi réim na Comhshocraíochta Socraíochta
Fiachais (lena n-áirítear aon riaráiste, aon mhuirir agus aon ús a
d’fhabhraigh le linn ré na Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais
ach gan aon mhéideanna a íocadh i leith na bhfiach sin le linn ré na
Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais a áireamh) mura rud é:

(a) go bhforáiltear a mhalairt le téarmaí na Comhshocraíochta
Socraíochta Fiachais; nó

(b) go bhfuil a mhalairt d’ordú déanta ag an gcúirt chuí.

(2) Tá éifeacht le fo-alt (1) gan dochar do bhailíocht aon ghnímh
a bheidh déanta nó aon mhaoine a bheidh diúscartha de réir na
Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais.

86.—(1) Ar dhul in éag don Chomhshocraíocht Socraíochta
Fiachais, agus i gcás go mbeidh a oibleagáidí nó a hoibleagáidí
comhlíonta ag an bhféichiúnaí lena mbaineann faoin
gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais, tabharfaidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta fógra don fhéichiúnaí, do na
creidiúnaithe agus don tSeirbhís Dócmhainneachta.

(2) I gcás go mbeidh a oibleagáidí nó a hoibleagáidí comhlíonta
ag an bhféichiúnaí faoin gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais,
beidh an féichiúnaí arna urscaoileadh nó arna hurscaoileadh ó na
fiacha a shonraítear sa Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

(3) I gcás go bhfaighidh an tSeirbhís Dócmhainneachta an fógra
dá dtagraítear i bhfo-alt (1), taifeadfaidh sí i gClár na
gComhshocraíochtaí Socraíochta Fiachais gur cuireadh an
Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais i gcrích go rathúil.
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87.—Gan dochar d’alt 83, ní ceadmhach do chreidiúnaí cur i
gcoinne Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais faoi alt 77, ach
amháin ar na forais seo a leanas:

(a) go ndearna an féichiúnaí trína iompar nó trína hiompar
laistigh den 2 bhliain sular eisíodh an deimhniú cosantach
faoi alt 61 a ghnóthaí airgeadais nó a gnóthaí airgeadais
a shocrú go príomha d’fhonn a bheith incháilithe nó
teacht chun bheith incháilithe chun iarratas a dhéanamh
ar Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais nó ar
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta;

(b) nár comhlíonadh na ceanglais nóis imeachta a shonraítear
san Acht seo;

(c) go bhfuil míchruinneas nó easnamh ábhartha i ráiteas
gnóthaí an fhéichiúnaí (bunaithe ar an Ráitieas
Airgeadais Forordaithe) a dhéanann aimhleas ábhartha
don chreidiúnaí;

(d) nach raibh na critéir incháilitheachta a shonraítear in alt
57 á gcomhlíonadh ag an bhféichiúnaí, nuair a moladh an
Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais;

(e) go ndéanann an Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais
dochar éagórach do leasanna creidiúnaí;

(f) go bhfuil cion déanta ag an bhféichiúnaí faoin Acht seo, a
dhéanann aimhleas ábhartha don chreidiúnaí;

(g) go ndearna an féichiúnaí idirbheart faoina luach le duine
laistigh de na 3 bliana roimhe sin agus gur chionchúis
ábhartha é nach féidir leis an bhféichiúnaí a fhiacha nó a
fiacha a íoc (seachas aon fhiacha a bhí dlite don duine
lena ndearna an féichiúnaí an t-idirbheart faoina luach);

(h) gur thug an féichiúnaí tosaíocht do dhuine laistigh de na 3
bliana roimhe sin arbh í an éifeacht a bhí aici sin laghdú
substaintiúil a dhéanamh ar an méid a bhí ar fáil don
fhéichiúnaí chun a fhiacha nó a fiacha a íoc (seachas fiach
a bhí dlite don duine a fuair an tosaíocht).

88.—(1) Más rud é, maidir le féichiúnaí a bhfuil Comhshocraíocht
Socraíochta Fiachais déanta aige nó aici is Comhshocraíocht atá i
bhfeidhm, go measfaidh creidiúnaí nó an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann go bhfuil ranníocaí
iomarcacha déanta ag féichiúnaí le socrú pinsin iomchuí, féadfaidh
an creidiúnaí nó an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta iarratas a
dhéanamh chun na cúirte cuí ar fhaoiseamh de réir an ailt seo.

(2) An tagairt do ranníocaí a bheith déanta ag an bhféichiúnaí le
socrú pinsin iomchuí, forléireofar í mar thagairt do ranníocaí arna
ndéanamh ag an bhféichiúnaí tráth ar bith laistigh de 3 bliana sula
ndearnadh an t-iarratas ar dheimhniú cosantach thar ceann an
fhéichiúnaí faoi alt 59.

(3) I gcás go measfaidh an chúirt chuí maidir leis na ranníocaí le
socrú pinsin iomchuí, go raibh siad iomarcach ag féachaint go
háirithe do na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (4) féadfaidh sí:
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Phearsanta, 2012.

(a) a ordú go ndéanfaidh an duine a bheidh ag riaradh an
tsocraithe pinsin iomchuí an chuid sin den ranníoc lena
mbaineann (lúide aon cháin a cheanglófar a asbhaint) a
íoc leis an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena
dáileadh ar chreidiúnaithe an fhéichiúnaí, agus

(b) cibé ordú eile a dhéanamh a mheasfaidh an chúirt is cuí,
lena n-áirítear ordú maidir le costais an iarratais.

(4) Is iad seo a leanas na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3) maidir
leis na ranníocaí arna ndéanamh ag an bhféichiúnaí le socrú pinsin
iomchuí:

(a) an ndearna an féichiúnaí íocaíochtaí lena chreidiúnaithe
nó lena creidiúnaithe i leith fiacha a bhí dlite do na
creidiúnaithe sin ar bhonn tráthúil an tráth a rinne an
féichiúnaí an ranníoc lena mbaineann nó timpeall an
trátha sin;

(b) an raibh oibleagáid ar an bhféichiúnaí faoina théarmaí
agus a choinníollacha fostaíochta nó a téarmaí agus a
coinníollacha fostaíochta ranníocaí a dhéanamh ina raibh
an méid nó an céatadán d’ioncam a bhí sna híocaíochtaí
a rinneadh iarbhír agus, más amhlaidh go raibh, an
bhféadfadh go ndearna an féichiúnaí nó duine is duine
bainteach maidir leis an bhféichiúnaí tionchar ábhartha a
imirt ar chruthú na hoibleagáide sin;

(c) méid na ranníocaí a íocadh, lena n-áirítear an céatadán
d’ioncam iomlán an fhéichiúnaí i ngach bliain chánach
lena mbaineann arb ionannas dó na ranníocaí sin;

(d) méid na ranníocaí a íocadh, i ngach bliain de na 6 bliana
sula ndearnadh an t-iarratas ar dheimhniú cosantach thar
ceann an fhéichiúnaí faoi alt 59 lena n-áirítear an
céatadán d’ioncam iomlán an fhéichiúnaí lena mbaineann
arb ionannas dó na ranníocaí sin i ngach bliain de na
blianta sin;

(e) aois an fhéichiúnaí ag na tráthanna iomchuí;

(f) na teorainneacha céatadáin a raibh feidhm acu maidir leis
an bhféichiúnaí i ndáil le faoiseamh ó cháin ioncaim
d’fhonn ranníocaí a dhéanamh le socrú pinsin iomchuí i
ngach bliain de na 6 bliana sula ndearnadh an t-iarratas
ar dheimhniú cosantach thar ceann an fhéichiúnaí faoi alt
59; agus

(g) méid an tsoláthair a rinne an féichiúnaí i ndáil le haon
socrú pinsin iomchuí sula ndearnadh na ranníocaí lena
mbaineann.

Caibidil 4

Comhshocraíochtaí Dócmhainneachta Pearsanta

89.—(1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, féadfaidh féichiúnaí a
chomhlíonann na critéir incháilitheachta a shonraítear in alt 91 togra
a dhéanamh le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta le duine amháin nó níos mó dá chreidiúnaithe nó dá
creidiúnaithe i leith a fhiacha nó a fiacha a íoc, a shásamh nó a
athstruchtúrú.
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(2) Déanfaidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta togra le
haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta thar ceann
féichiúnaí de réir fhorálacha an Coda seo.

(3) I gcás gur páirtithe i gcomhpháirt beirt fhéichiúnaithe nó níos
mó sna fiacha go léir a thiocfaidh faoi réim Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta agus go gcomhlíonann gach duine de
na féichiúnaithe sin na critéir incháilitheachta a shonraítear in alt 91,
féadfaidh na féichiúnaithe sin togra a dhéanamh i gcomhpháirt le
haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta agus, mura
sonrófar a mhalairt, forléireofar tagairtí sa Chuid seo don
“féichiúnaí” mar thagairtí a chiallaíonn féichiúnaithe i gcomhpháirt
den sórt sin.

(4) Gan dochar d’fho-alt (3), féadfaidh féichiúnaí togra a
dhéanamh le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta ar an mbonn go ndéanfaidh cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta í a riaradh i gcoiteannas le Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta amháin eile nó níos mó ar choinníoll, i
dtuairim an chleachtóra dócmhainneachta pearsanta:

(a) gur féidir le réasún na Comhshocraíochtaí
Dócmhainneachta Pearsanta a riaradh i gcoiteannas de
bharr chaidreamh airgeadais na bhféichiúnaithe lena
mbaineann;

(b) go sonraítear ar shlí sách mionsonraithe i dtéarmaí gach
ceann de na Comhshocraíochtaí Dócmhainneachta
Pearsanta a bheidh le riaradh i gcoiteannas conas a
oibreofar an riaradh sin, lena n-áirítear—

(i) mar a dhéileálfar le sócmhainní i gcomhpháirt agus
sócmhainní aonair agus mar a dhéileálfar le fiacha i
gcomhpháirt agus fiacha aonair;

(ii) an mbeidh ceadú Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta amháin teagmhasach ar
cheadú aon Chomhshocraíochta Dócmhainneachta
Pearsanta eile;

(iii) an éifeacht a bheidh ag teip nó ag luathfhoirceannadh
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta
amháin ar aon Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta eile, go háirithe, an mbeidh coinníoll ag
gabháil le gach Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta go gceanglófar, chun go measfar gur
cuireadh i gcrích í go rathúil, Comhshocraíochtaí
Dócmhainneachta Pearsanta eile a bheith curtha i
gcrích go rathúil freisin; agus

(iv) i gcás go mbeidh íocaíocht i gcomhpháirt le fáil ó
bheirt fhéichiúnaithe nó níos mó, conas a
chionroinnfear an íocaíocht sin idir na creidiúnaithe
faoi gach Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta.

(5) Maidir le riaradh Comhshocraíochta Dócmhainneachta
Pearsanta i gcoiteannas le Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta amháin eile nó níos mó de réir fho-alt (4) ní dochar é
d’infheidhmeacht an chuid eile den Chuid seo maidir le gach
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta acu sin.
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(6) (a) Ní bheidh i gComhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta aon téarmaí lena scaoilfí an féichiúnaí ó fhiach
eisiata nó a dhéanfadh difear ar shlí eile d’fhiach den
sórt sin.

(b) Ní bheidh i dtogra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta aon téarmaí a sháródh mír
(a) dá mbeadh siad i gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a thiocfadh in éifeacht.

90.—Ní ceadmhach d’fhéichiúnaí Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a dhéanamh ach aon uair amháin.

91.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo agus na Caibidle seo, ní
bheidh féichiúnaí incháilithe chun togra a dhéanamh le haghaidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta mura gcomhlíonann
sé nó sí na critéir seo a leanas—

(a) faoi réir fho-alt (4), gur lú comhiomlán fhiacha an
fhéichiúnaí ar fiacha urraithe iad ná €3,000,000;

(b) maidir leis an bhféichiúnaí—

(i) go bhfuil sainchónaí air nó uirthi sa Stát, nó

(ii) laistigh de bhliain amháin roimh dháta an iarratais ar
dheimhniú cosantach gur ghnách—

(I) go raibh cónaí air nó uirthi sa Stát, nó

(II) go raibh áit ghnó aige nó aici sa Stát;

(c) maidir le duine amháin ar a laghad de chreidiúnaithe an
fhéichiúnaí gur creidiúnaí urraithe é nó í a shealbhaíonn
urrús thar leas i maoin de chuid an fhéichiúnaí atá suite
sa Stát (cibé acu a bhaineann an leas sa mhaoin le maoin
réadach nó le maoin phearsanta);

(d) go bhfuil an féichiúnaí dócmhainneach;

(e) go bhfuil Ráiteas Airgeadais Forordaithe comhlánaithe ag
an bhféichiúnaí agus go bhfuil dearbhú reachtúil déanta
aige nó aici á dhaingniú gur ráiteas iomlán cruinn ar
shócmhainní, ar dhliteanais, ar ioncam agus ar
chaiteachas an fhéichiúnaí é an ráiteas;

(f) go bhfuil ráiteas faoi alt 54 comhlánaithe ag an gcleachtóir
dócmhainneachta pearsanta i leith an fhéichiúnaí;

(g) go bhfuil dearbhú i scríbhinn déanta ag an bhféichiúnaí á
dhearbhú gur chomhoibrigh sé nó sí ar feadh tréimhse 6
mhí ar a laghad lena chreidiúnaithe nó lena creidiúnaithe
ar creidiúnaithe urraithe maidir le príomháit chónaithe
phríobháideach an fhéichiúnaí iad de réir aon phróiseas
a bhaineann le riaráiste morgáiste a oibríonn na
creidiúnaithe urraithe lena mbaineann agus a cheadaigh
nó a d’éiligh Banc Ceannais na hÉireann agus is próiseas
a bhaineann leis an bhfiach urraithe lena mbaineann agus
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d’ainneoin an chomhoibrithe sin nárbh fhéidir leis an
bhféichiúnaí comhshocraíocht aisíoca de shórt eile a
chomhaontú leis an gcreidiúnaí urraithe lena mbaineann,
nó go bhfuil daingnithe i scríbhinn ag an gcreidiúnaí
urraithe don fhéichiúnaí nach bhfuil an creidiúnaí
urraithe sin toilteanach comhshocraíocht aisíoca de shórt
eile a dhéanamh;

(h) maidir leis an bhféichiúnaí—

(i) nach féimheach neamhurscaoilte é nó í,

(ii) nach féimheach urscaoilte atá faoi réir ordú
íocaíochta féimheachta é nó í,

(iii) nach duine is féichiúnaí sonraithe maidir le Fógra
Faoisimh Fiachais atá in éifeacht é nó í,

(iv) nach duine é nó í, atá, mar fhéichiúnaí, faoi réir
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais atá in
éifeacht, nó

(v) nach duine é nó í atá, mar fhéichiúnaí, faoi réir
comhshocraíocht faoi rialú na cúirte faoi Chuid IV
den Acht Féimheachta, 1988;

(i) maidir leis an bhféichiúnaí—

(i) nárbh ábhar do dheimhniú cosantach arna eisiúint
faoi alt 95 é nó í tráth is déanaí ná 12 mhí roimh
dháta an iarratais ar dheimhniú cosantach,

(ii) nár urscaoileadh a fhiacha nó a fiacha de bhun Fógra
Faoisimh Fiachais deiridh tráth is déanaí ná 3 bliana
roimh dháta an iarratais ar dheimhniú cosantach,

(iii) nár urscaoileadh a fhiacha nó a fiacha de bhun
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais tráth is
déanaí ná 5 bliana roimh dháta an iarratais ar
dheimhniú cosantach, nó

(iv) nár urscaoileadh ó fhéimheacht é nó í tráth is déanaí
ná 5 bliana roimh dháta an iarratais ar dheimhniú
cosantach.

(2) Ní bheidh feidhm ag an gcritéar dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(g)
i gcás go ndaingneoidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
iomchuí i scríbhinn go gcreideann an cleachtóir sin, ag féachaint
d’imthosca airgeadais an fhéichiúnaí mar a nochtar iad sa Ráiteas
Airgeadais Forordaithe arna chomhlánú ag an bhféichiúnaí, dá
ndéanfadh an féichiúnaí comhshocraíocht aisíocaíochta de shórt eile
leis an gcreidiúnaí urraithe lena mbaineann de chineál dá
bhforáiltear in aon phróiseas a bhaineann le riaráiste morgáiste a
oibríonn an creidiúnaí urraithe sin (ar próiseas é a cheadaigh nó a
d’éiligh Banc Ceannais na hÉireann) nach dóigh go dtiocfadh an
féichiúnaí chun bheith sócmhainneach laistigh den tréimhse 5 bliana
dar tosach an dáta a thug an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
an daingniú sin.

(3) Ní bheidh feidhm ag an gcritéar a shonraítear i bhfo-alt (1)(h)
i gcás go mbeidh iarratas déanta ag an bhféichiúnaí chun na cúirte
cuí, iar bhfógra don tSeirbhís Dócmhainneachta, agus go mbeidh
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ordú déanta ag an gcúirt á rá gur deimhin léi go n-eascraíonn
dócmhainneacht reatha an fhéichiúnaí mar gheall ar imthosca
eisceachtúla nó tosca eile nach bhfuil neart, don chuid is mó, ag an
bhféichiúnaí orthu agus gur chóir a cheadú don fhéichiúnaí togra a
dhéanamh le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta.

(4) I gcás go ndéanann na creidiúnaithe go léir ar creidiúnaithe
urraithe iad toiliú i scríbhinn, ní bheidh feidhm ag an teorainn
€3,000,000 dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a).

(5) Ní bheidh féichiúnaí incháilithe chun togra le haghaidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a dhéanamh i gcás
gur tabhaíodh 25 faoin gcéad nó níos mó dá fhiacha nó dá fiacha
(seachas fiacha eisiata) le linn na tréimhse 6 mhí dar críoch an dáta
a dhéantar iarratas ar dheimhniú cosantach faoi alt 93.

92.—(1) Ní áireofar fiach ineisiata i dtogra le haghaidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta ach amháin i gcás gur
thoiligh an creidiúnaí lena mbaineann, nó go measfar gur thoiligh sé
nó sí, de réir an ailt seo, leis an bhfiach sin a áireamh i dtogra den
sórt sin.

(2) I gcás go mbeartóidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
fiach ineisiata a áireamh i dtogra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta, déanfaidh sé nó sí, gan mhoill, fógra a
thabhairt don chreidiúnaí lena mbaineann i dtaobh an mhéid sin,
agus beidh na nithe seo a leanas i dteannta an fhógra sin—

(a) cibé faisnéis faoi ghnóthaí an fhéichiúnaí (lena n-áirítear a
chreidiúnaithe nó a creidiúnaithe, a fhiacha nó a fiacha,
a dhliteanais nó a dliteanais, a ioncam nó a hioncam agus
a shócmhainní nó a sócmhainní) a fhorordófar, agus

(b) iarraidh i scríbhinn go ndaingneoidh an creidiúnaí, i
scríbhinn, cibé acu a thoilíonn nó nach dtoilíonn an
creidiúnaí, chun críocha an ailt seo, leis an bhfiach a
áireamh i gComhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta.

(3) Déanfaidh creidiúnaí de réir iarraidh faoi fho-alt (2)(b)
laistigh de 21 lá ón tráth a gheobhaidh an creidiúnaí an fógra faoin
bhfo-alt sin.

(4) I gcás nach ndéanfaidh creidiúnaí de réir fho-alt (3), measfar
gur thoiligh an creidiúnaí leis an bhfiach sin a áireamh i dtogra le
haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta.

(5) I gcás go dtoileoidh nó go measfar gur thoiligh creidiúnaí, de
réir an ailt seo, le fiach ineisiata a áireamh i dtogra le haghaidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, beidh an creidiúnaí
sin i dteideal vótáil ag aon chruinniú creidiúnaithe a ghairfear chun
an togra sin a bhreithniú.

(6) Más rud é gur ábhar do dheimhniú cosantach an féichiúnaí
lena mbaineann, agus go dtionscnóidh creidiúnaí lena mbaineann an
t-alt seo iarratas faoi alt 97(1) i leith an deimhnithe chosantaigh sin,
ní thosóidh an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3) go dtí an dáta a
chinnfidh an chúirt chuí an t-iarratas.
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(7) Ní cead fiach ineisiata a bheith ina ábhar do
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta mura fiach
ceadaithe é.

(8) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “fiach ceadaithe” fiach ineisiata
lena mbaineann fo-alt (1).

93.—(1) I gcás go mbeidh treoir tugtha do chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta de bhun alt 53 togra a dhéanamh le
haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta,
tabharfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta fógra don
tSeirbhís Dócmhainneachta go bhfuil sé ar intinn ag an bhféichiúnaí
togra a dhéanamh le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta agus déanfaidh sé nó sí iarratas thar ceann an fhéichiúnaí
ar dheimhniú cosantach.

(2) Beidh an t-iarratas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i cibé foirm a
fhorordóidh an tSeirbhís Dócmhainneachta agus beidh na doiciméid
seo a leanas ina theannta—

(a) an ráiteas arna eisiúint ag an gcleachtóir dócmhainneachta
pearsanta de bhun alt 54;

(b) doiciméad arna shíniú ag an bhféichiúnaí á dhaingniú go
gcomhlíonann sé nó sí na critéir incháilitheachta a
shonraítear in alt 91;

(c) an dearbhú reachtúil ón bhféichiúnaí dá dtagraítear in alt
91(1)(g);

(d) an Ráiteas Airgeadais Forordaithe;

(e) sceideal de chreidiúnaithe an fhéichiúnaí agus de na fiacha
lena mbaineann, ina luafar i ndáil le gach creidiúnaí acu
sin—

(i) méid gach féich atá dlite don chreidiúnaí sin,

(ii) cibé acu an creidiúnaí urraithe an creidiúnaí, i leith an
fhéich lena mbaineann, agus más ea, cineál an urrúis
lena mbaineann, agus

(iii) cibé faisnéis eile a fhorordófar;

(f) toiliú scríofa ón bhféichiúnaí—

(i) le sonraí pearsanta de chuid an fhéichiúnaí sin a
nochtadh don tSeirbhís Dócmhainneachta,

(ii) leis an tSeirbhís Dócmhainneachta do phróiseáil na
sonraí sin, agus

(iii) leis an tSeirbhís Dócmhainneachta do nochtadh na
sonraí sin do chreidiúnaithe de chuid an fhéichiúnaí
lena mbaineann,

a mhéid is gá i leith an nóis imeachta Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta dá bhforáiltear sa Chaibidil
seo; agus
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(g) toiliú scríofa ón bhféichiúnaí leis an tSeirbhís
Dócmhainneachta do dhéanamh aon fhiosrú faoi alt 94 a
bhainfidh leis an bhféichiúnaí.

(3) Féadfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta iarratas
faoin alt seo a tharraingt siar tráth ar bith sula n-eiseofar deimhniú
cosantach faoi alt 95.

(4) I gcás go dtiocfaidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta ar
an eolas faoi aon mhíchruinneas nó aon easnamh in iarratas faoin alt
seo nó in aon doiciméad a bheidh i dteannta iarratas den sórt sin,
cuirfidh sé nó sí é sin in iúl don tSeirbhís Dócmhainneachta a luaithe
is indéanta agus, chun críocha a breithnithe ar an iarratas, beidh aird
ag an tSeirbhís Dócmhainneachta ar aon fhaisnéis a sholáthrófar
faoin alt seo.

94.—(1) Le linn don tSeirbhís Dócmhainneachta iarratas faoi alt
93 a bhreithniú, beidh sí i dteideal aon fhaisnéis bhreise a theastaíonn
uaithi a iarraidh ar an bhféichiúnaí nó ar an gcleachtóir
dócmhainneachta pearsanta agus breithniú breise ar an iarratas a
iarchur go dtí go dtabharfar an fhaisnéis bhreise sin di.

(2) I gcás go mainneoidh féichiúnaí nó cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta an fhaisnéis a iarrfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta faoi fho-alt (1) a sholáthar laistigh de 14 lá nó de
cibé tréimhse is faide a cheadóidh an tSeirbhís Dócmhainneachta,
measfar an t-iarratas a bheith tarraingthe siar.

(3) Faoi réir fho-alt (4), déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta
le linn di an t-iarratas ar dheimhniú cosantach a bhreithniú, cibé
fiosruithe a mheasfaidh sí is gá chun a dheimhniú di féin:

(a) gur duine atá i dteideal gníomhú mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta,

(b) ag féachaint do na doiciméid a cheanglaítear a bheith i
dteannta an iarratais ar dheimhniú cosantach—

(i) go gcomhlíonann an féichiúnaí na critéir
incháilitheachta a shonraítear in alt 91 le haghaidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta;
agus

(ii) nach dealraitheach gur iarratas suaibhreosach an
t-iarratas ná gur iarracht é sárú a dhéanamh ar
iarrachtaí creidiúnaithe chun fiacha atá dlite dóibh
a ghnóthú.

(4) Faoi réir fho-ailt (5) go (7), beidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta i dteideal a thoimhdiú chun críocha fho-alt (3) go
gcomhlíonann an féichiúnaí na critéir incháilitheachta le haghaidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a shonraítear in alt 91
más rud é maidir leis na doiciméid a cheanglaítear a thaisceadh leis
an tSeirbhís Dócmhainneachta go mbeidh siad taiscthe amhlaidh
agus nach mbeidh aon chúis ag an tSeirbhís Dócmhainneachta chun
a chreidiúint gur faisnéis neamhiomlán nó míchruinn an fhaisnéis a
soláthraíodh san iarratas nó mar thaca leis an iarratas ar dheimhniú
cosantach.
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(5) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta cibé fiosruithe a
dhéanamh a mheasfaidh sí is gá chun iomláine nó cruinneas aon ní
dá dtagraítear i Ráiteas Airgeadais Forordaithe an fhéichiúnaí nó i
ndáil le sócmhainní, dliteanais, ioncam nó caiteachas an fhéichiúnaí
a fhíorú.

(6) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (5) áirítear ar na nithe a
bhféadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta fiosrú a dhéanamh ina
leith na nithe seo a leanas—

(a) sonraí i ndáil le cuntais bhainc, urrúis nó cuntais eile a
shealbhaíonn an féichiúnaí nó a shealbhaítear chun
sochair don fhéichiúnaí, ina aonar nó ina haonar nó i
gcomhpháirt, i bhforais airgeadais nó ag idirghabhálaithe
airgeadais sa Stát nó thar lear;

(b) sonraí i ndáil le sócmhainní de chuid an fhéichiúnaí agus
luach na sócmhainní sin;

(c) sonraí i dtaobh dhliteanais an fhéichiúnaí;

(d) fostaíocht agus ioncam an fhéichiúnaí;

(e) íocaíochtaí arna bhfáil ag an bhféichiúnaí ón Roinn
Coimirce Sóisialaí nó ó Ranna Stáit eile nó comhlachtaí
nó gníomhaireachtaí Stáit eile agus cibé acu a dhéantar
nó nach ndéantar na híocaíochtaí sin mar ghníomhaire
d’aon duine eile;

(f) cánacha nó muirir arna bhforchur le reacht nó faoi reacht
a íocann an féichiúnaí nó atá ag dul de nó di, cibé acu
laistigh den Stát nó lasmuigh de, agus aisíocaíochtaí i leith
na gcánacha agus na muirear sin a dhlitear don
fhéichiúnaí nó a d’fhéadfadh teacht chun bheith dlite
don fhéichiúnaí.

(7) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní lena gceanglaítear
ar an tSeirbhís Dócmhainneachta fiosrú a dhéanamh in aon chás.

(8) Aon duine a gheobhaidh fiosrú ón tSeirbhís Dócmhainneachta
de bhun an ailt seo beidh dualgas air nó uirthi an fhaisnéis a iarrtar
a thabhairt a luaithe is indéanta le réasún.

(9) Maidir le haon fhaisnéis a shealbhaíonn Roinn Stáit, na
Coimisinéirí Ioncaim, údarás áitiúil nó aon chomhlacht Stáit nó
gníomhaireacht Stáit eile i ndáil le féichiúnaí féadfar, d’ainneoin aon
ní atá in aon achtachán, í a thabhairt don tSeirbhís Dócmhainneachta
chun críocha chomhlíonadh fheidhmeanna na Seirbhíse
Dócmhainneachta faoin Acht seo.

95.—(1) Más rud é tar éis don tSeirbhís Dócmhainneachta a
breithniú a dhéanamh faoi alt 94—

(a) gur deimhin léi go bhfuil an t-iarratas faoi alt 93 in ord,
déanfaidh sí—

(i) deimhniú a eisiúint á rá sin,

(ii) an deimhniú sin mar aon le cóip den iarratas agus den
doiciméadacht tacaíochta a thabhairt don chúirt
chuí, agus
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(iii) fógra a thabhairt don chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta á rá sin,

agus

(b) nach deimhin léi amhlaidh, tabharfaidh sí fógra don
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta á rá sin agus
iarrfaidh sí air nó uirthi iarratas athmheasta a chur faoina
bráid nó a dhaingniú go bhfuil an t-iarratas tarraingthe
siar, laistigh de 21 lá ó dháta an fhógra.

(2) I gcás go bhfaighidh an chúirt chuí an t-iarratas ar dheimhniú
cosantach agus an doiciméadacht a bheidh ina theannta de bhun fho-
alt (1)(a), déanfaidh sí breithniú ar an iarratas agus ar an
doiciméadacht agus, faoi réir fho-alt (3)—

(a) más deimhin léi gur comhlíonadh na critéir
incháilitheachta a shonraítear in alt 91, agus gur
comhalladh na ceanglais iomchuí eile a bhaineann le
hiarratas ar dheimhniú cosantach a eisiúint, eiseoidh sí
deimhniú cosantach, agus

(b) mura deimhin léi amhlaidh, diúltóidh sí deimhniú
cosantach a eisiúint.

(3) Féadfaidh an chúirt chuí, i gcás go dteastóidh faisnéis bhreise
nó fianaise bhreise uaithi chun go dtiocfaidh sí ar bhreith faoi fho-
alt (2), éisteacht a thionól, arb éisteacht í a thionólfar iar bhfógra don
tSeirbhís Dócmhainneachta agus don chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta lena mbaineann.

(4) Mura measfaidh an chúirt chuí gur cuí éisteacht dá dtagraítear
i bhfo-alt (3) a thionól go poiblí, is ar shlí seachas go poiblí a
thionólfar í.

(5) Faoi réir fho-ailt (6) agus (7) agus alt 113(2), beidh deimhniú
cosantach i bhfeidhm ar feadh tréimhse 70 lá ó dháta a eisiúna.

(6) I gcás go mbeidh deimhniú cosantach eisithe de bhun fho-alt
(2)(a), féadfaidh an chúirt chuí, ar an gcleachtóir dócmhainneachta
pearsanta do dhéanamh iarratas chuig an gcúirt sin, tréimhse an
deimhnithe chosantaigh a fhadú de thréimhse bhreise nach faide ná
40 lá—

(a) i gcás go ndeimhneoidh an féichiúnaí agus an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta don chúirt gur ghníomhaigh
siad de mheon macánta agus le dlús réasúnach, agus

(b) i gcás gur deimhin leis an gcúirt gur dóigh, maidir le togra
le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta ar dóigh—

(i) go nglacfaidh na creidiúnaithe léi, agus

(ii) go gcuirfidh an féichiúnaí i gcrích í go rathúil,

go ndéanfar é má dheonaítear an fadú.

(7) I gcás go mbeidh deimhniú cosantach eisithe de bhun fho-alt
(2)(a) nó fadaithe faoi fho-alt (6), féadfaidh an chúirt chuí ar iarratas
a bheith déanta chuig an gcúirt sin tréimhse an deimhnithe
chosantaigh a fhadú de thréimhse bhreise eile nach faide ná 40 lá
más rud é—
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(a) go mbeidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
ceaptha de réir alt 49(9), agus

(b) gur deimhin leis an gcúirt go bhfuil gá leis an bhfadú chun
a chumasú don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta
arna cheapadh nó arna ceapadh amhlaidh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin gCaibidil seo a
chomhlíonadh.

(8) Cuirfear gach dlús cuí le tionól éisteachta a thionólfar faoi
fho-alt (7).

(9) Ní ceadmhach tréimhse deimhnithe chosantaigh a fhadú faoi
fho-alt (7) ach aon uair amháin.

(10) Tabharfaidh cláraitheoir na cúirte cuí fógra don tSeirbhís
Dócmhainneachta agus don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta
lena mbaineann i gcás—

(a) go n-eiseoidh nó go bhfadóidh an chúirt deimhniú
cosantach faoin alt seo,

(b) go ndiúltóidh an chúirt deimhniú cosantach faoin alt seo a
eisiúint nó a fhadú, nó

(c) go dtabharfaidh an chúirt breith éisteacht dá dtagraítear i
bhfo-alt (3) a thionól.

(11) I gcás go n-eiseofar deimhniú cosantach faoin alt seo,
déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta—

(a) mionsonraí i dtaobh ainm agus sheoladh an fhéichiúnaí
agus dáta eisiúna an deimhnithe chosantaigh a
thaifeadadh, agus

(b) más infheidhme, fadú an deimhnithe chosantaigh faoin
alt seo,

mar aon le cibé mionsonraí eile a fhorordófar faoi alt 133(3)(b), i
gClár na nDeimhnithe Cosantacha.

(12) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta ar
fhógra faoi fho-alt (10) i dtaobh breith ón gcúirt dá dtagraítear san
fho-alt sin a fháil, fógra i dtaobh na breithe sin a thabhairt do gach
duine de na creidiúnaithe a shonraítear i sceideal na gcreidiúnaithe
agus, i gcás breith chun deimhniú cosantach a eisiúint, beidh ráiteas
san fhógra ón gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta—

(a) á rá go bhfuil beartaithe ag an bhféichiúnaí togra le
haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta
a dhéanamh,

(b) i dtaobh éifeacht an deimhnithe chosantaigh faoi alt 96,
agus

(c) á rá go bhfuil ceart ag an gcreidiúnaí faoi alt 97 achomharc
a dhéanamh i gcoinne eisiúint an deimhnithe chosantaigh.

(13) Aon deimhniú cosantach a bheidh i bhfeidhm ar an dáta a
dhéanfar togra le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta a cheadú de réir alt 110, leanfaidh sé i bhfeidhm,

103

Cd.3 A.95



Cd.3 A.95

An éifeacht a
bheidh ag eisiúint
deimhnithe
chosantaigh.

104

[Uimh. 44.] [2012.]An tAcht um Dhócmhainneacht
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d’ainneoin fhorálacha fho-ailt (5), (6) agus (7), go dtí go scoirfidh sé
d’éifeacht a bheith leis de réir alt 113.

(14) Maidir le deimhniú cosantach a eiseofar faoin alt seo—

(a) sonrófar ann—

(i) ainm an fhéichiúnaí is ábhar dó,

(ii) na fiacha (“fiacha sonraithe”) atá faoina réir, agus

(iii) ainm gach creidiúnaí a bhfuil fiach sonraithe ag dul
dó nó di,

agus

(b) beidh cibé faisnéis eile ann a shonrófar.

(15) Le linn don chúirt chuí breithniú a dhéanamh ar iarratas
faoin alt seo beidh sí i dteideal déileáil le deimhniú arna eisiúint ag
an tSeirbhís Dócmhainneachta faoi fho-alt (1) mar fhianaise ar na
nithe a bheidh deimhnithe ann.

96.—(1) Faoi réir fho-ailt (3), (4) agus (5), aon chreidiúnaí a
mbeidh fógra tugtha dó nó di á rá gur eisíodh deimhniú cosantach,
ní dhéanfaidh sé nó sí, fad a leanfaidh an deimhniú cosantach de
bheith i bhfeidhm, i ndáil le fiach sonraithe—

(a) aon imeachtaí dlí a thionscnamh;

(b) aon bheart chun imeachtaí dlí a tionscnaíodh cheana féin
a ionchúiseamh;

(c) aon bheart chun íocaíocht a áirithiú nó a ghnóthú;

(d) breithiúnas nó ordú ó chúirt nó ó bhinse a fhorghníomhú
nó a fhorfheidhmiú i gcoinne an fhéichiúnaí;

(e) aon bheart chun urrús a shealbhaíonn an creidiúnaí i dtaca
leis an bhfiach sonraithe a fhorfheidhmiú;

(f) aon bheart chun earraí atá i seilbh nó i gcoimeád an
fhéichiúnaí a aisghabháil (cibé acu atá nó nach bhfuil
teideal chun na n-earraí dílsithe don chreidiúnaí nó atá
urrús thar na hearraí ag an gcreidiúnaí);

(g) teagmháil leis an bhféichiúnaí, ar shlí seachas ar iarraidh
ón bhféichiúnaí i dtaca leis an bhfiach sonraithe a íoc;

(h) i ndáil le comhaontú leis an bhféichiúnaí, lena n-áirítear
comhaontú urraíochta, de bhíthin amháin go bhfuil an
féichiúnaí dócmhainneach nó gur eisíodh an deimhniú
cosantach—

(i) an comhaontú sin a fhoirceannadh nó a leasú, nó

(ii) íocaíocht luathaithe a éileamh faoin gcomhaontú sin.

(2) Fad a leanfaidh deimhniú cosantach i bhfeidhm, maidir le
haon achainí féimheachta a bhaineann leis an bhféichiúnaí—
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(a) ní ceadmhach do chreidiúnaí lena mbaineann fo-alt (1)
achainí a thíolacadh i leith fiach sonraithe,

(b) i gcás go mbeidh an achainí tíolactha ag creidiúnaí den
sórt sin i leith fiach sonraithe, ní ceadmhach dul ar
aghaidh léi.

(3) Gan dochar d’fho-ailt (1) agus (2), fad a leanfaidh deimhniú
cosantach i bhfeidhm, ní ceadmhach do chreidiúnaí lena mbaineann
fo-alt (1) aon imeachtaí eile, ná aon fhorghníomhú ná aon phróiseas
dlí eile i leith fiach sonraithe a thionscnamh nó leanúint leo nó leis i
gcoinne an fhéichiúnaí nó a mhaoine nó a maoine, ach amháin le
cead na cúirte agus faoi réir aon ordú a dhéanfaidh an chúirt chun
na himeachtaí, an forfheidhmiú nó an forghníomhú sin a bhacadh ar
feadh cibé tréimhse a mheasfaidh an chúirt is cuí go dtí go mbeidh
toradh ar iarrachtaí ar theacht ar Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta, ach ní oibreoidh an fo-alt seo chun
toirmeasc a chur ar aon imeachtaí coiriúla i gcoinne an fhéichiúnaí a
thionscnamh nó leanúint leo.

(4) D’ainneoin fho-alt (1), maidir le deimhniú cosantach a bheith
i bhfeidhm i ndáil le féichiúnaí faoin gCaibidil seo, ní oibreoidh sé
sin chun a chosc ar chreidiúnaí na bearta dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
a dhéanamh maidir le duine eile a bhfuil fiacha an fhéichiúnaí lena
mbaineann an deimhniú cosantach ráthaithe aige nó aici.

(5) D’ainneoin fho-alt (1), maidir le deimhniú cosantach a bheith
i bhfeidhm i ndáil le féichiúnaí faoin gCaibidil seo, ní oibreoidh sé
sin chun a chosc ar chreidiúnaí na bearta dá dtagraítear i bhfo-alt (3)
a dhéanamh maidir le duine a bhfuil conradh i gcomhpháirt déanta
aige nó aici leis an bhféichiúnaí nó atá faoi dhliteanas i gcomhpháirt
leis an bhféichiúnaí don chreidiúnaí agus féadfaidh an duine eile sin
agra a dhéanamh nó féadfar agra a dhéanamh ina choinne nó ina
coinne i leith an chonartha gan an féichiúnaí a uamadh.

(6) Níl feidhm ag fo-ailt (4) agus (5) i gcás go bhfuil deimhniú
cosantach i bhfeidhm freisin amhail i leith an duine eile.

(7) Le linn aon tréimhse ama a ríomh chun críche aon tréimhse
teorann is infheidhme i ndáil le haon imeachtaí nó aon phróiseas lena
mbaineann fo-alt (1) nó (3) (lena n-áirítear aon tréimhse teorann faoi
Reacht na dTréimhsí, 1957), tabharfar neamhaird ar an tréimhse ar
lena linn atá an deimhniú cosantach lena mbaineann i bhfeidhm.

97.—(1) I gcás gurb éagóir é le creidiúnaí gur eisíodh deimhniú
cosantach, féadfaidh an creidiúnaí sin laistigh de 14 lá ón tráth a
thabharfar fógra don chreidiúnaí sin i dtaobh eisiúint an deimhnithe
chosantaigh iarratas a dhéanamh chun na cúirte cuí ar ordú á ordú
nach mbeidh feidhm ag an deimhniú cosantach maidir leis an
gcreidiúnaí sin.

(2) Aon chreidiúnaí a dhéanfaidh iarratas faoi fho-alt (1),
tabharfaidh sé nó sí fógra á rá sin don tSeirbhís Dócmhainneachta
agus don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta iomchuí agus do
cibé daoine eile a ordóidh an chúirt, agus is i cibé foirm dá
bhforáiltear i rialacha cúirte a dhéanfar an t-iarratas.

(3) Le linn don chúirt iarratas faoin alt seo a chinneadh, ní
dhéanfaidh sí ordú á ordú nach mbeidh feidhm ag an deimhniú
cosantach maidir leis an gcreidiúnaí sin, mura deimhin léi—
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(a) mura ndéanfaí ordú den sórt sin go mbainfeadh caillteanas
doleasaithe don chreidiúnaí nach mbainfeadh thairis sin,
agus

(b) nach ndéanfaí dochar éagórach d’aon chreidiúnaí eile dár
tugadh fógra i dtaobh an deimhnithe chosantaigh.

(4) Le linn don chúirt costais an iarratais a chinneadh, beidh aird
aici ar an gcuspóir gur chóir go n-íocfadh na páirtithe go léir in
iarratas den sórt sin a gcostais féin murarbh éagóir thromchúiseach
ar na páirtithe san iarratas déanamh amhlaidh.

(5) I gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú faoin alt seo, ordóidh an
chúirt don chreidiúnaí, mura measfaidh sí go bhfuil cúiseanna maithe
ann gan déanamh amhlaidh, aon airgead nó sócmhainní eile a
ghnóthófar nó a aisghabhfar a shealbhú ar iontaobhas chun sochair
do na creidiúnaithe eile lena mbaineann an deimhniú cosantach, go
dtí go dtabharfaidh an chúirt ordachán breise i dtaobh an ní.

(6) Cuirfear gach dlús cuí le héisteacht éisteachta faoi fho-alt (1).

98.—(1) I gcás go mbeidh deimhniú cosantach eisithe, déanfaidh
an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, a luaithe is indéanta dá
éis sin—

(a) fógra scríofa a thabhairt do na creidiúnaithe lena
mbaineann á rá go bhfuil an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta ceaptha ag an bhféichiúnaí chun togra a
dhéanamh le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta agus, faoi réir alt 101(2), a
iarraidh ar na creidiúnaithe sin aighneachtaí a dhéanamh
chuig an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta maidir
leis na fiacha lena mbaineann agus an modh ar a
bhféadfaí déileáil leis na fiacha mar chuid de
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, agus
beidh Ráiteas Airgeadais Forordaithe comhlánaithe an
fhéichiúnaí i dteannta an fhógra sin,

(b) breithniú ar aon aighneachtaí a bheidh déanta ag
creidiúnaithe maidir leis na fiacha agus an modh ar a
bhféadfaí déileáil leis na fiacha mar chuid de
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, lena
n-áirítear—

(i) aon aighneacht a bheidh déanta ag creidiúnaí maidir
le tairiscintí roimhe nó tairiscintí láithreacha i leith
comhshocraíochtaí a rinne an creidiúnaí don
fhéichiúnaí nó leis an bhféichiúnaí, agus

(ii) aon aighneacht a bheidh déanta ag creidiúnaí urraithe
de réir alt 102,

agus

(c) togra le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta i leith na bhfiach lena mbaineann.

(2) (a) Féadfaidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta a
iarraidh ar chreidiúnaí in aon chás cruthúnas ar fhiach a
chomhdú agus cruthófar an fiach ar an modh céanna a
gcruthaítear fiach féimhigh faoin Acht Féimheachta, 1988
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agus faoi réir fho-alt (3) beidh feidhm ag míreanna 1 go
22 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin fara
gach modhnú is gá maidir leis an gcruthúnas ar fhiacha
den sórt sin.

(b) Faoi réir mhír (c), aon chreidiúnaí nach gcomhlíonfaidh
iarraidh faoi mhír (a), níl sé nó sí i dteideal—

(i) vótáil ag cruinniú creidiúnaithe, ná

(ii) a bheith rannpháirteach in aon dáileadh a dhéanfar
faoin gComhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta lena mbaineann.

(c) I gcás go gcomhdóidh creidiúnaí lena mbaineann mír (b)
cruthúnas ar fhiach ar an modh a shonraítear i mír (a),
scoirfidh mír (b) d’fheidhm a bheith aici, ach sin gan
dochar d’aon ní a rinneadh le linn feidhm a bheith ag an
mír sin.

(3) Le linn an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht
Féimheachta, 1988 a chur chun feidhme maidir le cruthúnas ar
fhiacha faoin alt seo—

(a) déanfar tagairt sa Sceideal sin don Chúirt agus don Sannaí
Oifigiúil a léamh mar thagairt don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, agus

(b) déanfar tagairt d’fhéimheach a léamh mar thagairt don
fhéichiúnaí lena mbaineann an togra le haghaidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta.

99.—(1) Faoi réir na gceanglas sainordaitheach dá dtagraítear i
bhfo-alt (2), is iad a bheidh i dtéarmaí Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta, na téarmaí sin lena gcomhaontóidh an
féichiúnaí agus, faoi réir na Caibidle seo, a cheadóidh tromlach de
chreidiúnaithe an fhéichiúnaí de réir na Caibidle seo.

(2) Is iad na ceanglais shainordaitheacha dá dtagraítear i bhfo-
alt (1):

(a) sonrófar go soiléir i gComhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta cé acu fiacha is fiacha urraithe agus cé acu
fiacha is fiacha neamhurraithe;

(b) 72 mhí ré uasta Comhshocraíochta Dócmhainneachta
Pearsanta ach féadfar a fhoráil le Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta go bhféadfar an tréimhse sin
a fhadú ar feadh tréimhse bhreise nach faide ná 12 mhí i
cibé imthosca a bheidh sonraithe i dtéarmaí na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta;

(c) i gcás go gcomhlíonfaidh an féichiúnaí a oibleagáidí go léir
nó a hoibleagáidí go léir a shonraítear i
gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, ní
bheidh sé nó sí arna urscaoileadh nó arna hurscaoileadh
ó na fiacha urraithe a thiocfaidh faoi réim na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta ach
amháin a mhéid dá bhforáiltear faoi théarmaí na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta;
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(d) ní cheanglófar ar an bhféichiúnaí le Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta aon cheann dá shócmhainní
nó dá sócmhainní a dhíol a bhfuil gá leo le réasún le
haghaidh fhostaíocht, ghnó nó ghairm bheatha an
fhéichiúnaí mura dtoileoidh an féichiúnaí go sainráite leis
an díol sin;

(e) ní bheidh aon téarmaí i gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta lena gceanglófaí ar an
bhféichiúnaí íocaíochtaí a dhéanamh ina mbeadh méid a
d’fhágfadh nach mbeadh ioncam leordhóthanach ag an
bhféichiúnaí chun caighdeán réasúnach maireachtála a
chothabháil don fhéichiúnaí agus dá chleithiúnaithe nó
dá cleithiúnaithe;

(f) maidir le Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta—

(i) déanfar foráil inti maidir le costais agus eisíocaíochtaí
an chleachtóra dócmhainneachta pearsanta a
bhaineann leis na nithe dá dtagraítear in ailt 48 go
54 agus sa Chaibidil seo agus maidir le riaradh
leanúnach na Comhshocraíochta,

(ii) cuirfear in iúl inti méid na dtáillí, na gcostas agus na
n-eisíocaíochtaí is dóigh a thabhófar nó i gcás nach
indéanta é sin an bonn ar a ríomhfar na táillí, na
costais agus na heisíocaíochtaí sin, agus

(iii) sonrófar inti an duine nó na daoine ag a mbeidh na
táillí, na costais agus na muirir sin iníoctha agus an
modh ar ar íocadh iad nó ar a mbeidh siad le híoc;

(g) déanfar foráil le Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta maidir leis an modh ar a ndéileálfar le fiacha
an fhéichiúnaí i gcás bhás nó éagumas meabhrach an
fhéichiúnaí;

(h) ní cheanglófar ar an bhféichiúnaí le Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a leas i bpríomháit
chónaithe phríobháideach an fhéichiúnaí a dhiúscairt ná
scor den áit chónaithe sin a áitiú mura mbeidh feidhm ag
forálacha alt 104(3);

(i) déanfar foráil le Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta, go ndéanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta athbhreithniú ar imthosca an fhéichiúnaí i
gceann eatraimh rialta a shonrófar sa Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta (ar eatraimh iad nach faide
ná 12 mhí) le linn ré na Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta;

(j) déanfar foráil le Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta go n-ullmhóidh an féichiúnaí Ráiteas
Airgeadais Forordaithe nua mar chuid den athbhreithniú
dá dtagraítear i mír (i), agus go gcuirfidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta cóip de chuig gach
creidiúnaí, mar aon le ráiteas ag an gcleachtóir
dócmhainneachta pearsanta i dtaobh an dóigh leis nó léi
go bhfuil an ráiteas sin iomlán cruinn;



[2012.] [Uimh. 44.]An tAcht um Dhócmhainneacht
Phearsanta, 2012.

(k) faoi réir ailt 102 go 105, déanfar foráil le Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta maidir leis an modh ar a
ndéileálfar le hurrús a bheidh á shealbhú ag creidiúnaí
urraithe; agus

(l) sonrófar i dtéarmaí Comhshocraíochta Dócmhainneachta
Pearsanta na himthosca ina mbeidh oibleagáid ar an
gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta a mholadh go
ndéanfar athrú ar an gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta de réir alt 119.

(3) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta Cód Cleachtais a
fhoilsiú ina dtabharfar treoir maidir le haon ní de na nithe a leagtar
amach i bhfo-alt (2).

(4) Chun críocha fho-alt (2)(e), agus gan dochar d’fho-alt (3), le
linn cinneadh a dhéanamh an mbeadh ioncam leordhóthanach ag
féichiúnaí faoin gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta
chun caighdeán maireachtála réasúnach a chothabháil don
fhéichiúnaí agus dá chleithiúnaithe nó dá cleithiúnaithe, tabharfar
aird ar aon treoirlínte a eiseofar faoi alt 23.

100.—(1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, féadfaidh rogha
amháin nó níos mó de na roghanna i bhfo-alt (2) i leith íocaíochtaí
le creidiúnaithe a bheith i dtogra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta.

(2) Féadfaidh aon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas
a bheith ar áireamh i dtéarmaí togra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta:

(a) íocaíocht cnapshuime le creidiúnaithe, cibé acu a
sholáthrófar í as acmhainní an fhéichiúnaí féin nó as
acmhainní daoine eile;

(b) comhshocraíocht íocaíochta le creidiúnaithe;

(c) comhaontú ag an bhféichiúnaí chun cuid de mhaoin an
fhéichiúnaí nó an mhaoin sin go léir a aistriú chuig duine
(a bhféadfadh gurb é nó í an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta) chun an mhaoin a shealbhú ar iontaobhas
chun sochair do na creidiúnaithe;

(d) sócmhainní sonraithe de chuid an fhéichiúnaí a aistriú
chuig creidiúnaithe i gcoitinne nó chuig creidiúnaí
sonraithe;

(e) díol sócmhainní sonraithe de chuid an fhéichiúnaí ag an
gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta nó faoi
mhaoirseacht an chleachtóra dócmhainneachta pearsanta
agus fáltais an díola sin a íoc le creidiúnaithe; nó

(f) i leith fiach urraithe, faoi réir ailt 102 go 105,
comhshocraíocht chun déileáil leis an urrús agus chun an
fiach urraithe a shásamh nó a athstruchtúrú.

(3) Mura ndéanfar foráil dá mhalairt sa Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta, agus faoi réir alt 101, déanfar foráil sa
chomhshocraíocht gur ar bhonn pari passu a dhéanfar íocaíochtaí le
creidiúnaithe den aicme chéanna, agus, i gcás go ndéanfar foráil dá
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mhalairt amhlaidh, sonrófar sa Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta na cúiseanna go ndearnadh foráil amhlaidh.

(4) Mura ndéanfar foráil dá mhalairt sa Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta, i gcás go ndéanfar foráil le
Comhshocraíocht go ndéanfar le creidiúnaí lena mbaineann alt 92
íocaíochtaí is mó ná na híocaíochtaí a gheobhadh an creidiúnaí sin
dá mba ar bhonn pari passu a dhéanfaí na híocaíochtaí sin, beidh na
táillí, na costais agus na muirir dá dtagraítear in alt 99(2)(f) iníoctha
ag an gcreidiúnaí sin i gcomhréir leis na híocaíochtaí a bheidh faighte
aige nó aici.

(5) Féadfar íoc airgid nó comhlíonadh oibleagáidí dá bhforáiltear
le Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a urrú le muirear
arna thabhairt ag an bhféichiúnaí nó le muirear nó ráthaíocht arna
thabhairt nó arna tabhairt ag duine seachas an féichiúnaí.

(6) Faoi réir fhorálacha an Achta seo féadfar forálacha a
bhaineann le híocaíochtaí seachas na híocaíochtaí a shonraítear san
alt seo a bheith ar áireamh i dtéarmaí Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta.

101.—(1) Mura rud é go gcomhaontóidh an creidiúnaí lena
mbaineann a mhalairt i scríbhinn agus go ndéanfar foráil amhlaidh i
dtéarmaí na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta,
déanfaidh an féichiúnaí, faoi réir fho-alt (3), fiach tosaíochta a íoc i
dtosaíocht agus i gcás go mbeidh na fiacha sin le híoc i dtosaíocht
beidh feidhm ag forálacha alt 81 den Achta Féimheachta, 1988 fara
gach modhnú is gá.

(2) Le linn fógra a thabhairt do chreidiúnaithe i dtaobh deimhniú
cosantach a eisiúint, cuirfidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta in iúl, maidir le haon chreidiúnaí a mheasann gur fiach
tosaíochta cuid dá fhiach nó dá fiach nó é go léir, go gceanglaítear
ar an gcreidiúnaí sin fianaise a thabhairt, laistigh de cibé tréimhse
réasúnach a bheidh sonraithe, ar na himthosca ina n-éilítear gur fiach
tosaíochta an fiach sin nó cuid den fhiach sin, agus de cheal fianaise
den sórt sin, go bhféadfar an togra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a ullmhú ar an mbonn nach fiach
tosaíochta an fiach lena mbaineann.

(3) I gcás go mainneoidh creidiúnaí a dheimhniú don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta gur fiach tosaíochta a fhiach nó a fiach,
déileálfar leis an bhfiach mar fhiach nach fiach tosaíochta chun
críocha Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta.

(4) Ní dhéanfaidh fo-alt (1) difear d’oibriú alt 103 mura
gcomhaontóidh na creidiúnaithe urraithe iomchuí ar a mhalairt.

(5) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “fiach tosaíochta” fiach arbh
fhiach é dá mba fhéimheach an féichiúnaí lena mbaineann—

(a) atá le híoc de bhua alt 81 den Acht Féimheachta, 1988 i
dtosaíocht ar gach fiach eile, nó

(b) atá le háireamh de bhua aon fhoráil reachtúil eile ar na
fiacha sin.
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102.—(1) I gcás go mbeidh fógra tugtha ag an gcleachtóir
dócmhainneachta pearsanta do chreidiúnaí urraithe á rá gur eisíodh
deimhniú cosantach i leith an fhéichiúnaí, déanfaidh an creidiúnaí
urraithe lena mbaineann meastachán, arna dhéanamh de mheon
macánta, ar mhargadhluach an urrúis sin a thabhairt don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta agus féadfaidh an creidiúnaí lena
mbaineann rogha a chur in iúl freisin maidir le conas is mian leis an
gcreidiúnaí sin, ag féachaint d’fho-alt (3) agus d’ailt 103 go 105, go
ndéileálfaí leis an urrús agus leis an bhfiach urraithe faoin
gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta.

(2) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta le linn
dó nó di an togra le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta a fhoirmliú—

(a) aird a thabhairt ar fho-alt (3) agus ar ailt 103 go 105, agus

(b) a mhéid a mheasfaidh sé nó sí gur réasúnach déanamh
amhlaidh, aird a thabhairt ar rogha an chreidiúnaí
urraithe a tugadh faoi fho-alt (1) i dtaobh conas a
dhéileálfar leis an urrús agus leis an bhfiach urraithe.

(3) Faoi réir ailt 103 go 105, féadfar foráil a dhéanamh i dtéarmaí
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta maidir leis an modh
ar a ndéileálfar leis an urrús le haghaidh féich urraithe agus is féidir
go mbeidh ar áireamh iontu:

(a) an mhaoin nó an tsócmhainn is ábhar don urrús a dhíol nó
a dhiúscairt ar aon slí eile;

(b) an t-urrús a ghéilleadh don fhéichiúnaí; nó

(c) an creidiúnaí urraithe do choinneáil an urrúis.

(4) Maidir leis an gcreidiúnaí urraithe do mhainneachtain luacháil
a thabhairt agus rogha a chur in iúl maidir leis an urrús faoi fho-alt
(1) laistigh den tréimhse a shonróidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta nó cibé tréimhse bhreise a thairgfidh sé nó sí, ní choiscfidh
sé sin ar an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta togra le haghaidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a fhoirmliú.

(5) I gcás go ndéanfar foráil i gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta chun an mhaoin is ábhar don urrús le
haghaidh fiach urraithe a dhíol nó a dhiúscairt ar shlí eile, agus gur
lú luach réadaithe na maoine sin ná an méid atá dlite i leith an fhéich
urraithe, laghdófar an iarmhéid a bheidh dlite don chreidiúnaí
urraithe sa chomhréir chéanna leis na fiacha neamhurraithe a
thiocfaidh faoi réim na Comhshocraíochta Dócmhainneachta
Pearsanta agus urscaoilfear é mar aon leo ar na hoibleagáidí a
shonraítear sa Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a
chur i gcrích.

(6) Gan dochar do ghinearáltacht alt 100 nó fho-ailt (1) go (3)
agus faoi réir ailt 103 go 105, féadfaidh ceann amháin nó níos mó de
na téarmaí seo a leanas i ndáil leis an bhfiach urraithe a bheith ar
áireamh i gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta:

(a) go n-íocfaidh an féichiúnaí ús agus nach n-íocfaidh sé nó
sí ach cuid de mhéid caipitiúil an fhéich urraithe leis an
gcreidiúnaí urraithe ar feadh tréimhse shonraithe ama
nach faide ná ré na Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta;
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(b) nach ndéanfaidh an féichiúnaí ach íocaíochtaí úis amháin
ar an bhfiach urraithe ar feadh tréimhse shonraithe ama
nach faide ná ré na Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta;

(c) go ndéanfar an tréimhse ar lena linn a bhí an fiach urraithe
le híoc nó an tráth nó na tráthanna a bhí an fiach urraithe
le haisíoc a fhadú de thréimhse shonraithe ama;

(d) go ndéanfar na híocaíochtaí féich urraithe a dhlífidh an
féichiúnaí a dhéanamh a iarchur ar feadh tréimhse
shonraithe ama nach faide ná ré na Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta;

(e) go ndéanfar an bonn leis an ráta úis a bhaineann leis an
bhfiach urraithe a athrú go dtí bonn socraithe, bonn
inathraithe nó bonn de réir corrlach os cionn nó corrlach
faoi bhun treoir-ráta;

(f) go ndéanfar an phríomhshuim a bheidh dlite ar an bhfiach
urraithe a laghdú ar choinníoll go ndéanfar scair i
gcothromas an fhéichiúnaí sa mhaoin is ábhar don urrús
a dheonú don chreidiúnaí urraithe;

(g) go ndéanfar an phríomhshuim a bheidh dlite ar an bhfiach
urraithe a laghdú ach sin faoi réir coinníll má dhíoltar dá
éis sin an mhaoin is ábhar don urrús ar mhéid is mó ná
an luach atá curtha síos don mhaoin sin chun críocha na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta, go
leanfaidh urrús an chreidiúnaí urraithe den chuid sin den
difríocht idir an luach a cuireadh síos don mhaoin agus
an méid ar a ndíolfar an mhaoin a shonraítear i dtéarmaí
na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta a
chumhdach;

(h) go ndéanfar riaráiste íocaíochtaí a bheidh ann tráth
tionscanta na Comhshocraíochta Dócmhainneachta
Pearsanta agus íocaíochtaí a bheidh dlite le linn tréimhse
shonraithe a chur dá éis sin leis an bpríomh-mhéid a
bheidh dlite i leith an fhéich urraithe; agus

(i) go laghdófar an phríomhshuim a bheidh dlite i leith an
fhéich urraithe go dtí méid sonraithe.

(7) Faoi réir fho-ailt 3(b), (9) agus (10) is creidiúnaí urraithe chun
críocha Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, creidiúnaí a
chláraigh morgáiste breithiúnais in aghaidh féichiúnaí níos mó ná trí
mhí sular eisigh an tSeirbhís Dócmhainneachta an deimhniú
cosantach.

(8) I gcás go n-iarrann an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
air nó uirthi déanamh amhlaidh, soláthróidh creidiúnaí urraithe
cruthúnas gurb ann don urrús maidir leis an bhfiach urraithe iomchuí
agus ar chineál an urrúis sin, agus, mura ndéantar amhlaidh,
féadfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta déileáil leis an
bhfiach mar fhiach neamhurraithe chun críocha na Caibidle seo.

(9) D’ainneoin fho-alt (1) i gcás gur lú ná 10 faoin gcéad de mhéid
an fhéich urraithe sin margadhluach an urrúis a bheidh á shealbhú
ag creidiúnaí urraithe i leith fiach urraithe, féadfaidh an creidiúnaí
urraithe, ar fhógra i scríbhinn a thabhairt don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, a roghnú go ndéileálfar leis nó léi mar
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chreidiúnaí neamhurraithe chun críocha na Caibidle seo, seachas an
fo-alt seo agus fo-alt (10).

(10) I gcás go bhfaighidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta fógra maidir le roghnú dá dtagraítear i bhfo-alt (9),
foirmleoidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta an togra le
haghaidh na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta ar
théarmaí lena ndéantar foráil chun an t-urrús a ghéilleadh don
fhéichiúnaí agus déileálfaidh sé nó sí leis an gcreidiúnaí mar
chreidiúnaí neamhurraithe chun críocha na Caibidle seo, seachas an
fo-alt seo agus fo-alt (9).

(11) Gan dochar d’alt 103, i gcás go mbeidh téarmaí ar áireamh i
gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta lena bhforálfar go
ndéanfar méid féich (lena n-áirítear príomhshuim, ús agus riaráiste)
a bheidh urraithe leis an urrús amhail dáta eisiúna an deimhnithe
chosantaigh a laghdú go dtí méid áirithe, beidh téarma i dtéarmaí na
Comhshocraíochta freisin, mura gcomhaontóidh an creidiúnaí
urraithe iomchuí lena mhalairt, lena bhforálfar maidir le méid an
laghdaithe sin:

(a) go mbeidh sé ar comhchéim agus go laghdófar é sa
chomhréir chéanna leis na fiacha neamhurraithe a
thiocfaidh faoi réim na Comhshocraíochta; agus

(b) go n-urscaoilfear é leis na fiacha neamhurraithe sin ar na
hoibleagáidí a shonraítear sa Chomhshocraíocht a chur
i gcrích.

103.—(1) Maidir le Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta ar a n-áirítear téarmaí lena ndéantar foráil maidir leis an
maoin is ábhar don urrús a dhíol nó a dhiúscairt ar shlí eile, beidh
téarma ar áireamh inti, mura gcomhaontóidh an creidiúnaí urraithe
iomchuí lena mbaineann lena mhalairt, lena ndéanfar foráil gurb é an
méid a bheidh le híoc leis an gcreidiúnaí urraithe méid nach lú ná—

(a) luach an urrúis arna chinneadh de réir alt 105; nó

(b) méid an fhéich (lena n-áirítear an phríomhshuim, ús agus
riaráiste) arna urrú leis an urrús amhail dáta eisiúna an
deimhnithe chosantaigh,

cibé acu is lú.

(2) Maidir le Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta ar a
n-áirítear téarmaí lena ndéanfar foráil—

(a) maidir le creidiúnaí urraithe do choinneáil an urrúis atá á
shealbhú ag an gcreidiúnaí urraithe sin, agus

(b) maidir leis an bpríomhshuim atá dlite i leith an fhéich
urraithe atá dlite don chreidiúnaí urraithe sin a laghdú go
dtí méid sonraithe,

ní shonrófar inti, mura gcomhaontóidh an creidiúnaí urraithe
iomchuí lena mhalairt, gur méid is lú ná luach an urrúis arna
chinneadh de réir alt 105 méid na príomhshuime laghdaithe dá
dtagraítear i mír (b).

(3) Maidir le Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta ar a
n-áirítear téarmaí—
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(a) maidir le creidiúnaí urraithe do choinneáil an urrúis atá á
shealbhú ag an gcreidiúnaí urraithe sin, agus

(b) maidir leis an bpríomhshuim atá dlite i leith an fhéich
urraithe atá dlite don chreidiúnaí urraithe sin a laghdú go
dtí méid sonraithe,

mura gcomhaontóidh an creidiúnaí urraithe iomchuí lena mhalairt,
beidh téarmaí ar áireamh inti freisin lena bhforálfar go mbeidh aon
laghdú den sórt sin ar an bpríomhshuim faoi réir an choinníll, i gcás
an mhaoin is ábhar don urrús a dhíol nó a dhiúscairt ar shlí eile ar
mhéid nó ar luach is mó ná an luach arna chur síos don urrús de réir
alt 105, go n-íocfaidh an féichiúnaí leis an gcreidiúnaí urraithe, faoi
réir fho-ailt (4) go (13), méid de bhreis ar an bpríomhshuim
laghdaithe arna ríomh de réir fho-alt (4) nó cibé méid is mó dá
bhforálfar faoi théarmaí na Comhshocraíochta Dócmhainneachta
Pearsanta.

(4) Faoi réir fho-ailt (5) go (13), is é an méid breise dá dtagraítear
i bhfo-alt (3) an méid is lú díobh seo a leanas—

(a) an difríocht iomlán idir luach na maoine ar í a dhiúscairt
agus an luach a cuireadh síos don urrús de réir alt 105,
agus

(b) méid an laghdaithe ar an bpríomhshuim a bheidh dlite i
leith an fhéich urraithe faoin gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta dá dtagraítear i bhfo-alt
(3)(b).

(5) Chun críocha fho-alt (4), maidir le haon chion den mhéadú
ar luach na maoine is inchurtha síos d’fheabhsúcháin shuntasacha a
rinneadh ar an maoin a mbeidh an fiach urraithe thairsti (nó síos do
bhearta eile a rinneadh agus lena ndearnadh rannchuidiú ábhartha
leis an méadú ar luach na maoine sin) tar éis an t-urrús a luacháil
chun críocha na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta,
tabharfar neamhaird air le linn an méid breise is iníoctha ag an
bhféichiúnaí a ríomh.

(6) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (5) mura mbeidh a thoiliú nó a
toiliú tugtha i scríbhinn ag an gcreidiúnaí urraithe leis na
feabhsúcháin nó na bearta eile lena mbaineann, agus ní choimeádfar
siar an toiliú go míréasúnach.

(7) Chun críocha fho-alt (4), aon íocaíocht leis an gcreidiúnaí
urraithe nó aon aistriú sócmhainní chuig an gcreidiúnaí urraithe de
bhun na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta is inchurtha
síos go cuí do laghdú ar an bpríomhshuim atá dlite i leith an fhéich
urraithe asbhainfear í nó é as an méid breise dá dtagraítear i bhfo-
alt (3).

(8) Chun críocha fho-alt (4), maidir leis na caiteachais agus na
costais a bheidh le híoc ag an bhféichiúnaí i dtaca leis an maoin a
dhíol nó a dhiúscairt ar shlí eile, déanfar iad a asbhaint, a mhéid gur
costais agus caiteachais iad sin de chineál agus de mhéid a bheadh
iníoctha de ghnáth ag díoltóir maoine den chineál sin, as an luach is
inchurtha síos don mhaoin ar an maoin a dhíol nó a dhiúscairt
amhlaidh.

(9) Maidir leis an oibleagáid chun méid breise a íoc a eascróidh
de bhua an ailt seo, ní bheidh feidhm aici i gcás gur lú luach na
maoine ar í a dhíol nó a dhiúscairt ar shlí eile ná méid an fhéich atá
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á urrú leis an urrús (seachas aon mhéid breise arna urrú de bhua
fho-alt (10)) díreach sula ndíolfar an mhaoin nó sula ndiúscrófar an
mhaoin ar shlí eile.

(10) Aon mhéid breise is iníoctha de bhua an ailt seo beidh sé
arna urrú ar an modh céanna, agus beidh an tosaíocht chéanna aige,
leis an bpríomhshuim dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b).

(11) Maidir leis an oibleagáid chun méid breise a íoc a eascróidh
de bhua an ailt seo scoirfidh sí—

(a) ar dhul in éag don tréimhse 20 bliain dar tosach an dáta a
thiocfaidh an Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta in éifeacht, nó

(b) an lá a mbeidh sé sceidealta gur air a dhéanfaidh an
féichiúnaí nó a cheadófar dó nó di an méid arna urrú leis
an urrús a urscaoileadh go hiomlán (nó cibé dáta is
déanaí a shonrófar chun déanamh amhlaidh sa
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta) agus a
urscaoilfidh sé nó sí a fhéichiúnas nó a féichiúnas
amhlaidh,

cibé acu is túisce a tharlóidh.

(12) Mura bhforáiltear a mhalairt faoi théarmaí na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta, maidir le maoin
lena mbaineann fo-alt (3) i gcás gur ábhar í d’urrús arna shealbhú ag
níos mó ná creidiúnaí urraithe amháin—

(a) aon mhéideanna breise is iníoctha de bhua an ailt seo leis
na creidiúnaithe urraithe, is in ord tosaíochta an urrúis
arna shealbhú ag gach creidiúnaí urraithe a íocfar iad,
agus

(b) mura ndéanfar an t-urrús arna shealbhú ag creidiúnaí
urraithe a chéimniú i dtosaíocht, ní bheidh feidhm ag an
oibleagáid a eascraíonn de bhua an ailt seo méid breise a
íoc leis an gcreidiúnaí sin ach amháin más lú agus a mhéid
is lú ná an méid breise arna ríomh de réir fho-alt (4)
comhshuim na méideanna breise is iníoctha le
creidiúnaithe urraithe a shealbhaíonn urrús ag a bhfuil
tosaíocht is airde céim ná an creidiúnaí urraithe lena
mbaineann.

(13) Chun críocha fho-alt (3)—

(a) gan dochar do ghinearáltacht an fho-ailt sin, folóidh
diúscairt ag féichiúnaí ar mhaoin is ábhar d’urrús arna
shealbhú ag creidiúnaí urraithe, an féichiúnaí do dheonú
urrús thar an maoin sin go saorálach d’aon duine seachas
an creidiúnaí urraithe sin, lena n-áirítear aon deonú
urrúis den sórt sin i dtaca leis an ní ar a dtugtar go
coitianta athmhaoiniú an fhéich urraithe láithrigh, agus

(b) ní mheasfar go ndiúscraíonn féichiúnaí maoin is ábhar
d’urrús arna shealbhú ag creidiúnaí urraithe i gcás go
léasóidh nó go gceadúnóidh an féichiúnaí an mhaoin do
dhuine ar bith ar feadh téarma is lú ná 20 bliain.
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104.—(1) Le linn togra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a fhoirmliú, déanfaidh cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, a mhéid is indéanta le réasún, agus ag
féachaint do na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2), an togra a
fhoirmliú ar théarmaí nach gceanglóidh ar an bhféichiúnaí—

(a) leas ina phríomháit chónaithe phríobháideach nó ina
príomháit chónaithe phríobháideach go léir nó i gcuid di
a dhiúscairt, nó

(b) scor dá phríomháit chónaithe phríobháideach nó dá
príomháit chónaithe phríobháideach go léir nó de chuid
di a áitiú,

agus breithneoidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta aon
roghanna cuí.

(2) Is iad na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) na costais is dóigh a thabhódh an féichiúnaí trí leanúint
dá phríomháit chónaithe phríobháideach nó dá príomháit
chónaithe phríobháideach a áitiú (lena n-áirítear cíos,
aisíocaíochtaí iasachta morgáiste, íocaíochtaí árachais,
muirir sheirbhíse cuideachta bainistíochta úinéirí, agus
ranníocaí cánacha nó muirir eile a bhaineann le
húinéireacht nó le háitiú na maoine agus a fhorchuirtear
le reacht nó faoi reacht, agus cothabháil riachtanach i
leith na príomháite cónaithe príobháidí),

(b) ioncam agus imthosca airgeadais eile an fhéichiúnaí mar a
nochtar sa Ráiteas Airgeadais Forordaithe,

(c) cumas daoine eile a chónaíonn leis an bhféichiúnaí sa
phríomháit chónaithe phríobháideach rannchuidiú a
dhéanamh i leith na gcostas dá dtagraítear i bhfo-alt (2),
agus

(d) riachtanais cóiríochta cónaithe réasúnacha an fhéichiúnaí
agus a chleithiúnaithe nó a cleithiúnaithe agus, ag
féachaint do na riachtanais sin, an costas a bhainfeadh le
cóiríocht de shórt eile (lena n-áirítear na costais a
thabhófaí de riachtanas le linn cóiríocht den sórt sin a
fháil).

(3) Más rud é—

(a) go ndaingneoidh an féichiúnaí i scríbhinn don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta nach mian leis an
bhféichiúnaí leanúint dá phríomháit chónaithe
phríobháideach nó dá príomháit chónaithe
phríobháideach a áitiú, nó

(b) go mbeidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, tar
éis an tsaincheist a phlé leis an bhféichiúnaí, tagtha ar an
tuairim, agus na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2) á gcur
i gcuntas, go bhfuil na costais a bhaineann le leanúint de
chónaí i bpríomháit chónaithe phríobháideach an
fhéichiúnaí mór go neamhréireach.

ní cheanglófar ar an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta an togra
le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a
fhoirmliú ar théarmaí nach gceanglófar ar an bhféichiúnaí leo, scor
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dá phríomháit chónaithe phríobháideach nó dá príomháit chónaithe
phríobháideach a áitiú.

(4) Ní bheidh téarmaí i gComhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta lena ndéantar foráil maidir le leas an fhéichiúnaí sa
phríomháit chónaithe phríobháideach a dhiúscairt mura rud é—

(a) go bhfuair an féichiúnaí comhairle dhlí neamhspleách i
ndáil leis an diúscairt sin nó, tar éis don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a chomhairliú dó nó di an
chomhairle dlí sin a fháil, gur dhiúltaigh sé nó sí déanamh
amhlaidh, agus

(b) a mhéid atá feidhm ag forálacha an Achta um Chaomhnú
Áras an Teaghlaigh, 1976 nó an Achta um Páirtnéireacht
Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de
chuid Comhchónaitheoirí, 2010 maidir leis an maoin, go
bhfuil gach foráil iomchuí de na hAchtanna sin á
comhlíonadh.

105.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo is éard a bheidh i luach
urrúis i leith fiachas urraithe chun críocha na Caibidle seo
margadhluach an urrúis arna chinneadh trí chomhaontú idir an
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, an féichiúnaí agus an
creidiúnaí urraithe iomchuí.

(2) I gcás nach nglacfaidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta le meastachán creidiúnaí urraithe ar luach, más ann, an
urrúis a thabharfaidh an creidiúnaí urraithe faoi alt 102, féachfaidh
an féichiúnaí, an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta agus an
creidiúnaí urraithe de mheon macánta le margadhluach an urrúis a
chomhaontú ag féachaint d’aon ní is iomchuí maidir le luacháil
urrúis, lena n-áirítear na nithe a shonraítear i bhfo-alt (5).

(3) Cheal comhaontaithe maidir le luach an urrúis, ceapfaidh an
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, an féichiúnaí agus an
creidiúnaí urraithe iomchuí saineolaí neamhspleách cuí chun
margadhluach an urrúis a chinneadh ag féachaint d’aon ní is iomchuí
maidir le luacháil urrúis, lena n-áirítear na nithe a shonraítear i bhfo-
alt (5).

(4) I gcás nach féidir leis an gcleachtóir dócmhainneachta
pearsanta, an féichiúnaí agus an creidiúnaí urraithe teacht ar
chomhaontú maidir leis an saineolaí neamhspleách a bheidh le
ceapadh faoi fho-alt (3) féadfaidh aon duine acu an tsaincheist a
tharchur chuig an tSeirbhís Dócmhainneachta agus ceapfaidh an
tSeirbhís Dócmhainneachta cibé saineolaí neamhspleách is dóigh léi
is cuí chun margadhluach an urrúis lena mbaineann a chinneadh ag
féachaint d’aon ní is iomchuí maidir le luacháil urrúis, lena n-áirítear
na nithe a shonraítear i bhfo-alt (5), agus beidh an luacháil a
dhéanfaidh an saineolaí sin ina ceangal ar an gcleachtóir
dócmhainneachta pearsanta ar an bhféichiúnaí agus ar an gcreidiúnaí
urraithe lena mbaineann.

(5) Is iad na nithe dá dtagraítear i bhfo-ailt (2) go (4) mar na nithe
a shonraítear i bhfo-alt (5):

(a) an cineál maoine is ábhar don urrús;

(b) an tosaíocht atá ag an urrús;
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(c) na costais a bhainfeadh le diúscairt na maoine is ábhar
don urrús;

(d) an praghas ar ar díoladh maoin den tsamhail chéanna leis
an maoin is ábhar don urrús laistigh den 12 mhí roimh an
deimhniú cosantach a eisiúint;

(e) dáta na luachála is déanaí nó an idirbhirt is déanaí a
rinneadh maidir leis an maoin is ábhar don urrús agus an
luach a cuireadh síos don mhaoin maidir leis an luacháil
nó an idirbheart sin;

(f) an luach atá curtha síos don mhaoin is ábhar don urrús i
dtaifid chuntasaíochta an fhéichiúnaí (más ann);

(g) an luach atá curtha síos don urrús i dtaifid chuntasaíochta
an chreidiúnaí urraithe (más ann);

(h) maidir leis an gcineál maoine is ábhar don urrús cibé acu
a tharlaíonn, nó a tharla, athruithe suntasacha ar na dálaí
margaidh ina leith;

(i) sonraí a chuireann an tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine ar
fáil don phobal de bhun Chuid 12 den Acht um Sheirbhísí
Maoine (Rialáil), 2011 agus a bhaineann le maoin den
tsamhail chéanna leis an maoin is ábhar don urrús; agus

(j) aon treoir staidrimh iomchuí a bhaineann le luacháil na
gcineálacha maoine céanna nó cineálacha maoine den
tsamhail chéanna leis an maoin is ábhar don urrús.

(6) San alt seo, ciallaíonn “margadhluach”—

(a) maidir le maoin is ábhar d’urrús i leith fiach urraithe, an
praghas a d’fhéadfaí a bheith ag súil le réasún a gheofaí
ar an maoin sin ar í a dhíol ar an margadh oscailte;

(b) maidir le hurrús i leith fiach urraithe, an méid a d’fhéadfaí
a bheith ag súil le réasún a bheadh ar fáil chun an fiach
urraithe sin a urscaoileadh, go hiomlán nó go páirteach,
tar éis don chreidiúnaí urraithe lena mbaineann an
t-urrús a réadú agus, i gcás go gceadaítear é le téarmaí an
urrúis nó ar shlí eile, tar éis na costais agus na caiteachais
iomchuí go léir a asbhaint i dtaca le réadú an urrúis.

(7) Íocfaidh an creidiúnaí lena mbaineann agus an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta araon 50 faoin gcéad de na costais a
bhainfidh leis an luacháil a dhéanfaidh an saineolaí neamhspleách de
bhun fho-alt (3) nó (4).

(8) Maidir leis an méid a íocfaidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta de bhun fho-alt (7), déileálfar leis mar eisíocaíocht chun
críocha na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta.

(9) Chun críocha an ailt seo, beidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta, an féichiúnaí, an creidiúnaí urraithe lena mbaineann agus
aon saineolaí neamhspleách i dteideal a thoimhdiú, cheal fianaise
shoiléir ar a mhalairt, gurb é margadhluach an urrúis ar túsmhuirear
é an méid is lú díobh seo a leanas—
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(a) méid atá comhionann le margadhluach na maoine is ábhar
don urrús, nó

(b) mura mbeadh sé míréasúnach déanamh amhlaidh mar
gheall ar chineál an urrúis agus na maoine lena
mbaineann, méid atá comhionann le margadhluach na
maoine is ábhar don urrús lúide coigeartú ar an luach sin
i leith na gcostas agus na gcaiteachas is gnách a thabhódh
creidiúnaí urraithe de riachtanas le linn urrús den
tsamhail chéanna leis an urrús lena mbaineann a réadú,
ar choinníoll nach mó an coigeartú ná 10 faoin gcéad de
mhargadhluach na maoine is ábhar don urrús.

106.—(1) I gcás gur ullmhaigh cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta togra le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta agus gur thoiligh an féichiúnaí leis an togra sin agus le
cruinniú creidiúnaithe a ghairm, socróidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta go dtionólfar cruinniú de chreidiúnaithe
an fhéichiúnaí chun an togra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a bhreithniú.

(2) Nuair a bheidh cruinniú creidiúnaithe á ghairm faoin alt seo,
is de réir aon rialacháin arna ndéanamh faoi alt 111 a dhéanfaidh an
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta amhlaidh agus, in aon chás,
déanfaidh sé nó sí—

(a) fógra scríofa 14 lá ar a laghad a thabhairt do gach
creidiúnaí faoin gcruinniú agus faoin dáta agus faoin am
a thionólfar é, agus áit a dtionólfar é,

(b) a chinntiú go mbeidh i dteannta an fhógra dá dtagraítear i
mír (a) cóip de gach ceann de na doiciméid dá dtagraítear
in alt 107, agus

(c) cóip den fhógra dá dtagraítear i mír (a) agus na doiciméid
dá dtagraítear in alt 107 a thaisceadh leis an tSeirbhís
Dócmhainneachta.

(3) I gcás nach dtionólfar cruinniú creidiúnaithe dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) roimh dhul in éag don deimhniú cosantach, measfar go
bhfuil deireadh leis an gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

107.—(1) Is iad na doiciméid dá dtagraítear in alt 106(2)(b)—

(a) ráiteas comhlánaithe ar ghnóthaí airgeadais an fhéichiúnaí,
ina léireofar staid dócmhainneachta an fhéichiúnaí, i
bhfoirm an Ráitis Airgeadais Fhorordaithe;

(b) téarmaí an togra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta;

(c) ráitis ón gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta á rá:

(i) go bhfuil treoir tugtha dó nó di ag an ón bhféichiúnaí
gníomhú mar chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta i dtaca leis an nós imeachta
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta, gur
thoiligh sé nó sí gníomhú amhlaidh agus gur duine é
nó í atá i dteideal gníomhú mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta;
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(ii) gur thug sé nó sí comhairle don fhéichiúnaí de réir alt
52 maidir leis na roghanna atá ag an bhféichiúnaí
chun deacrachtaí airgeadais an fhéichiúnaí a
bhainistiú;

(iii) nach eol dó nó di aon fhorais réasúnacha chun a
chreidiúint nach faisnéis iomlán cruinn an fhaisnéis
atá i Ráiteas Airgeadais Forordaithe an fhéichiúnaí;

(iv) gurb é a thuairm nó a tuairim go gcomhlíonann an
féichiúnaí na critéir incháilitheachta i gcomhair an
togra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a shonraítear in alt 91;

(d) tuarascáil ón gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta—

(i) ina dtabharfar tuairisc ar an toradh ó thaobh
creidiúnaithe de agus, ag féachaint d’imthosca
airgeadais an fhéichiúnaí, cibé acu is toradh cóir nó
nach ea ó thaobh na gcreidiúnaithe de an
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta
bheartaithe, agus ina gcuirfear in iúl, más iomchuí,
maidir leis an toradh airgeadais ó thaobh na
gcreidiúnaithe de (cibé acu go leithleach nó mar
dhuine d’aicme creidiúnaithe) faoi théarmaí an
togra, cén chaoi inar dóigh gur fearr é ná an toradh
airgeadais measta ó thaobh na gcreidiúnaithe sin de
dá mbreithneofaí an féichiúnaí ina fhéimheach nó
ina féimheach (ag féachaint do chostais mheasta an
phróisis féimheachta, i measc nithe eile); agus

(ii) ina gcuirfear in iúl cibé an é nó nach é a thuairim nó
a tuairim gur dóigh le réasún go mbeidh an
féichiúnaí in ann téarmaí na Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe a
chomhlíonadh.

(2) Más rud é, le linn na tréimhse idir an tráth a chomhlánaigh
féichiúnaí Ráiteas Airgeadais Forordaithe faoi alt 50 agus an tráth a
tugadh fógra faoi chruinniú creidiúnaithe de bhun alt 106(2), gur
tháinig athrú ábhartha ar staid airgeadais an fhéichiúnaí—

(a) cuirfidh an féichiúnaí é sin agus cineál an athraithe sin in
iúl don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta, agus

(b) má mheasann an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta go
bhfágann an t-athrú gur gá Ráiteas Airgeadais
Forordaithe nua a chomhlánú, cuideoidh sé nó sí leis an
bhféichiúnaí chun ráiteas nua den sórt sin a chomhlánú,
agus i gcás go n-eascróidh na himthosca sin forléireofar
an tagairt san alt seo don Ráiteas Airgeadais Forordaithe
mar thagairtí don Ráiteas Airgeadais Forordaithe nua.

(3) I gcás go gcomhlánófar Ráiteas Airgeadais Forordaithe nua
de bhun fho-alt (2), tabharfaidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta cóip den Ráiteas sin don tSeirbhís Dócmhainneachta.

108.—(1) Aon vótáil a dhéanfar ag cruinniú creidiúnaithe chun
breithniú a dhéanamh ar thogra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta, is de réir an ailt seo, alt 110 agus
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 111 a dhéanfar í.
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(2) Faoi réir fho-alt (1), na cearta vótála is infheidhmithe ag
creidiúnaí ag cruinniú creidiúnaithe chun breithniú a dhéanamh ar
thogra le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta
beidh siad i gcomhréir le méid an fhéich a bheidh dlite den
fhéichiúnaí don chreidiúnaí an lá a eiseofar an deimhniú cosantach.

(3) Más rud é, i gcás fiach urraithe:

(a) go gcinnfear, de bhun alt 105, gur lú luach urrúis atá á
shealbhú ag creidiúnaí is creidiúnaí urraithe ná méid an
fhéich urraithe atá dlite don chreidiúnaí an lá a eiseofar
an deimhniú cosantach; agus

(b) go mbeidh foráil déanta sa Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta bheartaithe maidir le
hiomlán an fhéich urraithe sin nó cuid de (“cion
iomchuí”):

(i) go mbeidh sé ar comhchéim, agus go laghdófar é de
réir comhréir chomhionann, leis na fiacha
neamhurraithe a thiocfaidh faoi réim na
Comhshocraíochta; agus

(ii) go n-urscaoilfear é i dteannta na bhfiach
neamhurraithe sin ar na hoibleagáidí a shonraítear
sa Chomhshocraíocht a bheith curtha i gcrích,

ansin, déileálfar leis an gcion iomchuí den fhiach urraithe sin, chun
críocha an ailt seo (seachas an fo-alt seo), alt 110 agus rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 111, mar fhiach neamhurraithe agus féadfaidh an
creidiúnaí lena mbaineann vótáil maidir leis an gcion iomchuí den
fhiach sin mar chreidiúnaí neamhurraithe.

(4) I gcás go dtoileoidh creidiúnaí urraithe i scríbhinn le téarmaí
a áireamh sa Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta lena
bhforálfar go ngéillfear a urrús nó a hurrús don fhéichiúnaí ar
theacht in éifeacht don Chomhshocraíocht, déileálfar leis an
gcreidiúnaí sin mar chreidiúnaí neamhurraithe chun críocha an ailt
seo (seachas an fo-alt seo), alt 110 agus rialacháin arna ndéanamh
faoi alt 111 agus ní bheidh sé nó sí i dteideal vótáil ag cruinniú
creidiúnaithe ach amháin mar chreidiúnaí neamhurraithe.

(5) Aon chreidiúnaí is duine bainteach maidir leis an bhféichiúnaí,
ní ceadmhach dó nó di vótáil i bhfabhar togra le haghaidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta ag cruinniú
creidiúnaithe ach is ceadmhach don chreidiúnaí sin vótáil i gcoinne
an togra.

(6) I gcás nach mbeidh ach aon chreidiúnaí amháin i dteideal
vótáil ag an gcruinniú creidiúnaithe (cibé acu i leith fiach amháin nó
níos mó), beidh an ceanglas maidir le cruinniú creidiúnaithe a thionól
arna chomhlíonadh i gcás go dtabharfaidh an creidiúnaí lena
mbaineann fógra i scríbhinn don chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta á rá go gceadaíonn nó nach gceadaíonn an creidiúnaí sin
an togra le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais.

(7) Faoi réir aon rialacháin arna ndéanamh faoi alt 111, is é nó is
í an t-aon duine amháin a bheidh i dteideal fógraí a fháil a
cheanglaítear a chur chuig creidiúnaí faoin gCaibidil seo nó vótáil ag
an gcruinniú creidiúnaithe an duine ar dealraitheach don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta gurb é nó gurb í úinéir an fhéich (nó
gníomhaire a bheidh ag gníomhú thar ceann an duine sin).
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(8) I gcás nach vótálfaidh creidiúnaí ar bith, measfar an
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta bheartaithe a bheith
ceadaithe faoin alt seo.

(9) Más rud é, ar vóta a thógáil ag cruinniú creidiúnaithe a
thionólfar chun togra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a bhreithniú, nach gceadófar an togra
de réir fho-alt (1), beidh an nós imeachta Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta foirceanta, agus scoirfidh an deimhniú
cosantach a eisíodh faoi alt 95 d’éifeacht a bheith leis.

109.—(1) Ag cruinniú creidiúnaithe a ghairfear de réir alt 106,
déanfar an togra le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta a bhreithniú agus, faoi réir alt (4), vótálfar ar an togra.

(2) Faoi réir an ailt seo, déanfar cruinniú creidiúnaithe a ghairfidh
an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta faoi alt 106 a stiúradh de
réir aon rialacháin arna ndéanamh faoi alt 111.

(3) Faoi réir fho-alt (4), féadfar, sula vótálfar ar an togra le
haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, togra a
dhéanamh chun é a mhodhnú i gcás gur modhnú é lena ndéileáiltear
le hathbhrí sa Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta
bheartaithe nó lena gceartaítear earráid inti agus i gcás—

(a) gur creidiúnaí nó gurb é nó í an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a mhol an modhnú, agus

(b) go dtabharfaidh an féichiúnaí a thoiliú nó a toiliú i scríofa
leis an modhnú.

(4) Féadfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, i gcás go
gcreideann sé nó sí gur ar mhaithe le ceadú na gcreidiúnaithe a fháil
ag an gcruinniú é, an cruinniú a chur ar atráth agus le toiliú i
scríbhinn ón bhféichiúnaí ullmhóidh sé nó sí togra leasaithe le
haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta.

(5) I gcás go n-ullmhóidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta togra leasaithe le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta de bhun fho-alt (4), déanfaidh sé nó
sí—

(a) fógra a thabhairt don fhéichiúnaí faoin dáta agus faoin am
a thionólfar, agus faoin áit a dtionólfar, an cruinniú
atrátha,

(b) 7 lá ar a laghad roimh lá an chruinnithe atrátha, mura
gcomhaontóidh na creidiúnaithe go léir i scríbhinn
glacadh le tréimhse fógra is giorra, fógra a thabhairt do
gach creidiúnaí faoin dáta agus faoin am a thionólfar,
agus faoin an áit a dtionólfar, an cruinniú atrátha,

(c) a chinntiú go mbeidh cóip den togra leasaithe i dteannta
na bhfógraí dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b), agus

(d) cóip den fhógra dá dtagraítear i mír (b) agus cóip den
togra leasaithe a thaisceadh leis an tSeirbhís
Dócmhainneachta.

(6) Ní ceadmhach cruinniú a chur ar atráth chun togra leasaithe
le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a ullmhú
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de bhun fho-alt (4) ach aon uair amháin i gcúrsa tréimhse bhailíochta
deimhnithe chosantaigh (lena n-áirítear aon fhadú ar an tréimhse
sin).

110.—(1) Faoi réir fho-alt (2) measfar gur ceadaíodh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta bheartaithe ag
cruinniú creidiúnaithe arna thionól faoin gCaibidil seo i gcás—

(a) go mbeidh tromlach de na creidiúnaithe atá in ionannas
do 65 faoin gcéad ar a laghad de mhéid iomlán fhiacha
an fhéichiúnaí atá dlite do na creidiúnaithe a bheidh
rannpháirteach sa chruinniú agus a vótálfaidh, tar éis
vótáil i bhfabhar an togra,

(b) go mbeidh creidiúnaithe atá in ionannas do níos mó ná 50
faoin gcéad de luach na bhfiach urraithe atá dlite do
chreidiúnaithe—

(i) atá i dteideal vótáil, agus

(ii) a vótálfaidh,

ag an gcruinniú mar chreidiúnaithe urraithe tar éis vótáil
i bhfabhar an togra, agus

(c) go mbeidh creidiúnaithe atá in ionannas do níos mó na
50 faoin gcéad de mhéid na bhfiach neamhurraithe de
chuid creidiúnaithe—

(i) atá i dteideal vótáil, agus

(ii) a vótálfaidh,

ag an gcruinniú mar chreidiúnaithe neamhurraithe tar éis
vótáil i bhfabhar an togra.

(2) Chun críocha fho-alt (1)(b), is é i luach féich urraithe—

(a) margadhluach an urrúis lena mbaineann arna chinneadh
de réir alt 105, nó

(b) méid an fhéich atá á urrú leis an urrús an lá a eisítear an
deimhniú cosantach,

cibé acu is lú.

111.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil le
cruinnithe creidiúnaithe a thionól faoin gCaibidil seo, agus gan
dochar do ghinearáltacht chumhacht an Aire faoin alt seo, féadfar
foráil a dhéanamh le rialacháin den sórt sin maidir leis na nithe seo
a leanas—

(a) cruinniú a thionól in imthosca nach bhfuil na creidiúnaithe
go léir i láthair san ionad céanna,

(b) an próiseas vótála lena n-áirítear foráil a dhéanamh maidir
le vótaí creidiúnaithe a chur in iúl don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta trí theileafónaíocht nó go
leictreonach, agus

(c) seachvótálaithe a cheapadh chun vótáil ag cruinnithe den
sórt sin.
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(2) Is sa Stát a bheidh an t-ionad chun cruinniú creidiúnaithe a
thionól suite.

(3) Féadfar an tréimhse fógra i leith an chruinnithe creidiúnaithe
a tharscaoileadh nó a ghiorrú i gcás go ndéanfar toiliú na
gcreidiúnaithe go léir leis an tarscaoileadh nó leis an ngiorrú sin a
thabhairt i scríbhinn.

112.—(1) I gcás go gceadófar Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta de réir alt 110, tabharfaidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta fógra don tSeirbhís Dócmhainneachta agus do gach
creidiúnaí lena mbaineann a luaithe is indéanta tar éis dheireadh an
chruinnithe agus na nithe seo a leanas a iniamh leis an bhfógra sin—

(a) deimhniú ina mbeidh toradh na vótála a rinneadh ag an
gcruinniú creidiúnaithe agus ina sonrófar an cion de na
catagóirí vótaí faoi seach a chaith na daoine a vótáil ag
an gcruinniú creidiúnaithe, agus

(b) cóip den Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta
ceadaithe.

(2) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, mar aon
leis na doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt (1), fógra a chur chuig gach
creidiúnaí freisin á chur in iúl go bhféadfaidh sé nó sí agóid a
dhéanamh i gcoinne theacht in éifeacht na Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta trí fhógra agóide a thaisceadh leis an
gcúirt chuí, laistigh de 14 lá ón dáta a chuirfear an fógra sin.

(3) Féadfaidh creidiúnaí fógra agóide a thaisceadh leis an gcúirt
chuí, laistigh de 14 lá ón dáta a chuirfidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta an fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
agus an tráth céanna déanfaidh sé nó sí cóip den fhógra agóide a
chur—

(a) chuig an tSeirbhís Dócmhainneachta, agus

(b) chuig an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta.

113.—(1) Ar fhógra ón gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta a
fháil de bhun alt 112, déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta an
ceadú a thaifeadadh i gClár na gComhshocraíochtaí
Dócmhainneachta Pearsanta, agus fógra á rá sin agus cóip den
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a thabhairt don
chúirt chuí.

(2) I gcás go bhfaighidh an tSeirbhís Dócmhainneachta an fógra
ón gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta roimh dhul in éag do
thréimhse an deimhnithe chosantaigh, leanfaidh an deimhniú
cosantach sin i bhfeidhm go dtí go dtiocfaidh an Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta in éifeacht nó go mbeidh cinneadh
déanta ag an gcúirt chuí maidir le gach agóid a thaisctear leis an
gcúirt sin de bhun alt 112(3).

114.—(1) Is iad na forais a shonraítear in alt 120 na forais ar a
bhféadfar agóid a dhéanamh i gcoinne theacht in éifeacht na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta.

(2) Cuirfear gach dlús cuí le héisteacht agóide faoi fho-alt 112(3).
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(3) I gcás go seasfaidh an chúirt chuí leis an agóid i gcoinne na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta, measfar go bhfuil
deireadh leis an nós imeachta Comhshocraíochta Dócmhainneachta
Pearsanta, agus scoirfidh an deimhniú cosantach a eisíodh faoi alt 95
d’éifeacht a bheith leis.

115.—(1) Más rud é—

(a) nach dtaiscfidh creidiúnaí aon agóid leis an gcúirt chuí
laistigh de 14 lá ón tráth a tugadh an fógra dá dtagraítear
in alt 112, nó

(b) go dtaiscfear agóid leis an gcúirt chuí agus go ndéanfaidh
an chúirt an ní a chinneadh ar an mbonn nach ceart an
agóid a cheadú,

cromfaidh an chúirt chuí ar bhreithniú a dhéanamh, de réir an ailt
seo, i dtaobh an gceadóidh sí teacht in éifeacht na Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta.

(2) Chun críocha a breithnithe faoi fho-alt (1), breithneoidh an
chúirt chuí an chóip den Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta a thabharfar di faoi alt 113(1) agus, faoi réir fho-alt (3)—

(a) ceadóidh sí teacht in éifeacht na Comhshocraíochta, más
deimhin léi—

(i) go bhfuil na critéir incháilitheachta a shonraítear in
alt 91 comhlíonta,

(ii) gur comhlíonadh na ceanglais shainordaitheacha dá
dtagraítear in alt 99(2),

(iii) nach bhfuil sa Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta aon téarmaí lena scaoilfí an féichiúnaí ó
fhiach eisiata, ó fhiach ineisiata (seachas fiach
ceadaithe) nó lena ndéanfaí difear ar shlí eile
d’fhiach den sórt sin, agus

(iv) gur cheadaigh na cionmhaireachtaí riachtanacha
creidiúnaithe an togra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta,

agus

(b) mura deimhin léi amhlaidh, diúltóidh sí teacht in éifeacht
na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta a
cheadú.

(3) Féadfaidh an chúirt chuí, i gcás go dteastóidh faisnéis nó
fianaise bhreise uaithi chun go dtiocfaidh sí ar bhreith faoi fho-alt (1),
éisteacht a thionól, is éisteacht a thionólfar iar bhfógra don tSeirbhís
Dócmhainneachta agus don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta
lena mbaineann.

(4) Mura measfaidh an chúirt chuí gur cuí éisteacht dá dtagraítear
i bhfo-alt (3) a thionól go poiblí, is ar shlí seachas go poiblí a
thionólfar í.

(5) Chun críocha fho-alt (2), féadfaidh an chúirt—
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(a) aon deimhniú a eisíonn an tSeirbhís Dócmhainneachta á
dheimhniú gur comhlíonadh na critéir incháilitheachta a
shonraítear in alt 91 a ghlacadh mar fhianaise gur
comhlíonadh na critéir incháilitheachta sin, agus

(b) an deimhniú a eisíonn an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta lena mbaineann de bhun alt 112(1)(a) a
ghlacadh mar fhianaise go bhfuil an togra le haghaidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta ceadaithe
ag na cionmhaireachtaí riachtanacha de chreidiúnaithe.

(6) Tabharfaidh cláraitheoir na cúirte cuí fógra don tSeirbhís
Dócmhainneachta agus don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta
lena mbaineann i gcás—

(a) go gceadóidh an chúirt an Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta do theacht in éifeacht faoin
alt seo nó go ndiúltóidh sí é a cheadú, nó

(b) go dtabharfaidh an chúirt breith go dtionólfar éisteacht dá
dtagraítear i bhfo-alt (3).

(7) Ar fhógra a fháil faoi fho-alt (6) i dtaobh teacht in éifeacht
na Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais a cheadú, déanfaidh an
tSeirbhís Dócmhainneachta an Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta a chlárú i gClár na gComhshocraíochtaí
Dócmhainneachta Pearsanta.

(8) Tiocfaidh an Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta
in éifeacht ar í a chlárú i gClár na gComhshocraíochtaí
Dócmhainneachta Pearsanta.

116.—(1) Beidh éifeacht le Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta ar í a bheith cláraithe i gClár na gComhshocraíochtaí
Dócmhainneachta Pearsanta de réir a téarmaí agus leanfaidh sí in
éifeacht—

(a) go dtí go gcuirfear i gcrích í de réir a téarmaí nó de réir
téarmaí aon athraithe a dhéanfar, nó

(b) go dtí go bhfoirceannfar í de réir na Caibidle seo.

(2) Fad a bheidh éifeacht le Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta, beidh siad seo a leanas ina bpáirtithe inti agus, faoi réir
an Achta seo, beidh siad faoi cheangal ag a téarmaí—

(a) an féichiúnaí, agus

(b) i leith gach féich shonraithe, an creidiúnaí lena mbaineann.

(3) I gcás go mbeidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta in éifeacht, ní dhéanfaidh creidiúnaí a bheidh faoi
cheangal ag an gComhshocraíocht na nithe seo a leanas i ndáil le
fiach sonraithe—

(a) aon imeachtaí dlí a thionscnamh;

(b) aon bheart a dhéanamh chun imeachtaí dlí a bheidh
tionscanta cheana féin a ionchúiseamh;
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(c) aon bheart a dhéanamh chun íocaíocht a áirithiú nó a
ghnóthú;

(d) breithiúnas nó ordú ó chúirt nó ó bhinse a fhorghníomhú
nó a fhorfheidhmiú i gcoinne an fhéichiúnaí;

(e) aon bheart a dhéanamh chun urrús a shealbhaíonn an
creidiúnaí a fhorfheidhmiú;

(f) aon bheart a dhéanamh chun earraí a bheidh i seilbh nó i
gcoimeád an fhéichiúnaí a aisghabháil (cibé acu a bheidh
nó nach mbeidh teideal chun na n-earraí dílsithe don
chreidiúnaí nó a bheidh urrús thar na hearraí ag an
gcreidiúnaí);

(g) teagmháil a dhéanamh leis an bhféichiúnaí, ar shlí seachas
ar iarraidh ón bhféichiúnaí, i dtaca leis an bhfiach
sonraithe a íoc;

(h) i ndáil le comhaontú leis an bhféichiúnaí, lena n-áirítear
comhaontú urraíochta, na nithe seo a dhéanamh de
bhíthin amháin go bhfuil an féichiúnaí dócmhainneach nó
go bhfuil Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta
in éifeacht—

(i) an comhaontú sin a fhoirceannadh nó a leasú, nó

(ii) íocaíocht luathaithe a éileamh faoin gcomhaontú sin.

(4) I gcás go mbeidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta in éifeacht, ní dhéanfaidh creidiúnaí de chuid an
fhéichiúnaí sin iarratas ar thoghairm a eisiúint faoi alt 8 den Acht
Féimheachta, 1988 ná ní thíolacfaidh an creidiúnaí achainí chun an
féichiúnaí lena mbaineann a bhreithniú ina fhéimheach nó ina
féimheach i leith fiach a thiocfaidh faoi réim na Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta.

(5) I gcás go mbeidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta in éifeacht, agus go mbeidh iarratas déanta ag creidiúnaí
de chuid an fhéichiúnaí sin ar thoghairm a eisiúint faoi alt 8 den Acht
Féimheachta, 1988 nó go mbeidh achainí tíolactha ag an gcreidiúnaí
chun an féichiúnaí lena mbaineann a bhreithniú ina fhéimheach nó
ina féimheach i leith fiach a thiocfaidh faoi réim na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta, ní rachaidh an
creidiúnaí ar aghaidh leis an toghairm ná leis an achainí.

(6) Ní oibreoidh aon ní i bhfo-ailt (3) agus (4) chun cosc a chur
ar chreidiúnaí na bearta dá dtagraítear san fho-alt sin a dhéanamh
maidir le duine a bhfuil conradh i gcomhpháirt déanta aige nó aici
leis an bhféichiúnaí nó atá faoi dhliteanas i gcomhpháirt leis an
bhféichiúnaí don chreidiúnaí agus féadfaidh an duine eile sin agra a
dhéanamh nó féadfar agra a dhéanamh ina choinne nó ina coinne i
leith an chonartha gan an féichiúnaí a uamadh.

(7) Níl feidhm ag fo-alt (6) i gcás go mbeidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta in éifeacht freisin maidir leis an duine
eile.

(8) Le linn aon tréimhse ama a ríomh chun críche aon tréimhse
teorann is infheidhme i ndáil le haon imeachtaí nó aon phróiseas
lena mbaineann an t-alt seo (lena n-áirítear aon tréimhse teorann
faoi Reacht na dTréimhsí, 1957), tabharfar neamhaird ar an tréimhse
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ar lena linn a bheidh an Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta in éifeacht.

(9) Maidir leis an tréimhse ar lena linn a bheidh éifeacht (cibé acu
faoi reacht nó faoi riail chúirte) le haon bhreithiúnas i gcoinne an
fhéichiúnaí i ndáil le fiach is ábhar do Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta, déanfar, faoi réir fhorálacha an Achta
seo, an tréimhse ar lena linn a bheidh an Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta in éifeacht a chur mar fhadú léi.

(10) D’ainneoin fho-ailt (3) agus (4), maidir le Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a bheith in éifeacht i ndáil le féichiúnaí
faoin gCaibidil seo, ní oibreoidh sé sin chun a chosc ar chreidiúnaí
na bearta dá dtagraítear i bhfo-alt (3) nó (4) a dhéanamh maidir le
duine eile a bhfuil na fiacha sonraithe lena mbaineann ráthaithe aige
nó aici.

(11) Níl feidhm ag an Deeds of Arrangement Act, 1887, maidir le
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta.

(12) San alt seo, ciallaíonn “fiach sonraithe” fiach a sonraítear ina
leith i gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta gur fiach é atá
faoi réir na Comhshocraíochta sin.

117.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, oibreoidh
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta de réir a téarmaí agus
comhlíonfaidh an féichiúnaí agus na creidiúnaithe lena mbaineann a
n-oibleagáidí de réir na Comhshocraíochta.

(2) Mura bhforáiltear a mhalairt leis an gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta, aon íocaíochtaí a bheidh le déanamh
le creidiúnaithe faoi théarmaí na comhshocraíochta, is tríd an
gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann a
dhéanfaidh an féichiúnaí iad.

(3) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
íocaíochtaí a gheofar a tharchur chuig gach duine de na creidiúnaithe
sa chionmhaireacht chomhaontaithe ar bhonn tráthúil.

(4) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
teagmháil go rialta leis an bhféichiúnaí agus iarrfaidh sé nó sí cibé
tuarascálacha agus stiúrfaidh sé nó sí cibé athbhreithnithe a
cheanglófar, ach in aon chás seolfar athbhreithniú den sórt sin uair
amháin ar a laghad i ngach tréimhse 12 mhí.

(5) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
faireachán ar chur i ngníomh na Comhshocraíochta agus i gcás gur
mhainnigh an féichiúnaí nó gur dealraitheach gur dóigh go
mainneoidh sé nó sí a oibleagáidí nó a hoibleagáidí faoin
gComhshocraíocht a chomhlíonadh, pléifidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta an ní leis an bhféichiúnaí.

(6) I gcás go bhfuil athrú tagtha ar imthosca an fhéichiúnaí i
bponc ábhartha, soláthróidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta faisnéis don fhéichiúnaí i dtaca lena cheart nó a ceart nó
a oibleagáid nó a hoibleagáid iarratas a thionscnamh chun an
Chomhshocraíocht a athrú de réir alt 119.

(7) I gcás go bhfuil athrú chomh mór sin tagtha ar imthosca an
fhéichiúnaí gur cuí téarmaí Comhshocraíochta a athrú, déanfaidh an
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cleachtóir dócmhainneachta pearsanta na bearta is gá chun athrú ar
an gComhshocraíocht faoi alt 119 a thionscnamh.

(8) Déileálfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta le
maoin an fhéichiúnaí de réir na Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta.

(9) Tabharfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta freagra
ar mhodh tráthúil ar iarrataí ar fhaisnéis i dtaca le hoibriú na
Comhshocraíochta—

(a) ón tSeirbhís Dócmhainneachta,

(b) ón bhféichiúnaí, agus

(c) ó na creidiúnaithe.

(10) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta taifid
chuntais iomlána chruinne a choimeád ar an airgead a gheofar ón
bhféichiúnaí, agus ar an airgead a eisíocfar leis na creidiúnaithe agus,
fad a bheidh an t-airgead sin i seilbh an chleachtóra
dócmhainneachta pearsanta agus faoina rialú, coimeádfar é i gcuntas
sa Stát le banc a bheidh údaraithe chun gnó a sheoladh sa Stát, ar
cuntas é a úsáidfear d’aon toisc chun íocaíochtaí a fháil ón
bhféichiúnaí, agus chun na híocaíochtaí sin a tharchur chuig
creidiúnaithe (tar éis aon táillí, costais agus eisíocaíochtaí is iníoctha
leis an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta agus a cheadaítear a
dhéanamh faoin Acht seo a asbhaint agus de réir na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta).

118.—(1) Aon fhéichiúnaí a bheidh rannpháirteach in aon
phróiseas faoin gCaibidil seo, beidh oibleagáid air nó uirthi gníomhú
de mheon macánta agus, le linn dó nó di a bheith ag plé leis an
gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann a
shócmhainní uile nó a sócmhainní uile, a ioncam uile nó a hioncam
uile, a dhliteanais uile nó a dliteanais uile agus na himthosca eile
go léir is dóigh le réasún a fhearfaidh ar acmhainn an fhéichiúnaí,
íocaíochtaí a dhéanamh lena chreidiúnaithe nó lena creidiúnaithe a
nochtadh go hiomlán don chleachtóir sin.

(2) Aon fhéichiúnaí a bheidh rannpháirteach in aon chuid den
phróiseas maidir le hiarratas a dhéanamh ar Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta nó maidir lena hoibriú, comhoibreoidh
sé nó sí go hiomlán sa phróiseas agus, go háirithe, déanfaidh sé nó sí
de réir iarraidh réasúnach ar bith ón gcleachtóir dócmhainneachta
pearsanta ar chúnamh, doiciméid agus faisnéis a sholáthar is cúnamh,
doiciméid agus faisnéis is gá chun an próiseas a chur chun feidhme
maidir le cás an fhéichiúnaí nó chun feidhmeanna an chleachtóra
dócmhainneachta pearsanta a chomhall, lena n-áirítear aon taifid a
bhainfidh le fiachas, cáin, fostaíocht, gnó, leas sóisialach nó aon taifid
airgeadais eile.

(3) Aon fhéichiúnaí a bhfuil Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta in éifeacht ina leith, beidh oibleagáid air nó uirthi aon
athrú ábhartha ar imthosca an fhéichiúnaí a chur in iúl don
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta a luaithe is indéanta le
réasún, go háirithe méadú nó laghdú ar leibhéal shócmhainní,
dhliteanais nó ioncam an fhéichiúnaí, a dhéanfadh difear d’acmhainn
an fhéichiúnaí aisíocaíochtaí a dhéanamh faoin gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta.
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(4) Aon fhéichiúnaí a bhfuil Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta in éifeacht ina leith, ní dhéanfaidh sé nó sí, ina aonar nó
ina haonar nó in éineacht le haon duine eile, creidmheas a fháil de
mhéid is mó ná €650 ó aon duine gan a chur in iúl don duine sin go
bhfuil sé nó sí faoi réir Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta mar fhéichiúnaí.

(5) Aon fhéichiúnaí a bhfuil Comhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta in éifeacht ina leith, ní dhéanfaidh sé nó sí aon leas i maoin
os cionn luach forordaithe a aistriú nó a léasú, ná urrús a dheonú
thairis, ná é a dhiúscairt ar shlí eile, ach amháin de réir théarmaí na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta.

(6) Tar éis don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta teacht ar
an eolas faoi aon mhíchruinneas nó aon easnamh i ráiteas gnóthaí
an fhéichiúnaí arna bhunú ar an Ráiteas Airgeadais Forordaithe,
cuirfidh sé nó sí an méid sin in iúl, a luaithe is indéanta le réasún.

(7) Aon fhéichiúnaí a bheidh rannpháirteach i gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta, ní íocfaidh sé nó sí aon íocaíochtaí
breise le creidiúnaithe ar leith ón gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta i leith fiacha a thagann faoi réim na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta.

119.—(1) Faoi réir an ailt seo is de réir théarmaí na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta a dhéanfar athrú ar
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta.

(2) Beidh toiliú scríofa ón bhféichiúnaí ag teastáil le aon hathrú
ar Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, ar choinníoll go
mbeidh aon diúltú míréasúnach ar thaobh an fhéichiúnaí toiliú le
hathrú faoi réir an creidiúnaí do chur ina choinne faoi alt 120.

(3) Measfar féichiúnaí a bheith ag gníomhú go réasúnach i gcás
go ndiúltóidh an féichiúnaí toiliú le hathrú ar Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta i gcás go gceanglófaí ar an bhféichiúnaí
leis an athrú sin—

(a) íocaíochtaí breise a dhéanamh, ar mó iad ná 50 faoin gcéad
den mhéadú ar a ioncam nó a hioncam a bheadh ar fáil
dó nó di tar éis na hasbhaintí seo a leanas (más
infheidhme) a dhéanamh:

(i) cáin ioncaim;

(ii) ranníocaí árachais shóisialaigh;

(iii) íocaíochtaí arna ndéanamh aige nó aici i leith fiacha
eisiata;

(iv) íocaíochtaí arna ndéanamh aige nó aici i leith fiacha
ineisiata nach fiacha ceadaithe;

(v) cibé tobhaigh eile agus muirir eile ar ioncam a
fhorordófar,

nó
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(b) íocaíocht a dhéanamh ar mó í ná 50 faoin gcéad de luach
aon mhaoine a bheidh faighte ag an bhféichiúnaí tar éis
don Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta
teacht in éifeacht, mura rud é go raibh réamhshocrú i
dtéarmaí na comhshocraíochta sin i dtaobh an mhaoin sin
a fháil.

(4) Chun go mbeidh éifeacht le hathrú ar Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta, déanfar, i dteannta an toiliú i scríbhinn
dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a fháil ón bhféichiúnaí, an t-athrú a
cheadú ag cruinniú creidiúnaithe—

(a) ina mbeidh tromlach de na creidiúnaithe, atá in ionannas
do 65 faoin gcéad ar a laghad de mhéid iomlán fhiacha
an fhéichiúnaí atá fós dlite do na creidiúnaithe a bheidh
rannpháirteach sa chruinniú agus a vótálfaidh tar éis
vótáil i bhfabhar an togra,

(b) ina mbeidh creidiúnaithe atá in ionannas do níos mó ná 50
faoin gcéad de luach na bhfiach urraithe atá dlite do
chreidiúnaithe—

(i) atá i dteideal vótáil, agus

(ii) a vótálfaidh,

ag an gcruinniú mar chreidiúnaithe urraithe, tar éis vótáil
i bhfabhar an togra, agus

(c) ina mbeidh creidiúnaithe atá in ionannas do níos mó ná 50
faoin gcéad de mhéid fhiacha neamhurraithe
creidiúnaithe—

(i) atá i dteideal vótáil, agus

(ii) a vótálfaidh,

ag an gcruinniú mar chreidiúnaithe neamhurraithe, tar éis
vótáil i bhfabhar an togra.

(5) I gcás go gceadófar athrú de réir fho-alt (4), beidh an t-athrú
sin, faoi réir fhorálacha an Achta seo, ina cheangal ar gach creidiúnaí
a bhí i dteideal vótáil ar an gcruinniú creidiúnaithe.

(6) Na nósanna imeachta agus na bearta eile atá le déanamh ag
an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta agus ag an tSeirbhís
Dócmhainneachta de bhun ailt 109 go 115, beidh feidhm acu maidir
leis an athrú ar Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta,
agus forléireofar an tagairt sna hailt sin do Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta chun críocha athrú ar
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta mar thagairt don
athrú sin.

(7) Mura sonraítear a mhalairt i dtéarmaí Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta, féadfaidh an féichiúnaí nó aon
chreidiúnaí a cheangal ar an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta
cruinniú creidiúnaithe a ghairm faoin alt seo d’fhonn athrú ar an
gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a bhreithniú ar an
mbonn go bhfuil athrú ábhartha tagtha ar imthosca an fhéichiúnaí,
go háirithe maidir le méadú nó laghdú ar mhéid shócmhainní,
dhliteanais nó ioncam an fhéichiúnaí, a dhéanfadh difear d’acmhainn
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an fhéichiúnaí íocaíochtaí a dhéanamh faoin gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta.

(8) Chun críocha vótáil ag cruinniú creidiúnaithe is ionann cearta
vótála creidiúnaithe agus na cearta sin a bhfuil feidhm acu ag an
gcruinniú creidiúnaithe chun togra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a bhreithniú mura rud é go measfar,
maidir leis an bhfiach a bhí dlite don chreidiúnaí lena mbaineann, go
raibh sé urscaoilte faoi théarmaí na Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta ag an dáta ar gaireadh an cruinniú
creidiúnaithe chun an t-athrú a bhreithniú.

(9) Chun críocha fho-alt (4)(b), is é luach féich urraithe—

(a) margadhluach an urrúis lena mbaineann arna chinneadh
de réir alt 105, nó

(b) méid an fhéich a bheidh urraithe leis an urrús an lá a
dhéanfar an vótáil,

cibé acu is lú.

(10) Aon tagairt sa Chaibidil seo do Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta forléireofar í mar thagairt a fholaíonn
comhshocraíocht den sórt sin arna hathrú de réir an ailt seo.

120.—Gan dochar d’alt 122, ní ceadmhach do chreidiúnaí cur i
gcoinne Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta faoi alt 114
ach amháin ar na forais seo a leanas:

(a) go ndearna an féichiúnaí trína iompar nó trína hiompar
laistigh den 2 bhliain sular eisíodh an deimhniú cosantach
faoi alt 95 a ghnóthaí airgeadais nó a gnóthaí airgeadais
a shocrú go príomha d’fhonn a bheith incháilithe nó
teacht chun bheith incháilithe chun iarratas a dhéanamh
ar Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais nó ar
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta;

(b) nár comhlíonadh na ceanglas nóis imeachta a shonraítear
san Acht seo;

(c) go bhfuil míchruinneas nó easnamh ábhartha i ráiteas
gnóthaí an fhéichiúnaí (bunaithe ar an Ráiteas
Airgeadais Forordaithe) a dhéanann aimhleas ábhartha
don chreidiúnaí;

(d) nach raibh na critéir incháilitheachta a shonraítear in alt
91 á gcomhlíonadh ag an bhféichiúnaí nuair a moladh an
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta;

(e) go ndéanann an Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta dochar éagórach do leasanna creidiúnaí;

(f) go ndearna an féichiúnaí cion faoin Acht seo, a dhéanann
aimhleas ábhartha don chreidiúnaí;
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(g) go ndearna an féichiúnaí idirbheart faoina luach le duine,
laistigh de na 3 bliana roimhe sin, agus gur chionchúis
ábhartha é nach féidir leis an bhféichiúnaí a fhiacha nó a
fiacha a íoc (seachas aon fhiacha atá dlite don duine lena
ndearna an féichiúnaí an t-idirbheart faoina luach);

(h) gur thug an féichiúnaí tosaíocht do dhuine laistigh de na 3
bliana roimhe sin arbh í an éifeacht a bhí aici an méid a
bhí ar fáil don fhéichiúnaí chun a fhiacha nó a fiacha a íoc
(seachas fiach a bhí dlite don duine a fuair an tosaíocht) a
laghdú go substaintiúil.

121.—(1) Más rud é, maidir le féichiúnaí a bhfuil
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta déanta aige nó aici
is comhshocraíocht atá i bhfeidhm, go measfaidh creidiúnaí nó an
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann go bhfuil
ranníocaí iomarcacha déanta ag féichiúnaí le socrú pinsin iomchuí,
féadfaidh an creidiúnaí nó an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt chuí ar fhaoiseamh de réir an
ailt seo.

(2) An tagairt do ranníocaí a bheith déanta ag an bhféichiúnaí le
socrú pinsin iomchuí forléireofar í mar thagairt do ranníocaí arna
ndéanamh ag an bhféichiúnaí tráth ar bith laistigh de 3 bliana sula
ndearnadh an t-iarratas ar dheimhniú cosantach thar ceann an
fhéichiúnaí faoi alt 93.

(3) I gcás go measfaidh an chúirt chuí go raibh na ranníocaí le
socrú pinsin iomchuí iomarcach, ag féachaint go háirithe do na nithe
dá dtagraítear i bhfo-alt (4), féadfaidh sí:

(a) a ordú go ndéanfaidh an duine a bheidh ag riaradh an
tsocraithe pinsin iomchuí cibé cuid den ranníoc lena
mbaineann (lúide aon cháin a cheanglófar a asbhaint) a
íoc leis an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena
dáileadh ar chreidiúnaithe an fhéichiúnaí, agus

(b) cibé ordú eile a dhéanamh a mheasfaidh an chúirt is cuí,
lena n-áirítear ordú maidir le costais an iarratais.

(4) Is iad seo a leanas na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3) maidir
leis na ranníocaí arna ndéanamh ag an bhféichiúnaí le socrú pinsin
iomchuí:

(a) an ndearna an féichiúnaí íocaíochtaí lena chreidiúnaithe
nó lena creidiúnaithe i leith fiacha a bhí dlite do na
creidiúnaithe sin ar bhonn tráthúil an tráth a rinne an
féichiúnaí an ranníoc lena mbaineann nó timpeall an
trátha sin;

(b) an raibh oibleagáid ar an bhféichiúnaí faoina théarmaí
agus a choinníollacha fostaíochta nó a téarmaí agus a
coinníollacha fostaíochta ranníocaí a dhéanamh ina raibh
an méid nó an céatadán d’ioncam a bhí sna híocaíochtaí
a rinneadh iarbhír agus más amhlaidh go raibh, an
bhféadfadh sé go ndearna an féichiúnaí nó duine is duine
bainteach maidir leis an bhféichiúnaí tionchar ábhartha a
imirt ar chruthú na hoibleagáide sin;
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Phearsanta, 2012.

(c) méid na ranníocaí a íocadh, lena n-áirítear an céatadán
d’ioncam iomlán an fhéichiúnaí i ngach bliain chánach
lena mbaineann arb ionannas dó na ranníocaí sin;

(d) méid na ranníocaí a íocadh, i ngach bliain de na 6 bliana
sula ndearnadh an t-iarratas ar dheimhniú cosantach thar
ceann an fhéichiúnaí faoi alt 93 lena n-áirítear an
céatadán d’ioncam iomlán an fhéichiúnaí lena mbaineann
arb ionannas dó na ranníocaí sin i ngach bliain de na
blianta sin;

(e) aois an fhéichiúnaí na tráthanna iomchuí;

(f) na teorainneacha céatadáin a raibh feidhm acu maidir leis
an bhféichiúnaí i ndáil le faoiseamh ó cháin ioncaim
d’fhonn ranníocaí a dhéanamh le socrú pinsin iomchuí i
ngach bliain de na 6 bliana sula ndearnadh an t-iarratas
ar dheimhniú cosantach thar ceann an fhéichiúnaí faoi alt
93; agus

(g) méid an tsoláthair a rinne an féichiúnaí i ndáil le haon
socrú pinsin iomchuí sula ndearnadh na ranníocaí lena
mbaineann.

122.—(1) Gan dochar d’alt 120, féadfaidh creidiúnaí nó cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, maidir le Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta, tráth ar bith i rith na tréimhse ar lena
linn a bheidh éifeacht leis an gcomhshocraíocht lena mbaineann,
iarratas a dhéanamh chun na cúirte cuí chun an Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta sin a fhoirceannadh, agus ní ceadmhach
an t-iarratas sin a dhéanamh ach amháin ar na forais seo a leanas:

(a) go bhfuil míchruinneas nó easnamh ábhartha i Ráiteas
Airgeadais Forordaithe an fhéichiúnaí a dhéanann
aimhleas ábhartha don chreidiúnaí;

(b) nach raibh na critéir incháilitheachta a shonraítear in alt
91 á gcomhlíonadh ag an bhféichiúnaí nuair a moladh an
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta;

(c) nár chomhlíon an féichiúnaí na dualgais agus na
hoibleagáidí a forchuireadh air nó uirthi faoin bpróiseas
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta;

(d) gur ciontaíodh an féichiúnaí i gcion faoin Acht seo ó
tháinig an Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta in éifeacht;

(e) go bhfuil íocaíochtaí an fhéichiúnaí i riaráiste ar feadh
tréimhse nach giorra ná 3 mhí;

(f) gur mhainnigh an féichiúnaí aon ghníomh a dhéanamh is
gá chun gur féidir éifeacht a bheith le téarma den
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta;

(g) gur dhiúltaigh an féichiúnaí go míréasúnach toiliú le
hathrú ar an gComhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta.

(2) Chun críocha fho-alt (1)(e), tá íocaíochtaí an fhéichiúnaí i
riaráiste ar feadh tréimhse nach giorra ná 3 mhí, más rud é—
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(a) i dtosach na tréimhse 3 mhí dar críoch díreach roimh an
lá a rinneadh an t-iarratas, gur tháinig aon íocaíocht
amháin nó níos mó i leith na bhfiach chun bheith dlite
agus iníoctha ag an bhféichiúnaí faoin gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta, agus

(b) nár urscaoileadh aon oibleagáidí i leith na n-íocaíochtaí sin
tráth ar bith le linn na tréimhse 3 mhí sin.

(3) Ar iarratas a éisteacht faoi fho-alt (1), féadfaidh an chúirt
chuí—

(a) an t-iarratas a dhíbhe,

(b) an Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a
fhoirceannadh, nó

(c) a ordú don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta togra
le haghaidh athrú ar an gcomhshocraíocht a ullmhú de
réir alt 119.

123.—(1) I gcás go mbeidh íocaíochtaí an fhéichiúnaí i riaráiste ar
feadh tréimhse 6 mhí, measfar go bhfuil teipthe ar an
gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta agus déanfar í a
fhoirceannadh i gcás go dtabharfaidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta fógra don tSeirbhís Dócmhainneachta agus don
fhéichiúnaí faoin mainneachtain sin.

(2) Chun críocha fho-alt (1), beidh íocaíochtaí féichiúnaí i riaráiste
ar feadh tréimhse 6 mhí ar dháta áirithe, más rud é—

(a) i dtosach na tréimhse 6 mhí dar críoch díreach roimh an
dáta sin, gur tháinig íocaíocht amháin nó níos mó i leith
féich chun bheith dlite agus iníoctha ag an bhféichiúnaí
faoin gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta,
agus

(b) nach ndearnadh, tráth ar bith le linn na tréimhse 6 mhí
sin, oibleagáidí ar bith i leith na n-íocaíochtaí sin a
urscaoileadh.

(3) I gcás go bhfaighidh an tSeirbhís Dócmhainneachta fógra
mainneachtana dá dtagraítear i bhfo-alt (1), taifeadfaidh sí teip na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta i gClár na
gComhshocraíochtaí Dócmhainneachta Pearsanta.

124.—(1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás go measfar go bhfuil teipthe
ar Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, nó gur
foirceannadh í faoin gCaibidil seo, beidh an féichiúnaí air sin faoi
dhliteanas iomlán i leith gach féich a thagann faoi réim na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta (lena n-áirítear aon
riaráiste, aon mhuirir agus aon ús a d’fhabhraigh le linn ré na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta ach gan aon
mhéideanna a íocadh i leith na bhfiach sin le linn ré na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta a áireamh), mura
rud é—

(a) go bhforáiltear a mhalairt le téarmaí na Comhshocraíochta
Dócmhainneachta Pearsanta; nó
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(b) go bhfuil a mhalairt d’ordú déanta ag an gcúirt chuí.

(2) Tá éifeacht le fo-alt (1) gan dochar do bhailíocht aon ghnímh
a bheidh déanta nó aon mhaoine a bheidh diúscartha de réir na
Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta.

125.—(1) Ar dhul in éag don Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta, agus i gcás go mbeidh a oibleagáidí nó
a hoibleagáidí comhlíonta ag an bhféichiúnaí lena mbaineann faoin
gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, tabharfaidh an
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta fógra don fhéichiúnaí, do na
creidiúnaithe, agus don tSeirbhís Dócmhainneachta.

(2) Faoi réir fhorálacha alt 99(2) agus 102(3) agus (7), i gcás go
mbeidh a oibleagáidí nó a hoibleagáidí comhlíonta ag an
bhféichiúnaí faoin gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta,
beidh an féichiúnaí arna urscaoileadh nó arna hurscaoileadh ó na
fiacha neamhurraithe a shonraítear sa Chomhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta.

(3) I gcás go mbeidh a oibleagáidí nó a hoibleagáidí comhlíonta
ag an bhféichiúnaí faoin gComhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta, ní bheidh an féichiúnaí arna urscaoileadh nó arna
hurscaoileadh ó na fiacha urraithe a thiocfaidh faoi réim na
Comhshocraíochta ach amháin a mhéid a shonraítear sa
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta.

(4) I gcás go bhfaighidh an tSeirbhís Dócmhainneachta an fógra
dá dtagraítear i bhfo-alt (1), taifeadfaidh sí i gClár na
gComhshocraíochtaí Dócmhainneachta Pearsanta gur cuireadh an
Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta i gcrích go rathúil.

Caibidil 5

Cionta faoi Chuid 3

126.—(1) Aon duine a ndéantar iarratas a bhfuil feidhm ag an alt
seo maidir leis thar a cheann nó thar a ceann, tá sé nó sí ciontach i
gcion, má dhéanann sé nó sí, i leith an iarratais sin, faisnéis a
sholáthar go feasach nó go meargánta atá bréagach nó míthreorach
i bponc ábhartha.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hiarratas—

(a) faoi alt 29 ar Fhógra Faoisimh Fiachais,

(b) faoi alt 59 ar dheimhniú cosantach, nó

(c) faoi alt 93 ar dheimhniú cosantach.

127.—(1) Aon duine ar féichiúnaí sonraithe faoi Chaibidil 1 é nó
í, tá sé nó sí ciontach i gcion—

(a) má mhainníonn sé nó sí d’aon ghnó oibleagáid faoi alt 36
a chomhlíonadh, nó

(b) má sholáthraíonn sé nó sí faisnéis don tSeirbhís
Dócmhainneachta i dtaca le hoibleagáid den sórt sin, nó
ar shlí eile i dtaca le comhlíonadh a feidhmeanna faoi
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Chaibidil 1 ag an tSeirbhís Dócmhainneachta, ar faisnéis
í is eol dó nó di a bheith bréagach nó míthreorach i
bponc ábhartha.

(2) Aon duine is páirtí, mar fhéichiúnaí, i gComhshocraíocht
Socraíochta Fiachais faoi Chaibidil 3, tá sé nó sí ciontach i gcion—

(a) má mhainníonn sé nó sí d’aon ghnó oibleagáid faoi alt alt
81(3) nó 81(6) a chomhlíonadh, nó

(b) má sholáthraíonn sé nó sí faisnéis don tSeirbhís
Dócmhainneachta i dtaca le hoibleagáid den sórt sin, nó
ar shlí eile i dtaca le comhlíonadh a feidhmeanna faoi
Chaibidil 3 ag an tSeirbhís Dócmhainneachta, ar faisnéis
í is eol dó nó di a bheith bréagach nó míthreorach i
bponc ábhartha.

(3) Aon duine is páirtí, mar fhéichiúnaí i gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta faoi Chaibidil 4, tá sé nó sí ciontach
i gcion—

(a) má mhainníonn sé nó sí d’aon ghnó oibleagáid faoi alt
118(3) nó 118(6) a chomhlíonadh, nó

(b) má sholáthraíonn sé nó sí faisnéis don tSeirbhís
Dócmhainneachta i dtaca le hoibleagáid den sórt sin, nó
ar shlí eile i dtaca le comhlíonadh a feidhmeanna faoi
Chaibidil 4 ag an tSeirbhís Dócmhainneachta, ar faisnéis
í is eol dó nó di a bheith bréagach nó míthreorach i
bponc ábhartha.

128.—(1) Aon duine a bhfuil feidhm ag an alt seo maidir leis nó
léi, tá sé nó sí ciontach i gcion má dhéanann sé nó sí gníomh dá
dtagraítear i bhfo-alt (2)—

(a) chun comhshocraíocht dócmhainneachta a fháil,

(b) chun oibleagáid faoi alt 36 a sheachaint,

(c) chun deimhniú cosantach a fháil faoi Chaibidil 3 nó 4 den
Chuid seo,

(d) chun oibleagáid faoi Chomhshocraíocht Socraíochta
Fiachais nó faoi Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta a sheachaint,

(e) chun athrú ar chomhshocraíocht dócmhainneachta nó
foirceannadh comhshocraíochta dócmhainneachta a
sheachaint, nó

(f) chun aon oibleagáid eile faoin Acht seo a sheachaint.

(2) Déanann duine gníomh dá dtagraítear san fho-alt seo i gcás—

(a) go mainníonn sé nó sí na taifid airgeadais go léir a bhfuil
seilbh aige nó aici orthu nó atá faoina rialú, a sholáthar,
ar an tSeirbhís Dócmhainneachta iad a iarraidh,

(b) go gcoisceann sé nó sí taifid airgeadais a thabhairt ar aird
don tSeirbhís Dócmhainneachta,
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Phearsanta, 2012.

(c) go ndéanann sé nó sí, nó go gcuireann sé nó sí faoi deara,
nó go gceadaíonn sé nó sí, taifead airgeadais a cheilt, a
dhíothú, a lot nó a fhalsú,

(d) go ndéanann sé nó sí aon iontrálacha bréagacha, nó go
gcuireann sé nó sí faoi deara nó go gceadaíonn sé nó sí
aon iontrálacha bréagacha a dhéanamh, i dtaifead
airgeadais nó

(e) go ndéanann sé nó sí taifead airgeadais a dhiúscairt, nó a
athrú nó aon ní a fhágáil ar lár as, nó go gcuireann sé nó
sí faoi deara nó go gceadaíonn sé nó sí taifead airgeadais
a dhiúscairt, a athrú nó aon ní a fhágáil ar lár as.

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

(a) a ndéantar iarratas faoi alt 28, 59 nó 93 thar a cheann nó
thar a ceann,

(b) is féichiúnaí sonraithe faoi Chaibidil 1,

(c) is páirtí, mar fhéichiúnaí, i gComhshocraíocht Socraíochta
Fiachais atá in éifeacht, nó

(d) is páirtí, mar fhéichiúnaí, i gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta atá in éifeacht.

(4) San alt seo, ciallaíonn “taifead airgeadais”, i ndáil le duine
lena mbaineann an t-alt seo, leabhar, doiciméad nó taifead a
bhaineann le gnóthaí airgeadais an duine sin.

129.—(1) Aon duine lena mbaineann an t-alt seo, tá sé nó sí
ciontach i gcion i gcás go ndéanann sé nó sí gníomh dá dtagraítear i
bhfo-alt (2)—

(a) chun comhshocraíocht dócmhainneachta a fháil,

(b) chun oibleagáid faoi alt 36 a sheachaint,

(c) chun deimhniú cosantach a fháil faoi Chaibidil 3 nó 4 de
Chuid 3,

(d) chun oibleagáid faoi Chomhshocraíocht Socraíochta
Fiachais nó faoi Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta a sheachaint,

(e) chun athrú ar chomhshocraíocht dócmhainneachta, nó
foirceannadh comhshocraíochta dócnhainneachta, a
sheachaint, nó

(f) chun aon oibleagáid eile faoin Acht seo a sheachaint.

(2) Faoi réir fho-alt (3), déanann duine gníomh dá dtagraítear san
fho-alt seo i gcás—

(a) go ndéanann sé nó sí nó go gcuireann sé nó sí faoi deara
go ndéanfar aon chuid dá mhaoin nó dá maoin a
bhronnadh ar dhuine eile,

(b) go ndéanann sé nó sí nó go gcuireann sé nó sí faoi deara
go ndéanfar, ar shlí eile, aon aistriú ar aon chuid dá
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mhaoin nó dá maoin chuig duine eile, ar théarmaí lena
bhforálfar nach bhfaighidh sé nó sí aon chomaoin, nó

(c) go ndéanfaidh sé nó sí idirbheart le duine eile is idirbheart
lena ngabhann aon chuid dá mhaoin nó dá maoin a aistriú
chuig an duine eile sin nó chuig tríú duine (cibé acu is
páirtí san idirbheart an tríú duine nó nach ea), i gcás gur
mó go mór luach na maoine lena mbaineann, in airgead
nó i luach airgid, ná luach na comaoine a sholáthraíonn
an duine eile in airgead nó i luach airgid.

(3) Níl feidhm ag fo-alt (2) maidir le maoin ar lú a luach ná €400.

(4) Tá feidhm ag an alt seo maidir le duine—

(a) a ndéantar iarratas thar a cheann nó thar a ceann faoi alt
28, 59 nó 93,

(b) is féichiúnaí sonraithe faoi Chaibidil 1,

(c) is páirtí, mar fhéichiúnaí, i gComhshocraíocht Socraíochta
Fiachais atá in éifeacht, nó

(d) is páirtí, mar fhéichiúnaí, i gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta atá in éifeacht.

130.—(1) Tá féichiúnaí sonraithe ciontach i gcion má dhéanann
sé nó sí, cibé acu ina aonar nó ina haonar nó i dteannta aon duine
eile, creidmheas a fháil ar mó a mhéid ná €650 gan na nithe seo a
chur in iúl don duine a bhfaightear an creidmheas uaidh nó uaithi—

(a) a ainm nó a hainm, mar a shonrófar san Fhógra Faoisimh
Fiachais, sa Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais nó
sa Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta lena
mbaineann, agus

(b) gur féichiúnaí sonraithe é nó í.

(2) San alt seo, ciallaíonn “féichiúnaí sonraithe” duine—

(a) is féichiúnaí sonraithe faoi Chaibidil 1, fad a fhanfaidh an
Fógra Faoisimh Fiachais in éifeacht,

(b) is páirtí, mar fhéichiúnaí, i gComhshocraíocht Socraíochta
Fiachais faoi Chaibidil 3, fad a fhanfaidh an
Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais in éifeacht, nó

(c) is páirtí, mar fhéichiúnaí, i gComhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta faoi Chaibidil 4, fad a
fhanfaidh an Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta in éifeacht.

(3) Folaíonn an tagairt i bhfo-alt (1) d’fhéichiúnaí sonraithe
d’fháil creidmheasa na cásanna seo a leanas—

(a) cás ina n-earbtar earraí dó nó di faoi chomhaontú
fruilcheannaigh, nó ina gcomhaontófar earraí a dhíol leis
nó léi faoi chomhaontú díola coinníollach, agus

(b) cás ina n-íocfar é nó í roimh ré (in airgead nó ar shlí eile)
as earraí nó seirbhísí a sholáthar.
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131.—(1) Ní cead do dhuine—

(a) gníomhú mar idirghabhálaí ceadaithe,

(b) a thabhairt le tuiscint go bhfuil sé nó sí ar fáil chun
gníomhú mar idirghabhálaí ceadaithe, nó

(c) a thabhairt le fios trí fhógrán go bhfuil sé nó sí ar fáil chun
gníomhú mar idirghabhálaí ceadaithe,

mura bhfuil an duine sin údaraithe chun gníomhú amhlaidh de bhua
an Achta seo.

(2) Aon duine a ghníomhóidh de shárú ar fho-alt (1) beidh sé nó
sí ciontach i gcion.

132.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta imeachtaí mar
gheall ar chion faoin Acht seo a ionchúiseamh go hachomair.

(2) Aon duine a chiontaítear i gcion faoin Acht seo, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’Aicme A, nó
tréimhse príosúnachta 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 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Caibidil 6

Ilghnéitheach

133.—(1) Déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta na Cláir seo
a leanas a bhunú agus a chothabháil—

(a) Clár ar a dtabharfar Clár na bhFógraí Faoisimh Fiachais,

(b) Clár ar a dtabharfar Clár na nDeimhnithe Cosantacha,

(c) Clár ar a dtabharfar Clár na gComhshocraíochtaí
Socraíochta Fiachais, agus

(d) Clár ar a dtabharfar Clár na gComhshocraíochtaí
Dócmhainneachta Pearsanta,

agus, san alt seo, ciallaíonn “Clár” Clár arna bhunú faoin bhfo-alt
seo.

(2) Is i bhfoirm leictreonach agus i cibé foirm eile (más ann) a
chinnfidh an tSeirbhís Dócmhainneachta a bheidh Clár.

(3) Beidh na nithe seo a leanas i gClár—

(a) cibé faisnéis a cheanglaítear faoin gCuid seo a thaifeadadh
ann, agus

(b) cibé faisnéis eile a fhorordófar.
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(4) Féadfaidh daoine den phobal Clár a iniúchadh gach tráth
réasúnach agus cóipeanna a dhéanamh d’iontrálacha sa Chlár, nó de
shleachta astu, ar chostas nach mó ná an costas réasúnach a
bhaineann le cóip a dhéanamh.

(5) In aon imeachtaí, maidir le deimhniú ar a mbeidh séala na
Seirbhíse Dócmhainneachta, agus ina luafar—

(a) go bhfuil duine a ainmnítear sa deimhniú taifeadta i gClár
mar fhéichiúnaí a bhfuil comhshocraíocht
dócmhainneachta nó deimhniú cosantach in éifeacht ina
leith,

(b) nach bhfuil duine a ainmnítear sa deimhniú taifeadta i
gClár mar fhéichiúnaí a bhfuil comhshocraíocht
dócmhainneachta nó deimhniú cosantach in éifeacht ina
leith,

(c) ar dháta sonraithe nó le linn tréimhse shonraithe, go raibh
duine a ainmnítear sa deimhniú taifeadta i gClár mar
fhéichiúnaí a bhfuil comhshocraíocht dócmhainneachta
nó deimhniú cosantach in éifeacht ina leith, nó

(d) ar dháta sonraithe nó le linn tréimhse shonraithe, nach
raibh duine a ainmnítear sa deimhniú taifeadta i gClár
mar fhéichiúnaí a bhfuil comhshocraíocht
dócmhainneachta nó deimhniú cosantach in éifeacht ina
leith, nó

is fianaise é ar an ní dá dtagraítear i mír (a), (b), (c) nó (d) (de réir
mar a bheidh).

(6) Aon doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina dheimhniú faoi
fho-alt (5), meastar gur deimhniú den sórt sin é, mura suífear a
mhalairt.

134.—(1) Más rud é go gceanglaítear nó go gceadaítear, faoin
gCuid seo, fógra a thabhairt do dhuine, ansin mura gcomhaontófar
slí eile roimh ré (lena n-áirítear aon slí leictreonach) idir an duine a
thabharfaidh an fógra agus an duine a gheobhaidh é nó mura
n-ordóidh nó go gceadóidh an chúirt chuí a mhalairt, féadfar é a
thabhairt—

(a) i gcás gur duine nádúrtha an duine—

(i) trína thabhairt don duine go pearsanta, nó

(ii) trína chur leis an bpost réamhíoctha, nó trína
sheachadadh ar shlí eile, i litir a bheidh dírithe chuig
an duine ag gnátháit chónaithe nó gnátháit ghnó an
duine nó ag an áit chónaithe nó an áit ghnó is déanaí
is eol a bheith ag an duine,

nó

(b) i gcás gur comhlacht corpraithe an duine—

(i) trína sheachadadh ar dhuine atá bainteach nó is
dealraitheach atá bainteach le bainistíocht an
chomhlachta, nó
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(ii) trína fhágáil ag oifig chláraithe an chomhlachta, nó

(iii) trína chur leis an bpost réamhíoctha i litir chláraithe
a bheidh dírithe chuig an gcomhlacht ag an oifig
chláraithe sin.

(2) I bhfo-alt (1)(b), ciallaíonn “oifig chláraithe” i ndáil le
comhlacht corpraithe—

(a) oifig an chomhlachta arb í an oifig chláraithe nó an
phríomhoifig í de réir an dlí faoina bhfuil an comhlacht
corpraithe,

(b) mura bhfuil an comhlacht corpraithe sa Stát, oifig atá
cláraithe faoi dhlí de chuid an Stáit mar oifig chláraithe
de chuid an chomhlachta, nó

(c) i gcás comhlacht nach bhfuil aon oifig chláraithe nó aon
phríomhoifig den sórt sin aige, príomháit ghnó an
chomhlachta chorpraithe sa Stát.

135.—(1) Sa Chuid seo, le linn méid nó luach aon sócmhainne de
chuid an fhéichiúnaí nó méid aon fhéich atá dlite do chreidiúnaí a
chinneadh, i gcás go mbeidh creidmheasanna frithpháirteacha nó
fiacha frithpháirteacha ann amhail idir féichiúnaí agus creidiúnaí,
déanfar fiach amháin nó éileamh amháin a fhritháireamh i gcoinne
an fhéich nó an éilimh eile agus ní mheasfar gur fiach nó sócmhainn
ar thaobh amháin nó ar an taobh eile ach amháin an t-iarmhéid a
fhionnfar a bheith ag dul do chreidiúnaí.

(2) D’ainneoin aon fhoráil den Acht um Chomhar Creidmheasa,
1997, beidh coigilteas (de réir bhrí an Achta sin) de chuid féichiúnaí
i gcomhar creidmheasa faoi réir fritháirimh de réir fho-alt (1) i
gcoinne fiach atá ag dul den fhéichiúnaí don chomhar creidmheasa.

136.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta le toiliú an
Aire, foirm a fhorordú le rialacháin (dá ngairtear “Ráiteas
Airgeadais Forordaithe” san Acht seo) lena húsáid ag daoine—

(a) in iarratas ar Fhógra Faoisimh Fiachais,

(b) in iarratas ar dheimhniú cosantach faoi Chaibidil 3 nó 4,

(c) le linn togra le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta
Fiachais a dhéanamh, nó

(d) le linn togra le haghaidh Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta a dhéanamh,

ar foirm í lena ndéanfar foráil maidir le faisnéis mhionsonraithe a
sholáthar a bhaineann le hioncam, sócmhainní, agus dliteanais na
ndaoine sin agus leis na caiteachais riachtanacha teaghlaigh a
thabhaíonn siad.

(2) Le linn rialacháin a dhéanamh faoin alt seo, féadfaidh an
tSeirbhís Dócmhainneachta—

(a) foirmeacha éagsúla a fhorordú le haghaidh imthosca
éagsúla,
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(b) tuairiscí a fhorordú ar ioncam, sócmhainní, dliteanais agus
caiteachas a bhfuil faisnéis le soláthar ina leith le linn
foirm fhorordaithe a chomhlánú lena n-áirítear ioncam,
sócmhainní agus dliteanais daoine a bhfuil gnáthchónaí
orthu leis an bhféichiúnaí, a mhéid atá an fhaisnéis sin ar
fáil le réasún ag an bhféichiúnaí.

(c) foráil a dhéanamh nach gá, maidir le sonraí pearsanta agus
faisnéis a bhaineann le horduithe um thacaíocht
teaghlaigh agus le faisnéis íogair a bhaineann le sláinte an
fhéichiúnaí agus daoine a chónaíonn leis an bhféichiúnaí,
sonraí indibhidiúla a thabhairt ar an bhfoirm sin i gcás go
mbeidh na sonraí sin tugtha don idirghabhálaí ceadaithe
nó don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena
mbaineann agus don tSeirbhís Dócmhainneachta.

(3) Déanfar Ráiteas Airgeadais Forordaithe arna dhéanamh faoin
Acht seo a fhíorú trí dhearbhú reachtúil arna dhéanamh faoin Acht
i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938.

137.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta treoirlínte le
haghaidh cleachtóirí dócmhainneachta pearsanta a ullmhú agus a
fhoilsiú i ndáil le dualgais cleachtóirí dócmhainneachta pearsanta
faoin gCuid seo (agus féadfar Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais
nó Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta i bhfoirm
mhúnlach a bheith ar áireamh sna treoirlínte sin).

(2) Tabharfaidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta aird ar
aon treoirlínte a fhoilseofar faoi fho-alt (1) le linn a dhualgais nó a
dualgais a chomhall faoin gCuid seo.

138.—(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), nó

(iii) Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Comhshocraíochtaí Comhthaobhacha Airgeadais)
(Leasú), 2010 (I.R. Uimh. 626 de 2010),

i ndáil le comhaontú ar páirtí ann féichiúnaí, nó

(b) difear d’oibriú aon fhorála de dhlí Ballstáit is gá chun
forálacha na nithe 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).
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(2) Ní dhéanann aon ní san Acht seo difear d’oibriú an Achta um
Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne, 2001.

139.—(1) Chun críocha Chaibidil 1, más rud é, maidir le méid
féich a bheidh ag dul do chreidiúnaí, gur in airgeadra seachas
airgeadra an Stáit dó, déanfar méid an fhéich a chomhshó in
airgeadra an Stáit de réir an ráta a fhoilseoidh Banc Ceannais na
hÉireann nó an Banc Ceannais Eorpach ar dháta an iarratais de réir
bhrí alt 25.

(2) Chun críocha Chaibidlí 3 agus 4, más rud é, maidir le méid
féich a bheidh ag dul do chreidiúnaí, gur in airgeadra seachas
airgeadra an Stáit dó, déanfar méid an fhéich a chomhshó in
airgeadra an Stáit de réir an ráta a fhoilseoidh Banc Ceannais na
hÉireann nó an Banc Ceannais Eorpach ar dháta eisiúna an
deimhnithe chosantaigh faoin gCaibidil lena mbaineann.

140.—(1) D’ainneoin aon fhoráil eile den Acht seo, nó aon
achtachán nó riail dlí eile, féadfar le rialacha cúirte, i ndáil le haon
imeachtaí faoin Acht seo os comhair cúirt chuí, foráil a dhéanamh—

(a) maidir le doiciméad a thaisceadh nó a chomhdú leis an
gcúirt, agus iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt, tríd an
doiciméad nó an iarratas a tharchur trí mheán
leictreonach chuig an oifig chúirte,

(b) maidir leis an gcúirt nó an oifig chúirte d’eisiúint aon
cheann acu seo a leanas tríd an doiciméad lena
mbaineann a tharchur trí mheán leictreonach chuig
duine cuí:

(i) toghairm, bille sibhialta nó doiciméad tionscnaimh,

(ii) breithiúnas, foraithne nó ordú eile nó cinneadh eile ó
chúirt (lena n-áirítear aon bhreithiúnas, aon
fhoraithne nó aon ordú nó cinneadh eile arna
thaifeadadh nó arna taifeadadh in oifig chúirte nó a
eiseofar ó oifig chúirte), nó

(iii) aon doiciméad eile a gceanglaítear faoin Acht seo go
n-eiseoidh an chúirt nó an oifig chúirte lena
mbaineann é nó go n-eiseofar é thar ceann na cúirte
nó na hoifige cúirte lena mbaineann,

nó

(c) maidir leis an gcúirt nó an oifig chúirte do tharchur trí
mheán leictreonach aon doiciméad eile nó faisnéis eile a
gceanglaítear faoin Acht seo go dtarchuirfidh cúirt nó
oifig chúirte é nó go dtarchuirfear é thar ceann cúirte nó
oifige cúirte.

(2) I gcás go ndéanfar foráil le rialacha cúirte dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) maidir le doiciméad a tharchur trí mheán leictreonach,
féadfar leis na rialacha sin, ina theannta sin:

(a) a fhoráil go mbeidh an tarchur sin faoi réir cibé
coinníollacha agus cibé eisceachtaí a shonrófar sna
rialacha,
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(b) i ndáil le doiciméad dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) a
tharchur, a cheangal—

(i) go bhfíordheimhneofar doiciméad den sórt sin, agus

(ii) go bhfíorófar céannacht an duine a bheidh ag tarchur
doiciméad den sórt sin,

ar cibé modh a shonrófar sna rialacha, agus

(c) a shonrú, i ndáil le tarchur doiciméid den sórt sin ag an
tSeirbhís Dócmhainneachta nó chuig an tSeirbhís
Dócmhainneachta, an bhfuil an tarchur sin á dhéanamh
in ionad aon mhodh eile nó mar mhalairt ar aon mhodh
eile ar a bhféadfaí an doiciméad sin a chomhdú, a
thaisceadh, a eisiúint nó a tharchur, nó ar a bhféadfaí an
t-iarratas sin a dhéanamh, de réir mar a bheidh.

(3) I gcás, maidir le doiciméad a cheanglaítear leis an Acht seo a
thabhairt don chúirt chuí, nó a thaisceadh nó a chomhdú leis an
gcúirt chuí, go ndéantar, de réir rialacha cúirte dá dtagraítear i bhfo-
alt (1), é a thabhairt don chúirt sin, nó é a thaisceadh nó a chomhdú
leis an gcúirt sin trí mheán leictreonach, féadfar a fhoráil le
rialacha cúirte—

(a) go bpléifear le cóip den doiciméad sin arna tarchur trí
mheán leictreonach agus arna taispeáint i bhfoirm
inléite, nó

(b) go bpléifear le leagan clóite den chóip sin,

mar an leagan bunaidh den doiciméad sin.

(4) Féadfar, le rialacha cúirte arna ndéanamh de réir an ailt seo,
foráil a dhéanamh maidir le tarchur doiciméad ag an tSeirbhís
Dócmhainneachta agus chuig an tSeirbhís Dócmhainneachta a
bheidh éagsúil ón bhforáil a dhéantar maidir le tarchur doiciméad ag
daoine eile agus chuig daoine eile.

(5) Aon tagairtí san Acht seo—

(a) do dhoiciméad a thabhairt don chúirt chuí,

(b) do dhoiciméad a thaisceadh nó a chomhdú leis an gcúirt
chuí,

(c) d’iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt chuí,

(d) do tharchur doiciméid chuig an gcúirt chuí nó ag an gcúirt
chuí, nó

(e) d’eisiúint doiciméid ag an gcúirt chuí,

forléireofar iad mar thagairtí a fholaíonn tagairt do ghníomh den sórt
sin a dhéanamh trí mheán leictreonach, i gcás foráil a bheith déanta
lena aghaidh sin i rialacha cúirte dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(6) San alt seo—

ciallaíonn “duine cuí”, i ndáil le doiciméad dá dtagraítear i bhfo-
alt (1)(b)—
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(a) an tSeirbhís Dócmhainneachta, i gcás go ndearna sí
iarratas chun na cúirte cuí go n-eiseofaí an doiciméad sin,

(b) an duine a rinne iarratas chun na cúirte cuí go n-eiseofaí
an doiciméad sin,

(c) más infheidhme, idirghabhálaí ceadaithe nó cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta duine dá dtagraítear i mír
(b), nó

(d) más infheidhme, aturnae atá ag gníomhú thar ceann
idirghabhálaí ceadaithe nó cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta dá dtagraítear i mír (c);

ciallaíonn “oifig chúirte”—

(a) i ndáil le cúirt chuí, oifig de chuid na cúirte sin nó atá ag
gabháil léi agus, i gcás gurb í an Chúirt Chuarda an chúirt
chuí, ciallaíonn sé oifig dá dtagraítear in alt 5(3), nó

(b) aon oifig de chuid na Seirbhíse Cúirteanna arna hainmniú
ag an tSeirbhís Chúirteanna chun doiciméid nó iarratais
a ghlacadh, nó chun doiciméid a eisiúint, trí mheán
leictreonach chun críocha an Achta seo.

141.—(1) Tráth nach déanaí ná 3 bliana tar éis thosach feidhme
na Coda seo cuirfidh an tAire tús le hathbhreithniú, i gcomhairle leis
an Aire Airgeadais, ar a hoibriú.

(2) Críochnófar athbhreithniú faoi fho-alt (1) tráth nach déanaí
ná bliain amháin tar éis tús a chur leis.

(3) Tar éis an t-athbhreithniú a chríochnú, déanfaidh an tAire i
gcomhairle leis an Aire Airgeadais tuarascáil a ullmhú ina leagfar
amach an mheasúnacht ar thángthas uirthi agus na cúiseanna a bhí
leis an measúnacht sin.

(4) Déanfaidh an tAire cóip de thuarascáil arna hullmhú faoi fho-
alt (3) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is
indéanta le réasún tar éis í a chríochnú.

CUID 4

Féimheacht

142.—Leasaítear alt 3 den Acht Féimheachta, 1988 trí na mínithe
seo a leanas a chur isteach—

tá le ‘Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais’ an bhrí chéanna
atá leis san Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012;

tá le ‘Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta’ an bhrí
chéanna atá leis san Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta,
2012;

ciallaíonn ‘ráiteas gnóthaí’ ráiteas faoi ghnóthaí an fhéichiúnaí
nó an fhéimhigh san fhoirm a shonraítear i rialacha cúirte;
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ciallaíonn ‘iontaobhaí’ duine arna cheapadh nó arna ceapadh
mar iontaobhaí faoi Chuid V;”.

143.—Leasaítear alt 7 den Acht Féimheachta, 1988 i bhfo-alt (1)
trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(ca) má bhí an phearsa aonair ina ábhar nó ina hábhar mar
fhéichiúnaí do Chomhshocraíocht Socraíochta
Fiachais atá foirceanta faoi alt 83 den Acht um
Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012;

(cb) má bhí an phearsa aonair ina ábhar nó ina hábhar mar
fhéichiúnaí do Chomhshocraíocht Socraíochta
Fiachais a meastar faoi alt 84 den Acht um
Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 go bhfuil
teipthe uirthi;

(cc) má bhí an phearsa aonair ina ábhar nó ina hábhar mar
fhéichiúnaí do Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta atá foirceanta faoi alt 122 den Acht um
Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012;

(cd) má bhí an phearsa aonair ina ábhar nó ina hábhar mar
fhéichiúnaí do Chomhshocraíocht Dócmhainneachta
Pearsanta a meastar faoi alt 123 den Acht um
Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 go bhfuil
teipthe uirthi;

144.—Leasaítear alt 8 den Acht Féimheachta, 1988—

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

“(1) Féadfaidh an chúirt toghairm (dá ngairtear
‘toghairm féimheachta’ san Acht seo) a dheonú do dhuine
(dá ngairtear ‘an creidiúnaí’ san alt seo) a chruthaíonn—

(a) go bhfuil fiach is mó ná €20,000 dlite don
chreidiúnaí lena mbaineann den duine a bhfuil
an toghairm á lorg ina aghaidh nó ina
haghaidh,

(b) gur suim leachtaithe an fiach, agus

(c) gur thug an creidiúnaí lena mbaineann fógra 14
lá ar a laghad don fhéichiúnaí á rá go bhfuil ar
intinn ag an gcreidiúnaí iarratas a dhéanamh ar
thoghairm féimheachta, agus go mbeidh an
fiach fós gan íoc.”,

agus

(b) i bhfo-alt (2), trí “ar mó ná €20,000” a chur in ionad “ar
€1,300 nó níos mó”.

145.—Leasaítear alt 11 den Acht Féimheachta, 1988—

(a) i mír (a), d’fho-alt (1) trí “más mó ná €20,000” a chur in
ionad “más €1,900 nó níos mó”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):
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Phearsanta, 2012.

“(3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5) féadfaidh féichiúnaí
achainí a dhéanamh ar bhreithniú ina aghaidh féin.

(4) Ní ceadmhach d’fhéichiúnaí achainí ar bhreithniú a
thíolacadh mura mbeidh mionnscríbhinn arna mionnú ag
an bhféichiúnaí ag gabháil leis an achainí á rá go ndearna
sé, sular thíolaic sé an achainí, iarrachtaí réasúnacha chun
teacht ar chomhshocraíocht chuí lena chreidiúnaithe i
ndáil lena fhiacha trí thogra a dhéanamh le haghaidh
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais nó
Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a mhéid a
d’fhágfadh imthosca an fhéichiúnaí gurbh fhéidir leis
comhshocraíocht den sórt sin a dhéanamh.

(5) Ní fhéadfaidh féichiúnaí achainí ar bhreithniú a
thíolacadh mura mbeidh ráiteas gnóthaí ag gabháil leis an
achainí agus mura nochtar sa ráiteas gnóthaí sin gur mó
fiacha an fhéichiúnaí ná sócmhainní an fhéichiúnaí d’aon
mhéid is mó ná €20,000.”.

146.—Leasaítear an tAcht Féimheachta, 1988 tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad alt 12:

“Costais
chreidiúnaí
achainígh.

12.—(1) Tíolacfaidh an creidiúnaí achainíoch a
achainí ar a chostas féin agus tabharfaidh sé ar
aghaidh í go dtí an suí reachtúil dá dtagraítear in
alt 17(3) agus, faoi réir fho-alt (2), déanfaidh an
Chúirt, ag an suí nó dá éis, ordú chun na costais
sin a íoc as eastát an fhéimhigh i gcúrsa tosaíochta
a shocrófar le rialacha cúirte.

(2) Le linn di breithniú a dhéanamh an cuí ordú
a dhéanamh faoi fho-alt (1), beidh aird ag an
gCúirt ar cibé acu a dhiúltaigh nó nár dhiúltaigh
an creidiúnaí achainíoch go míréasúnach glacadh
le tograí arna ndéanamh i dtaca le togra le
haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais
nó Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta
de bhun an Achta um Dhócmhainneacht
Phearsanta, 2012.”.

147.—Leasaítear an tAcht Féimheachta, 1988 tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad alt 14:

“Breithniú:
achainí
creidiúnaí.

14.—(1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás gur
creidiúnaí a thíolacfaidh an achainí, déanfaidh an
Chúirt, le hordú, más deimhin léi gur comhlíonadh
ceanglais alt 11(1), an féichiúnaí a bhreithniú ina
fhéimheach.

(2) Sula ndéanfaidh an Chúirt ordú faoi fho-alt
(1), déanfaidh sí breithniú ar chineál agus ar luach
na sócmhainní atá ar fáil don fhéichiúnaí, ar mhéid
a dhliteanas agus, maidir le neamhábaltacht an
fhéichiúnaí freastal dá ghealltanais, breithniú i
dtaobh arbh fhéidir gur chuí, ag féachaint do na
nithe sin agus dá bhfuil in aon ráiteas gnóthaí de
chuid an fhéichiúnaí a bheidh comhdaithe leis an
gCúirt, déileáil léi—
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(a) trí Chomhshocraíocht Socraíochta
Fiachais, nó

(b) trı́ Chomhshocraı́ocht Dócmhainneachta
Pearsanta,

agus i gcás go dtiocfaidh an Chúirt ar thuairim den
sórt sin féadfaidh an Chúirt éisteacht na hachainí
a chur ar atráth chun deis a thabhairt don
fhéichiúnaí cibé ceann de na comhshocraíochtaí
sin a dhéanamh a shonróidh an Chúirt le linn an
éisteacht a chur ar atráth.

(3) Déanfar cóip den ordú a sheirbheáil ar an
bhféichiúnaí, go pearsanta nó trína fhágáil ag a áit
chónaithe nó ag a áit ghnó sa Stát.

(4) Chun críocha fho-alt (2), féadfaidh an
Chúirt a ordú don fhéimheach teacht i láthair agus
a chuid sócmhainní agus dliteanas a nochtadh go
hiomlán don Chúirt trí ráiteas gnóthaí a
chomhdófar leis an gCúirt.”.

148.—Leasaítear an tAcht Féimheachta, 1988 tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad alt 15:

“Breithniú:
achainí
féichiúnaí.

15.—(1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás gurb é an
féichiúnaí a thíolacfaidh an achainí ar bhreithniú,
féadfaidh an Chúirt le hordú, i gcás go measfaidh
sí gur cuí déanamh amhlaidh, agus i gcás gur
deimhin léi nach féidir leis an bhféichiúnaí freastal
dá ghealltanais i leith a chreidiúnaithe agus gur
comhlíonadh ceanglais alt 11(4) agus (5), an
féichiúnaí a bhreithniú ina fhéimheach.

(2) Sula ndéanfaidh an Chúirt ordú faoi fho-alt
(1), déanfaidh sí breithniú ar chineál agus ar luach
na sócmhainní atá ar fáil don fhéichiúnaí, ar mhéid
a dhliteanas agus, maidir le neamhábaltacht an
fhéichiúnaí freastal dá ghealltanais, breithniú i
dtaobh arbh fhéidir gur chuí, ag féachaint do na
nithe sin agus dá bhfuil i ráiteas gnóthaí an
fhéichiúnaí a bheidh comhdaithe leis an gCúirt,
déileáil léi—

(a) trí Chomhshocraíocht Socraíochta
Fiachais, nó

(b) trı́ Chomhshocraı́ocht Dócmhainneachta
Pearsanta,

agus i gcás go dtiocfaidh an Chúirt ar thuairim den
sórt sin féadfaidh an Chúirt éisteacht na hachainí
a chur ar atráth chun deis a thabhairt don
fhéichiúnaí cibé ceann de na comhshocraíochtaí
sin a dhéanamh a shonróidh an Chúirt le linn an
éisteacht a chur ar atráth.”.
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Cd.4

Leasú ar alt 39 den
Acht Féimheachta,
1988.

Ailt nua 44A agus
44B a chur isteach
san Acht
Féimheachta, 1988.
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149.—Leasaítear alt 39 den Acht Féimheachta, 1988—

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

“(1) I gcás bac ar réadú eastát an fhéimhigh a bheith
deonaithe faoi alt 38 nó i gcás go mbeidh an Sannaí
Oifigiúil tar éis toiliú i scríbhinn thairis sin le réadú eastát
an fhéimhigh a fhionraí ar cibé téarmaí a shonróidh sé sa
toiliú sin, gairfidh an féimheach cruinniú dá chuid
creidiúnaithe os comhair na Cúirte chun tairiscint
imshocraíochta a dhéanamh dóibh.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Aon chreidiúnaí ar lú an fiach a bheidh dlite dó ná
€500, ní bheidh sé i dteideal vótáil.”.

150.—Leasaítear an tAcht Féimheachta, 1988 trí na hailt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 44:

“Pinsin i
bhFéimheacht.

44A.—(1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás go
mbreithneofar duine ina fhéimheach nó ina
féimheach agus go bhfuil sé nó sí, nó go
bhféadfaidh sé nó sí teacht chun bheith, i dteideal
íocaíochtaí faoi shocrú pinsin iomchuí, ní
dhílseoidh sócmhainní a bhaineann leis an socrú
(seachas íocaíochtaí arna bhfáil cheana féin ag an
bhféimheach, nó a raibh an féimheach i dteideal
iad a fháil, faoin socrú) don Sannaí Oifigiúil chun
sochair do chreidiúnaithe an fhéimhigh.

(2) I gcás go mbeidh leas ag féimheach i socrú
pinsin iomchuí nó teideal faoi shocrú pinsin
iomchuí a d’fhágfadh, dá ndéanfadh an féimheach
gníomh nó dá bhfeidhmeodh an féimheach rogha,
go bhfaigheadh an féichiúnaí sin ón duine a bheidh
ag riaradh an tsocraithe pinsin iomchuí sin nó ar
iarraidh ón duine sin—

(a) ioncam, nó

(b) méid airgid seachas ioncam,

de réir na bhforálacha iomchuí den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, measfar go bhfuil an
féimheach sin ag fáil an ioncaim sin, agus dílseoidh
an méid airgid sin don Sannaí Oifigiúil nó don
iontaobhaí i bhféimheacht.

(3) Tá feidhm ag fo-alt (2) i gcás—

(a) go mbeidh an féimheach i dteideal ar an
dáta a bhreithneofar ina fhéimheach
nó ina féimheach é nó í an gníomh a
dhéanamh nó an rogha a fheidhmiú dá
dtagraítear i bhfo-alt (2),

(b) go raibh an féimheach tráth ar bith
roimh dháta an bhreithnithe i dteideal
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an gníomh a dhéanamh nó an rogha a
fheidhmiú dá dtagraítear i bhfo-alt (2),
ach nach ndearna sé nó sí an gníomh
nó nár fheidhmigh sé nó sí an rogha,
nó

(c) go dtiocfaidh an féimheach laistigh de
5 bliana ó dháta an bhreithnithe chun
bheith i dteideal an gníomh a
dhéanamh nó an rogha a fheidhmiú dá
dtagraítear i bhfo-alt (2).

(4) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (2),
féadfaidh an Sannaí Oifigiúil nó an t-iontaobhaí i
bhféimheacht, i gcás go measfaidh sé nó sí go
mbeadh sé tairbhiúil do chreidiúnaithe an
fhéimhigh déanamh amhlaidh, gníomh a
dhéanamh nó rogha a fheidhmiú dá dtagraítear i
bhfo-alt (2) in ionad an fhéimhigh.

(5) San alt seo agus in ailt 44B agus 85D, aon
tagairt do shocrú pinsin iomchuí, ciallaíonn sí:

(a) scéim sochar scoir, de réir bhrí alt 771
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997,
atá ceadaithe de thuras na huaire ag na
Coimisinéirí Ioncaim chun críocha
Chaibidil 1 de Chuid 30 den Acht sin;

(b) conradh blianachta nó scéim
iontaobhais nó cuid de scéim
iontaobhais atá ceadaithe de thuras na
huaire ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi
alt 784 den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997;

(c) conradh CCSP, de réir bhrí alt 787A
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997,
i leith táirge CCSP, de réir bhrí an ailt
sin;

(d) plean cáilitheach pinsin thar lear de réir
bhrí alt 787M den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997;

(e) scéim pinsin seirbhíse poiblí de réir bhrí
alt 1 den Acht um Aoisliúntas na
Seirbhíse Poiblí (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2004;

(f) scéim reachtúil, de réir bhrí alt 770(1)
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997,
seachas scéim pinsin seirbhíse poiblí dá
dtagraítear i mír (e);

(g) cibé socrú pinsin eile a fhorordóidh an
tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
Aire Airgeadais, leis an Aire Coimirce
Sóisialaí agus leis an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.
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Ranníocaí
pinsin
iomarcacha ag
féimheach.

44B.—(1) Más rud é, ar iarratas ón Sannaí
Oifigiúil nó ón iontaobhaí i bhféimheacht, gur
deimhin leis an gCúirt go ndearna an féimheach,
nó go ndearna duine thar a cheann nó thar a
ceann, laistigh de na 3 bliana roimh an mbreithniú
ranníocaí le socrú pinsin iomchuí faoina bhfuil an
féimheach i dteideal, nó faoina bhféadfaidh sé nó
sí teacht chun bheith i dteideal, íocaíochtaí agus
is ranníocaí—

(a) a bhí iomarcach i bhfianaise imthosca
airgeadais an fhéimhigh nuair a
rinneadh na ranníocaí sin, agus

(b) a raibh d’éifeacht acu—

(i) go raibh siad ina gcionchúis
ábhartha le neamhábaltacht an
fhéimhigh a fhiacha nó a fiacha a
íoc, nó

(ii) laghdú substaintiúil a dhéanamh ar
an tsuim a bhí ar fáil lena dáileadh
ar na creidiúnaithe,

féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh i ndáil
leis an socrú pinsin iomchuí a mheasfaidh sí is cuí
chun a chinntiú gur féidir na ranníocaí a
mheasfaidh an Chúirt a bheith iomarcach nó aon
chuid de na ranníocaí sin a dhílsiú don Sannaí
Oifigiúil nó don iontaobhaí i bhféimheacht chun
iad nó í a chur ar fáil lena ndáileadh nó lena
dáileadh ar na creidiúnaithe.

(2) Le linn di iarratas faoi fho-alt (1) a
bhreithniú agus cinneadh a dhéanamh i dtaobh an
raibh na ranníocaí a rinne an féimheach le socrú
pinsin iomchuí iomarcach, féadfaidh an Chúirt
aird a thabhairt ar imthosca airgeadais uile an
fhéimhigh agus go háirithe:

(a) an ndearna an féimheach íocaíochtaí
lena chreidiúnaithe nó lena
creidiúnaithe i leith fiacha a bhí dlite
do na creidiúnaithe sin ar bhonn
tráthúil an tráth a rinne an féimheach
an ranníoc lena mbaineann nó timpeall
an trátha sin;

(b) an raibh oibleagáid ar an bhféimheach
faoina théarmaí agus a choinníollacha
fostaíochta nó a téarmaí agus a
coinníollacha fostaíochta ranníocaí a
dhéanamh ina raibh an méid nó an
céatadán d’ioncam a bhí sna
híocaíochtaí a rinneadh iarbhír agus,
más amhlaidh, an bhféadfadh sé go
ndearna an féimheach nó duine is gaol
leis an bhféimheach tionchar ábhartha
a imirt ar chruthú na hoibleagáide sin;

(c) méid na ranníocaí a íocadh, lena
n-áirítear an céatadán d’ioncam iomlán
an fhéimhigh i ngach bliain chánach
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lena mbaineann arb ionannas dó na
ranníocaí sin;

(d) méid na ranníocaí a íocadh, i ngach
ceann de na 6 bliana sula ndearnadh
an breithniú lena n-áirítear an
céatadán d’ioncam iomlán an
fhéimhigh arb ionannas dó na
ranníocaí sin i ngach ceann de na
blianta sin;

(e) aois an fhéimhigh na tráthanna iomchuí;

(f) na teorainneacha céatadáin a raibh
feidhm acu maidir leis an bhféimheach
i ndáil le faoiseamh ó cháin ioncaim
chun ranníocaí a dhéanamh le socrú
pinsin iomchuí i ngach ceann de na 6
bliana roimh an mbreithniú; agus

(g) méid an tsoláthair a rinne an féimheach
i ndáil le haon socrú pinsin iomchuí
sula ndearnadh na ranníocaí lena
mbaineann.

(3) San alt seo, ciallaíonn “gaol” maidir le
duine, deartháir, deirfiúr, tuismitheoir, céile nó
páirtnéir sibhialta de chuid an duine nó leanbh de
chuid an duine nó de chuid an chéile nó leis an
bpáirtnéir sibhialta.”.

151.—Leasaítear alt 45 den Acht Féimheachta, 1988 i bhfo-alt (1),
trí “€6,000” a chur in ionad “€3,100”.

152.—Leasaítear alt 57 den Acht Féimheachta, 1988, i bhfo-alt (1)
trí “3 bliana” a chur in ionad “bhliain amháin”.

153.—Leasaítear alt 58 den Acht Féimheachta, 1988, i bhfo-alt (1)
trí “3 bliana” a chur in ionad “bhliain amháin”.

154.—Leasaítear alt 59 den Acht Féimheachta, 1988—

(a) i mír (a) d’fho-alt (1), trí “de 3 bliana” a chur in ionad “de
dhá bhliain”, agus

(b) i mír (a) d’fho-alt (3), trí “3 bliana” a chur in ionad “dhá
bhliain”.

155.—Leasaítear an tAcht Féimheachta, 1988 tríd an alt nua seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 65:

“Alt 65 do
scor.

65A.—Ní cead iarratas a dhéanamh ar ordú faoi
alt 65 tar éis don alt seo teacht i ngníomh, ach ní
oibreoidh an t-alt seo chun iarratas faoi alt 65(2)
a chosc i gcás go mbeidh ordú faoi alt 65(1) i
bhfeidhm ar theacht i ngníomh don alt seo.”.
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156.—Leasaítear alt 81 den Acht Féimheachta, 1988, i mír (a)
d’fho-alt (1) tríd “an 31 Nollaig” a chur in ionad “an 5ú lá
d’Aibreán”.

157.—Leasaítear alt 85 den Acht Féimheachta, 1988 tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad alt 85:

“Urscaoileadh
uathrialach ó
fhéimheacht.

85.—(1) Faoi réir fho-alt (2) agus alt 85A,
beidh gach féimheacht arna hurscaoileadh ar
dháta is cothrom 3 bliana an dáta a rinneadh an
t-ordú breithnithe i leith na féimheachta sin, mura
ndearnadh an fhéimheacht a urscaoileadh nó a
neamhniú roimh an dáta sin.

(2) Faoi réir alt 85A, maidir le féimheacht atá
ar marthain ar theacht i ngníomh d’alt 157 den
Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012
beidh sí, i gcás go ndearnadh an t-ord breithnithe
breis is 3 bliana roimh theacht i ngníomh don alt
sin, arna hurscaoileadh 6 mhí tar éis an lae sin
mura ndearnadh an fhéimheacht a urscaoileadh nó
a neamhniú ar shlí eile.

(3) I gcás go n-urscaoilfear féimheacht de bhun
an ailt seo, leanfaidh maoin neamhréadaithe an
fhéimhigh de bheith dílsithe don Sannaí Oifigiúil
chun sochair do na creidiúnaithe.

(4) Aon fhéimheach a urscaoilfear ó
fhéimheacht de bhun an ailt seo, beidh dualgas air
nó uirthi comhoibriú leis an Sannaí Oifigiúil i ndáil
le réadú agus dáileadh cibé cuid dá mhaoin a
bheidh dílsithe don Sannaí Oifigiúil.

(5) Aon duine a mbeidh a fhéimheacht
urscaoilte de bhua an ailt seo, féadfaidh sé iarratas
a dhéanamh chuig an Sannaí Oifigiúil ar
dheimhniú urscaoilte ó fhéimheacht a eisiúint.

(6) San alt seo agus in ailt 85A go 85D, folaíonn
“féimheach” ionadaithe agus sannaithe pearsanta.

Agóid in
aghaidh
urscaoileadh
uathrialach ó
fhéimheacht.

85A.—(1) Féadfaidh an Sannaí Oifigiúil, an
t-iontaobhaí i bhféimheacht nó creidiúnaí de chuid
an fhéimhigh, sula ndéantar féimheach a
urscaoileadh de bhun alt 85, iarratas a dhéanamh
chun na Cúirte ar agóid a dhéanamh in aghaidh
féimheach a urscaoileadh ó fhéimheacht de réir alt
85, i gcás go gcreideann an Sannaí Oifigiúil, an
t-iontaobhaí i bhféimheacht nó an creidiúnaí lena
mbaineann—

(a) gur mhainnigh an féimheach
comhoibriú leis an Sannaí Oifigiúil le
linn sócmhainní an fhéimhigh a réadú,
nó

(b) gur cheil an féimheach ar an Sannaí
Oifigiúil ioncam nó sócmhainní a
d’fhéadfaí a réadú chun sochair do
chreidiúnaithe an fhéimhigh nó gur
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mhainnigh sé an t-ioncam nó na
sócmhainní sin a nochtadh don Sannaí
Oifigiúil.

(2) Iar bhfógra don fhéimheach a dhéanfar
iarratas faoi fho-alt (1), agus i gcás gurb é nó gurb
í an t-iontaobhaí i bhféimheacht nó creidiúnaí a
dhéanfaidh é, tabharfar fógra don Sannaí Oifigiúil
chomh maith.

(3) I gcás gur dealraitheach don Chúirt go
bhféadfadh sé go bhfuil bonn cirt le hordú a
dhéanamh de bhun fho-alt (4), féadfaidh an Chúirt
ordú a dhéanamh go n-imscrúdófar tuilleadh na
nithe a mbeidh gearán déanta fúthu ag an
iarratasóir agus, go dtí go gcinnfear ar an
t-iarratas, ní bheidh an fhéimheacht arna
hurscaoileadh de bhua alt 85.

(4) I gcás gur deimhin leis an gcúirt—

(a) gur mhainnigh an féimheach
comhoibriú leis an Sannaí Oifigiúil le
linn sócmhainní an fhéimhigh a réadú,
nó

(b) gur cheil an féimheach ar an Sannaí
Oifigiúil ioncam nó sócmhainní a
d’fhéadfaí a réadú chun sochair do
chreidiúnaithe an fhéimhigh nó gur
mhainnigh sé an t-ioncam nó na
sócmhainní sin a nochtadh don Sannaí
Oifigiúil,

féadfaidh an Chúirt, i gcás gur cuí léi déanamh
amhlaidh, a ordú, in áit an urscaoilte dá
bhforáiltear in alt 85, go mbeidh an fhéimheacht
arna hurscaoileadh ar cibé dáta is déanaí ná sin is
cuí leis an gCúirt, ar dáta é nach déanaí ná
cothrom 8 mbliana an dáta a dhéanfar an t-ordú
breithnithe.

(5) I gcás go mbeidh ordú déanta ag an gCúirt
faoi fho-alt (4), ní ceadmhach aon iarratas eile a
dhéanamh faoi fho-alt (1).

(6) Ní cosc é ar iarratas a dhéanamh ar
urscaoileadh nó ar neamhniú faoi alt 85B ordú a
bheith déanta faoin alt seo.

Teidlíocht
chun
urscaoileadh ó
fhéimheacht.

85B.—(1) Beidh féimheach i dteideal ordú á
urscaoileadh ó fhéimheacht i gcás go mbeidh foráil
déanta maidir le caiteachais, táillí agus costais na
féimheachta a íoc, agus maidir le híocaíochtaí
tosaíochta, agus i gcás—

(a) go mbeidh euro amháin in aghaidh an
euro íoctha aige, maille le cibé ús a
cheadóidh an Chúirt, nó

(b) go mbeidh toiliú i scríbhinn faighte aige
ó gach duine dá chreidiúnaithe, a
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mbeidh a bhfiacha cruthaithe agus
admhaithe san fhéimheacht, nó

(c) go bhfuil feidhm ag alt 41 (ordú
breithnithe a urscaoileadh).

(2) Is ionann creidiúnaí do thabhairt toiliú faoi
fho-alt (1) agus tarscaoileadh ag an gcreidiúnaí sin
ar an gceart chun an méid lena mbaineann a
cruthaíodh agus a admhaíodh san fhéimheacht a
ghnóthú.

(3) Aon duine a mbeidh a fhéimheacht
urscaoilte de bhua an ailt seo, féadfaidh sé iarratas
a dhéanamh chuig an Sannaí Oifigiúil ar
dheimhniú urscaoilte ó fhéimheacht a eisiúint.

Breithniú i
bhféimheacht
a neamhniú.

85C.—(1) Beidh duine i dteideal go ndéanfar a
bhreithniú a neamhniú—

(a) i gcás go suífidh sé cúis de bhun alt 16,
nó

(b) in aon chás eile, más rud é nár chóir, i
dtuairim na Cúirte, go mbreithneofaí
ina fhéimheach é.

(2) Déanfar foráil le hordú neamhnithe go
ndéanfar aon mhaoin de chuid an fhéimhigh a
bheidh dílsithe don Sannaí Oifigiúil a athdhílsiú
nó a thabhairt ar ais don fhéimheach an tráth sin,
agus measfar chun gach críche gur tíolacas,
sannadh nó aistriú ar an maoin sin don fhéimheach
nó chuig an bhféimheach an t-ordú sin agus, más
cuí, féadfar é a chlárú dá réir sin.

(3) Aon duine a mbeidh a fhéimheacht ar
neamhní, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh chuig
an Sannaí Oifigiúil ar dheimhniú a éisiúint á rá go
bhfuil an fhéimheacht ar neamhní.

Orduithe
íocaíochta
féimheachta.

85D.—(1) Féadfaidh an Chúirt, ar iarratas a
bheith déanta chuici ag an Sannaí Oifigiúil nó ag
an iontaobhaí i bhféimheacht, ordú a dhéanamh á
cheangal ar fhéimheach íocaíochtaí a dhéanamh
leis an Sannaí Oifigiúil nó leis an iontaobhaí i
bhféimheacht as a ioncam nó a shócmhainní eile
chun sochair dá chreidiúnaithe (‘ordú íocaíochta
féimheachta’).

(2) Ní ceadmhach iarratas ar ordú íocaíochta
féimheachta a dhéanamh tar éis an féimheach a
urscaoileadh ó fhéimheacht ach, i gcás go ndéanfar
iarratas ar ordú den sórt sin roimh an féimheach a
ursacoileadh, féadfaidh an Chúirt ordú íocaíochta
féimheachta a dhéanamh tar éis dháta an
urscaoilte amhail is nach ndearnadh an féimheach
a urscaoileadh amhlaidh.

(3) Aon ordú a dhéanfar faoi fho-alt (1), ní
bheidh éifeacht leis ar feadh tréimhse is faide ná 5
bliana ón dáta a thiocfaidh an t-ordú i ngníomh,
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agus más rud é, le linn tréimhse bhailíochta an
ordaithe, go mbeidh an t-ordú athraithe ag an
gcúirt faoi fho-alt (5), ní fhágfaidh an t-athrú sin
go mbeidh éifeacht leis an ordú ar feadh tréimhse
is faide ná 5 bliana, agus in aon chás, aon ordú a
dhéanfar faoi fho-alt (1) nó a athrófar faoi fho-alt
(5) scoirfidh sé d’éifeacht a bheith leis cothrom
ocht mbliana an dáta a breithníodh féimheach
ina fhéimheach.

(4) Le linn di ordú a dhéanamh faoi fho-alt (1)
tabharfaidh an Chúirt aird ar chaiteachais
mhaireachtála réasúnacha an fhéimhigh agus a
chleithiúnaithe nó a cleithiúnaithe agus féadfaidh
an Chúirt aird a thabhairt freisin ar aon treoirlínte
i dtaobh caiteachais mhaireachtála réasúnacha a
bheidh eisithe ag an tSeirbhís Dócmhainneachta
faoin Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012
nó ag an Sannaí Oifigiúil.

(5) Féadfaidh an Chúirt, ar iarratas ón
bhféimheach nó ón Sannaí Oifigiúil nó ón
iontaobhaí i bhféimheacht, athrú a dhéanamh ar
ordú íocaíochta féimheachta arna dheonú faoi fho-
alt (1) i gcás go mbeidh athrú ábhartha tagtha ar
imthosca an fhéimhigh.

(6) Féadfaidh an chúirt, le linn di géilleadh
d’iarratas faoi fho-alt (1), a ordú d’aon duine a
mbeidh an féimheach i dteideal aon tuarastal,
ioncam, díolaíocht, pinsean nó íocaíocht eile a
fháil uaidh nó uaithi íocaíochtaí a dhéanamh leis
an Sannaí Oifigiúil nó leis an iontaobhaí.

(7) Chun críocha an ailt seo, i gcás go bhfuil
féimheach i dteideal, nó go bhféadfaidh féimheach
teacht chun bheith i dteideal, íocaíochtaí faoi
shocrú pinsin iomchuí, ní mheasfar gur sócmhainn
í sócmhainn a bhaineann leis an socrú (seachas
íocaíochtaí arna bhfáil cheana féin ag an
bhféimheach nó íocaíochtaí a raibh an féimheach
i dteideal iad a fháil, faoin socrú).”.

158.—Leasaítear alt 123(3)(b) den Acht Féimheachta, 1988 trí “3
bliana” a chur in ionad “dhá mhí dhéag”.

CUID 5

Cleachtóirí Dócmhainneachta Pearsanta a Rialáil

Caibidil 1

Forálacha Ginearálta

159.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “taifid chuntasaíochta”, i ndáil le cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, na leabhair chuntais agus na doiciméid
eile go léir a cheanglaítear ar an gcleachtóir dócmhainneachta
pearsanta a choimeád de réir rialacháin arna ndéanamh faoi alt 173;
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ciallaíonn “gearánach” i ndáil le gearán, an duine a rinne an gearán;

ciallaíonn “gearán” gearán faoi alt 178;

ciallaíonn “iompar míchuí”, i ndáil le cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta—

(a) an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta do dhéanamh
gnímh a fhágann nach duine oiriúnach cuí an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a thuilleadh chun cleachtas a
sheoladh mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta,

(b) an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta do dhéanamh
sárú ábhartha ar fhoráil de rialacháin arna ndéanamh faoi
alt 161 nó 173;

ciallaíonn “cigire” duine arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 176
chun bheith ina chigire nó ina cigire;

ciallaíonn “imscrúdú” imscrúdú faoi alt 180;

ciallaíonn “tuarascáil ar imscrúdú”, i ndáil le himscrúdú, tuarascáil i
scríbhinn, arna hullmhú, tar éis an t-imscrúdú a chur i gcrích, ag an
gcigire a cheapfar faoi alt 180(1)(b) chun an t-imscrúdú a
dhéanamh—

(a) ina luafar—

(i) gur deimhin leis an gcigire go raibh nó go bhfuil an
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena
mbaineann an t-imscrúdú ag gabháil d’iompar
míchiú, nó

(ii) nach deimhin leis an gcigire amhlaidh,

de réir mar is cuí,

(b) más infheidhme mı́r (a)(i), ina luafar na forais ar ar deimhin
leis an gcigire amhlaidh, agus

(c) más infheidhme mír (a)(ii), ina luafar—

(i) an bonn ar dá réir nach deimhin leis an gcigire
amhlaidh, agus

(ii) tuairim an chigire, i bhfianaise an bhoinn sin, i dtaobh
cibé acu is cóir nó nach cóir imscrúdú breise a
dhéanamh i dtaobh an chleachtóra dócmhainneachta
pearsanta agus, más cóir, tuairim an chigire i dtaobh
na bpríomhnithe ar ceart go mbainfeadh an
t-imscrúdú breise leo;

folaíonn “cothabháil”, i ndáil le taifead, cruthú agus coimeád;

ciallaíonn “mór-smachtbhanna”, i ndáil le cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta—

(a) a údarú nó a húdarú chun cleachtas a sheoladh mar
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta a chúlghairm
agus toirmeasc (a bhféadtar gur toirmeasc buan,
toirmeasc ar feadh tréimhse shonraithe nó toirmeasc faoi
réir coinníollacha sonraithe é) ar an iarchleachtóir



[2012.] [Uimh. 44.]An tAcht um Dhócmhainneacht
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dócmhainneachta pearsanta iarratas a dhéanamh ar
údarú nua,

(b) a údarú nó a húdarú chun cleachtas a sheoladh mar
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta a fhionraí ar
feadh tréimhse shonraithe nó, in aon chás inar faide
tréimhse na fionraí sin (dá ngairtear “an tréimhse
iomchuí” sa mhír seo) a iarrfar a fhorchur ná tréimhse
bhailíochta an údaraithe a bheidh fós gan chaitheamh, an
t-údarú a fhionraí le linn na tréimhse sin agus toirmeasc
ar feadh tréimhse shonraithe ar an iarchleachtóir
dócmhainneachta pearsanta iarratas a dhéanamh ar
údarú nua, is tréimhsí, nuair a dhéantar iad a chur le
chéile, atá coibhéiseach leis an tréimhse iomchuí,

(c) ordachán a thabhairt don chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta go n-íocfaidh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta suim leis an tSeirbhís Dócmhainneachta, mar a
shonrófar san ordachán ach nach mó í ná €30,000, arb
éard í iomlán an chostais nó cuid den chostas ar an
tSeirbhís Dócmhainneachta i leith imscrúdú a dhéanamh
ar an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta, nó

(d) aon teaglaim d’aon smachtbhannaí díobh sin a shonraítear
i míreanna (a) go (c);

ciallaíonn “mion-smachtbhanna”, i ndáil le cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta,—

(a) aon cheann díobh seo a leanas a eisiúint chuig an
gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta—

(i) comhairle,

(ii) faichill,

(iii) rabhadh, nó

(iv) iomardú,

nó

(b) aon teaglaim d’aon smachtbhannaí díobh sin a shonraítear
i mír (a);

ciallaíonn “airgead a gheofar ó fhéichiúnaithe” airgead a gheofar ó
fhéichiúnaí nó ó thríú páirtithe i leith an fhéichiúnaí faoi
Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais nó Comhshocraíocht
Dócmhainneachta Pearsanta;

ciallaíonn “árachas slánaíochta gairmiúla” polasaí árachais
slánaíochta in aghaidh caillteanais a eascraíonn as éilimh i leith aon
tuairisc dliteanais shibhialta a bheidh tabhaithe ag duine agus a
eascraíonn as a chleachtas nó a cleachtas mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a sheoladh;

ciallaíonn “Clár” Clár na gCleachtóirí Dócmhainneachta Pearsanta
arna bhunú faoi alt 162;

ciallaíonn “deimhin” deimhin ar fhorais réasúnacha;

ciallaíonn “sonraithe”—
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(a) i ndáil le tréimhse, tréimhse atá réasúnach sna himthosca
lena mbaineann,

(b) i ndáil le tráth, dáta nó áit, tráth, dáta nó áit, de réir mar
a bheidh, atá réasúnach sna himthosca lena mbaineann;

folaíonn “téarmaí” coinníollacha.

160.—(1) Ní cead do dhuine—

(a) gníomhú mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta,

(b) a thabhairt le tuiscint go bhfuil sé nó sí ar fáil chun
gníomhú mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta, nó

(c) a thabhairt le fios trí fhógrán go bhfuil sé nó sí ar fáil chun
gníomhú mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta,

mura bhfuil an duine sin údaraithe chun gníomhú amhlaidh de bhua
an Achta seo.

(2) Aon duine a ghníomhóidh de shárú ar fho-alt (1) beidh sé nó
sí ciontach i gcion.

161.—Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, le toiliú an Aire,
agus, má ordaíonn an tAire di déanamh amhlaidh, agus, de réir
théarmaí an ordacháin, déanfaidh sí, tar éis dul i gcomhairle leis an
Aire Airgeadais agus le haon duine nó comhlacht eile is cuí leis an
tSeirbhís Dócmhainneachta nó a ordóidh an tAire, foráil a
dhéanamh le rialacháin maidir le haon cheann díobh seo a leanas,
chun cleachtóirí dócmhainneachta pearsanta a rialú agus a mhaoirsiú
agus chun cosaint a dhéanamh ar fhéichiúnaithe agus ar
chreidiúnaithe atá, nó a d’fhéadfadh teacht chun bheith, ina
bpáirtithe i gComhshocraíochtaí Socraíochta Fiachais nó i
gComhshocraíochtaí Dócmhainneachta Pearsanta:

(a) na nósanna imeachta lena rialaítear—

(i) daoine a údarú chun cleachtas a sheoladh mar
chleachtóirí dócmhainneachta pearsanta; agus

(ii) údarú duine chun cleachtas a sheoladh mar
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta a
fhoirceannadh ar iarraidh uaidh nó uaithi;

(b) na caighdeáin a bheidh le hurramú i gcomhlíonadh a
bhfeidhmeanna ag cleachtóirí dócmhainneachta
pearsanta, ag tagairt go háirithe—

(i) do leas an phobail;

(ii) do na dualgais i leith féichiúnaithe agus creidiúnaithe
atá, nó a d’fhéadfadh teacht chun bheith, ina
bpáirtithe i gComhshocraíochtaí Socraíochta
Fiachais nó i gComhshocraíochtaí
Dócmhainneachta Pearsanta;

(iii) d’iompar gairmiúil agus eiticiúil cleachtóirí
dócmhainneachta pearsanta;
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(iv) do rúndacht faisnéise féichiúnaithe agus creidiúnaithe
atá, nó a d’fhéadfadh teacht chun bheith, ina
bpáirtithe i gComhshocraíochtaí Socraíochta
Fiachais nó i gComhshocraíochtaí Dócmhainneachta
Pearsanta; agus

(v) d’easaontachtaí leasa;

(c) na cáilíochtaí (lena n-áirítear leibhéil oiliúna, oideachais
agus taithí) nó aon cheanglais eile (lena n-áirítear
caighdeáin riachtanacha inniúlachta, feidhmiúlachta agus
ionracais agus leibhéil íosta riachtanacha árachais
slánaíochta gairmiúla) chun daoine a údarú chun
cleachtas a sheoladh mar chleachtóirí dócmhainneachta
pearsanta;

(d) na téarmaí ar a mbeidh slánaíocht in aghaidh caillteanas ar
fáil do chleachtóirí dócmhainneachta pearsanta faoi aon
pholasaí árachais slánaíochta agus na himthosca ina
mbeidh an ceart chun slánaíocht den sórt sin le heisiamh
nó le modhnú;

(e) na taifid a bheidh le cothabháil agus an fhaisnéis agus na
tuairisceáin a bheith le soláthar don tSeirbhís
Dócmhainneachta ag cleachtóirí dócmhainneachta
pearsanta; agus

(f) na himthosca ina bhféadfaidh agus na críocha ar chucu a
fhéadfaidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta táillí
nó costais a mhuirearú nó féachaint le heisíocaíochtaí a
ghnóthú.

162.—(1) Déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta clár a bhunú
agus a chothabháil ar a dtabharfar Clár na gCleachtóirí
Dócmhainneachta Pearsanta.

(2) Is i cibé foirm is cuí leis an tSeirbhís Dócmhainneachta a
bheidh an Clár, agus—

(a) beidh ann ainmneacha cleachtóirí dócmhainneachta
pearsanta agus cibé sonraí aitheantais eile is cuí leis an
tSeirbhís Dócmhainneachta, agus

(b) beidh cibé iontrálacha eile ann i leith cleachtóirí
dócmhainneachta pearsanta (lena n-áirítear cleachtóirí
dócmhainneachta pearsanta a bhfuil a n-údarú ar fionraí)
is cuí leis an tSeirbhís Dócmhainneachta.

(3) Cuirfidh an tSeirbhís Dócmhainneachta an Clár ar fáil lena
iniúchadh ag daoine den phobal ar a shuíomh gréasáin.

(4) Eiseoidh an tSeirbhís Dócmhainneachta cóip d’iontráil sa
Chlár, ar í a iarraidh, ar cibé táille (más ann) a fhorordófar a íoc.

(5) In aon imeachtaí dlí, aon deimhniú arna shíniú ag an
Stiúrthóir, nó ag comhalta d’fhoireann na Seirbhíse
Dócmhainneachta a bheidh údaraithe ag an Stiúrthóir chun
deimhniú a thabhairt faoin bhfo-alt seo, ina luafar—

(a) go bhfuil duine cláraithe sa Chlár,
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Phearsanta, 2012.

(b) nach bhfuil duine cláraithe sa Chlár,

(c) go raibh duine, ar dháta sonraithe nó le linn tréimhse
shonraithe, cláraithe sa Chlár,

(d) nach raibh duine, ar dháta sonraithe ná le linn tréimhse
shonraithe, cláraithe sa Chlár, nó go raibh sé nó sí ar
fionraí ón gClár an tráth sin, nó

(e) nach raibh duine cláraithe sa Chlár riamh,

beidh sé, gan cruthúnas ar shíniú an duine a airbheartaíonn gurb é
nó í a shínigh an deimhniú nó gurbh é nó í an Stiúrthóir nó comhalta
d’fhoireann na Seirbhíse Dócmhainneachta arna údarú nó arna
húdarú amhlaidh an duine, de réir mar a bheidh, ina fhianaise ar na
nithe a bheidh luaite sa deimhniú, mura gcruthófar a mhalairt.

(6) Cinnteoidh an tSeirbhís Dócmhainneachta go bhfuil an Clár
cruinn agus, chun na críche sin, déanfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta aon athrú is gá a dhéanamh ar an bhfaisnéis a
bheidh in iontráil.

(7) Déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, a luaithe is
indéanta tar éis aon ní a dhéanamh faoi fho-alt (6), fógra i scríbhinn
i dtaobh an ní a rinneadh a thabhairt don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann an t-athrú.

(8) Tabharfaidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena
mbaineann iontráil sa Chlár fógra i scríbhinn don tSeirbhís
Dócmhainneachta—

(a) faoi aon earráid is eol don duine a bheith san iontráil, agus

(b) faoi aon athrú ar imthosca ar dóigh dó fearadh ar
chruinneas na hiontrála,

a luaithe is féidir tar éis don duine teacht ar an eolas i dtaobh na
hearráide sin nó an athraithe sin ar imthosca, de réir mar a bheidh.

163.—(1) Féadfaidh pearsa aonair iarratas a dhéanamh san
fhoirm fhorordaithe chuig an tSeirbhís Dócmhainneachta ar údarú
chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta mura mbeidh toirmeasc ar an bpearsa aonair iarratas den
sórt sin a dhéanamh de bhua mór-smachtbhanna a thagann faoi réim
mhír (a) nó (b) den mhíniú ar “mór-smachtbhanna” in alt 159 a
bheith forchurtha ar an bpearsa aonair nó i gcás go mbeidh ordú
faoi alt 179(2) i bhfeidhm lena bhfionraítear an phearsa aonair sin ó
chleachtas a sheoladh mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta.

(2) Beidh na nithe seo a leanas i dteannta iarratas faoi fho-alt
(1)—

(a) fianaise ar inniúlacht an iarratasóra (lena n-áirítear aon
leibhéil oideachais, oiliúna agus taithí a shonróidh an
tSeirbhís Dócmhainneachta), agus go háirithe go bhfuil
eolas sásúil ag an iarratasóir—

(i) ar fhorálacha an Achta seo, agus

(ii) ar an dlí i gcoitinne mar atá feidhm aige sa Stát i ndáil
le dócmhainneacht pearsan aonair agus go háirithe
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forálacha reachtúla a bhaineann le daoine den sórt
sin,

(b) tuarascáil san fhoirm fhorordaithe ó chuntasóir atá cáilithe
go cuí á rá go bhfuil nó go mbeidh córais airgeadais chuí
agus rialuithe airgeadais cuí i bhfeidhm chun airgead a
gheofar ó fhéichiúnaithe a chosaint má údaraítear don
iarratasóir cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta,

(c) fianaise i scríbhinn go bhfuil an leibhéal riachtanach
árachais slánaíochta gairmiúla ar fáil don iarratasóir má
údaraítear don iarratasóir cleachtas a sheoladh mar
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta,

(d) cibé doiciméid eile a fhorordóidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta i ndáil le hiarratais ar údarú chun
cleachtas a sheoladh mar chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta, agus

(e) an táille fhorordaithe.

(3) Gan dochar d’alt 168, féadfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta—

(a) a cheangal ar iarratasóir cibé faisnéis bhreise i leith
charachtar, inniúlacht agus staid airgeadais an iarratasóra
a sholáthar san fhoirm fhorordaithe, nó trí dhearbhú
reachtúil, agus féadfaidh sí cibé fiosruithe a dhéanamh
agus cibé scrúduithe a stiúradh ina taobh sin, a
mheasfaidh sí is gá,

(b) a cheangal ar an iarratasóir deimhniú a sholáthar san
fhoirm fhorordaithe ó chomhalta den Gharda Síochána
nach ísle céim ná ceannfort ina mbeidh cibé sonraí i leith
an iarratasóra atá riachtanach chun feidhmeanna na
Seirbhíse Dócmhainneachta a chomhlíonadh go cuí i
ndáil leis an iarratasóir.

164.—(1) Faoi réir fho-ailt (3) agus (5), féadfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta a údarú do phearsa aonair cleachtas a sheoladh
mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta agus déanfaidh sí an
uimhir chláraithe a shannfar don duine sin chun críocha an Chláir a
thabhairt don phearsa aonair sin.

(2) Nuair a bheidh sí ag tabhairt breith i dtaobh an údaróidh sí
do phearsa aonair cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, cuirfidh an tSeirbhís Dócmhainneachta
i gcuntas aon fhaisnéis a sholáthrófar di faoi ailt 163 agus 168.

(3) Faoi réir alt 165, diúltóidh an tSeirbhís Dócmhainneachta a
údarú do phearsa aonair cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, más rud é—

(a) nár comhlíonadh alt 163 maidir leis an bpearsa aonair,

(b) nach mbeidh fianaise leordhóthanach tugtha ag an bpearsa
aonair chun a léiriú go bhfuil an leibhéal riachtanach
árachais slánaíochta gairmiúla ar fáil dó nó di,
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(c) maidir leis an bpearsa aonair—

(i) go bhfuil sé nó sí faoi bhun 18 mbliana d’aois, nó

(ii) gur féimheach neamhurscaoilte é nó í,

(d) gur deimhin leis an tSeirbhís Dócmhainneachta—

(i) nach duine oiriúnach cuí chun cleachtas a sheoladh
mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta an
phearsa aonair,

(ii) nach bhfuil an phearsa aonair inniúil ar chleachtas a
sheoladh mar chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta nó nach bhfuil ag an bpearsa aonair na
leibhéil oideachais, oiliúna agus taithí a bheidh
sonraithe ag an tSeirbhís Dócmhainneachta, nó

(iii) maidir le haon cheanglas (nach ceanglas dá
dtagraítear in aon cheann de mhíreanna (a) go (c)
den fho-alt seo) de chuid an Achta seo nó rialachán
arna ndéanamh faoin Acht seo is infheidhme maidir
leis an duine, nach bhfuil an phearsa aonair á
chomhlíonadh.

(4) Mura túisce a dhéanfar údarú chun cleachtas a sheoladh mar
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta a ghéilleadh nó a chúlghairm
nó a scoirfidh sé ar shlí eile de bheith i bhfeidhm, leanfaidh sé i
bhfeidhm go ceann tréimhse bliana ón dáta a eiseofar é.

(5) Aon údarú chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta is údarú pearsanta é de chuid an
chleachtóra dócmhainneachta pearsanta féin lena mbaineann.

(6) Ní údarófar don duine lena mbaineann, le húdarú chun
cleachtas a sheoladh mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta,
aon chineál eile seirbhísí comhairle airgeadais atá faoi réir a rialála
ag Banc Ceannais na hÉireann a sheoladh.

165.—(1) I gcás go mbeartaíonn an tSeirbhís Dócmhainneachta
diúltú údarú do dhuine cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, tabharfaidh sí fógra i scríbhinn don
duine—

(a) faoina bhfuil beartaithe agus faoi na cúiseanna atá leis,
agus

(b) ina luafar go bhféadfaidh an duine uiríll i scríbhinn a
dhéanamh chuig an tSeirbhís Dócmhainneachta maidir
lena bhfuil beartaithe—

(i) faoi réir fhomhír (ii), laistigh de 21 lá ó dháta eisiúna
an fhógra sin chuig an duine,

(ii) laistigh de cibé tréimhse is faide a mheasfaidh an
tSeirbhís Dócmhainneachta is cuí in imthosca an
cháis.

(2) I gcás go mbeidh fógra faoi fho-alt (1) tugtha do dhuine ag an
tSeirbhís Dócmhainneachta, déanfaidh sí, a luaithe is indéanta tar éis
dul in éag don tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b)(i) nó (ii), de
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réir mar is gá sa chás, agus tar éis aon uiríll dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(b) agus a bheidh déanta chuici a bhreithniú—

(a) an t-údarú is ábhar don fhógra a eisiúint chuig an duine, nó

(b) diúltú an t-údarú is ábhar don fhógra a eisiúint agus—

(i) fógra i scríbhinn faoin diúltiú agus faoi na cúiseanna
atá leis an diúltú a thabhairt don duine, agus

(ii) cóip d’alt 169 a thabhairt don duine má thagann an
foras, nó ceann de na forais, leis an diúltú, faoi réim
alt 164(3)(d).

166.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, faoi réir fho-
alt (4), údarú chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a athnuachan, mura mbeidh sé
cúlghairthe.

(2) Maidir le hiarratas ar athnuachan ar údarú chun cleachtas a
sheoladh mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta—

(a) beidh sé san fhoirm shonraithe,

(b) déanfar é 6 seachtaine ar a laghad roimh dhul in éag don
údarú, agus

(c) beidh ina theannta—

(i) cibé doiciméid a fhorordófar, agus

(ii) an táille fhorordaithe.

(3) Faoi réir fho-alt (4), i gcás nach gcinnfidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta iarratas faoi fho-alt (2) ar athnuachan ar údarú
roimh dhul in éag don údarú, agus go ndearnadh an t-iarratas de réir
mhír (b) den fho-alt sin, leanfaidh an t-údarú i bhfeidhm go dtí go
ndéanfar an t-iarratas a chinneadh amhlaidh.

(4) Faoi réir alt 167, diúltóidh an tSeirbhís Dócmhainneachta
údarú chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta a athnuachan, más rud é—

(a) nár comhlíonadh fo-alt (2) i leith an duine,

(b) nach mbeidh tuarascáil san fhoirm fhorordaithe ó
chuntasóir cuí-cháilithe i dteannta an iarratais á rá go
bhfuil córais airgeadais chuí agus rialuithe airgeadais cuí
i bhfeidhm fós chun airgead a gheobhaidh an t-iarratasóir
ó fhéichiúnaithe a chosaint,

(c) nach ndeimhneoidh an t-iarratasóir don tSeirbhís
Dócmhainneachta go bhfuil ar fáil don duine an leibhéal
riachtanach árachais slánaíochta gairmiúla i leith an
údaraithe chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta,

(d) i gcás pearsa aonair, gur féimheach neamhurscaoilte an
duine.
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(5) I gcás go ndéanfar údarú chun cleachtas a sheoladh mar
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta a athnuachan faoin Acht
seo, measfar go dtosóidh tréimhse bhailíochta an údaraithe arna
athnuachan amhlaidh an lá a rachadh an t-údarú in éag mura
ndéanfaí aon iarratas faoi fho-alt (2) ar a athnuachan, agus is cuma
an roimh an lá sin, ar an lá sin nó dá éis a athnuaitear an t-údarú.

167.—(1) I gcás go mbeartaíonn an tSeirbhís Dócmhainneachta
diúltú údarú chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a athnuachan, tabharfaidh sí fógra i
scríbhinn don duine lena mbaineann—

(a) faoina bhfuil beartaithe agus faoi na cúiseanna atá leis,
agus

(b) ina luafar go bhféadfaidh an duine uiríll i scríbhinn a
dhéanamh chuig an tSeirbhís Dócmhainneachta maidir
lena bhfuil beartaithe—

(i) faoi réir fhomhír (ii), laistigh de 21 lá tar éis dháta
eisiúna an fhógra sin chuig an duine, nó

(ii) laistigh de cibé tréimhse is faide a mheasfaidh an
tSeirbhís Dócmhainneachta is cuí in imthosca an
cháis.

(2) I gcás go mbeidh fógra tugtha ag an tSeirbhís
Dócmhainneachta faoi fho-alt (1) do dhuine, déanfaidh sí, a luaithe
is indéanta tar éis dul in éag don tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(b)(i) nó (ii), de réir mar is gá sa chás, agus tar éis aon uiríll dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(b) agus a bheidh déanta chuici a
bhreithniú—

(a) an athnuachan ar an údarú is ábhar don fhógra a eisiúint
chuig an duine, nó

(b) diúltú an t-údarú is ábhar don fhógra a athnuachan agus
fógra i scríbhinn a thabhairt don duine maidir leis an
diúltú agus na cúiseanna atá leis an diúltú.

168.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta a iarraidh ar
Choimisinéir an Gharda Síochána nó ar Bhanc Ceannais na
hÉireann aon fhaisnéis a sholáthar atá riachtanach le haghaidh
chomhlíonadh cuí a feidhmeanna i ndáil le haon iarratasóir ar údarú
chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta nó i ndáil le haon chleachtóir dócmhainneachta pearsanta.

(2) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda Síochána agus Banc
Ceannais na hÉireann de réir iarraidh faoi fho-alt (1) d’ainneoin aon
ní atá in aon fhoráil reachtúil nó in aon riail dlí.

169.—(1) Aon duine arb éagóir leis nó léi breith ón tSeirbhís
Dócmhainneachta—

(a) lena ndiúltófar faoi alt 164(3)(d) údarú chun cleachtas a
sheoladh mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta a
eisiúint, nó
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(b) lena n-eiteofar faoi alt 178(2) a chur faoi deara imscrúdú
a dhéanamh ar an ní is ábhar do ghearán,

féadfaidh sé nó sí, laistigh de 21 lá ón dáta a gheofar fógra i dtaobh
na breithe, achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Cuarda i gcoinne
na breithe.

(2) Maidir leis an dlínse a thugtar don Chúirt Chuarda leis an alt
seo, is é nó is í an breitheamh a bheidh sannta de thuras na huaire
don chuaird ina bhfuil gnáthchónaí ar an achomharcóir, nó ina
seolann sé nó sí aon ghairm, gnó nó slí bheatha, a fheidhmeoidh í.

(3) Cinnfidh an Chúirt Chuarda an t-achomharc—

(a) trí bhreith na Seirbhíse Dócmhainneachta lena mbaineann
an t-achomharc a dhaingniú, nó

(b) trína cinneadh féin a chur in ionad na breithe sin.

(4) Is breith chríochnaitheach breith faoin alt seo ón gCúirt
Chuarda ach amháin go mbeidh, le cead na Cúirte sin, ábhar
achomhairc ann chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí.

Caibidil 2

Oibleagáidí Ginearálta Cleachtóirí Dócmhainneachta Pearsanta

170.—I gcás go gceapfaidh féichiúnaí cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta faoi Chaibidil 2 de Chuid 3, coinneoidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta cibé taifid a fhorordófar i cibé foirm
agus ar cibé modh a fhorordófar ar a ghníomhaíochtaí nó a
gníomhaíochtaí i ndáil leis an bhféichiúnaí ar feadh tréimhse nach
giorra ná 6 bliana tar éis an ghníomhaíocht lena mbaineann an
taifead a chur i gcrích.

171.—(1) Ní dhéanfaidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
cleachtas a sheoladh mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta
mura mbeidh polasaí árachais slánaíochta gairmiúla i bhfeidhm an
tráth a bheidh sé nó sí ag gníomhú amhlaidh, ar polasaí é a
chomhlíonann cibé ceanglais a fhorordófar ó am go ham de bhun
fho-alt (2).

(2) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta cibé nithe a
mheasfaidh sí is gá a fhorordú i ndáil le polasaithe árachais
slánaíochta gairmiúla, lena n-áirítear an méid íosta cumhdaigh a
mbeidh feidhm aige i ndáil le gach uile éileamh a dhéanfar i gcoinne
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta.

172.—Ní mhuirearóidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
táillí ná costais, ná ní fhéachfaidh sé nó sí le heisíocaíochtaí a
ghnóthú, nach dtabhófar—

(a) de réir rialacháin arna ndéanamh faoi alt 161(f), agus

(b) i gcás go dtiocfaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais
nó Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta in
éifeacht, de réir téarmaí comhshocraíochta den sórt sin.
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Caibidil 3

Cuntais agus Nithe Gaolmhara

173.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar foráil maidir
le haon cheann de na nithe seo a leanas:

(a) an cineál nó na cineálacha cuntas i mbainc atá údaraithe
chun gnó a sheoladh sa Stát a fhéadfaidh cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a oscailt agus a choimeád
chun airgead a gheofar ó fhéichiúnaithe a choimeád;

(b) cleachtóir dócmhainneachta pearsanta d’oscailt agus do
choimeád cuntais den sórt sin agus go háirithe airgead a
gheofar ó fhéichiúnaithe nó chun creidmheasa
féichiúnaithe nó thar ceann féichiúnaithe a choimeád i
gcuntas cliaint a chothabhálfar go sonrach chun na
críche sin;

(c) cearta, dualgais agus freagrachtaí cleachtóra
dócmhainneachta pearsanta i leith airgead a gheofar ó
fhéichiúnaithe, lena n-áirítear airgead den sórt sin a
tharchur chuig creidiúnaithe agus táillí, muirir agus
eisíocaíochtaí a bheidh dlite don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a asbhaint;

(d) na hadmhálacha nó na ráitis a bheidh le heisiúint ag
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta i leith airgead a
gheofar ó fhéichiúnaithe;

(e) na taifid chuntasaíochta a bheidh le cothabháil ag
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena n-áirítear an
tréimhse íosta nó na tréimhsí íosta a gcoinneoidh
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta taifid
chuntasaíochta le linn tréimhse Comhshocraíochtaí
Socraíochta Fiachais nó Comhshocraíochtaí
Dócmhainneachta Pearsanta agus tar éis a ndeireadh siúd
agus maidir le haon airgead a gheofar ó fhéichiúnaithe a
thaisceadh isteach i gcuntais bhainc an modh ar a
dtaifeadfar an taisceadh sin sna taifid chuntasaíochta;

(f) na taifid chuntasaíochta a bheidh le cothabháil ag
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta ina mbeidh sonraí
agus faisnéis i dtaobh airgead a gheobhaidh, a
shealbhóidh, a rialóidh nó a íocfaidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta i dtaca le Comhshocraíochtaí
Socraíochta Fiachais nó Comhshocraíochtaí
Dócmhainneachta Pearsanta;

(g) na himthosca agus an modh ina bhfíoraíonn cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta (nó cuntasóir cuí-cháilithe
thar ceann an chleachtóra dócmhainneachta pearsanta)
comhlíonadh na rialachán, lena n-áirítear a mhinice a
dhéanfar amhlaidh;

(h) iniúchóir nó cuntasóir is comhalta de chomhlacht a bheidh
forordaithe chun críocha an ailt seo, do dhéanamh scrúdú
i gceann eatraimh a bheidh forordaithe leis na rialacháin,
ar thaifid chuntasaíochta a bheidh á gcothabháil ag
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cleachtóir dócmhainneachta pearsanta faoi rialacháin a
dhéanfar faoi mhíreanna (e) agus (f) agus maidir le
tuarascálacha a thabhairt don tSeirbhís
Dócmhainneachta i dtaobh cibé nithe a fhorordófar agus
a bhainfidh le cuntais a choimeád agus airgead a gheofar
ó fhéichiúnaithe a shealbhú agus beidh na tuarascálacha
sin i cibé foirm a fhorordófar;

(i) forfheidhmiú chomhlíonadh na rialachán ag an tSeirbhís
Dócmhainneachta;

(j) táillí a fhorchur ar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta
i gcásanna ina dtarlaíonn neamhchomhlíonadh más rud
é, de bhíthin an neamhchomhlíonaidh sin, gur chinn an
tSeirbhís Dócmhainneachta gur cóir fiosruithe breise a
dhéanamh (is táillí nach mó ná costas seolta na
bhfiosruithe sin);

(k) scrúdú ag an tSeirbhís Dócmhainneachta nó thar a ceann
ar imthosca airgeadais cleachtóra dócmhainneachta
pearsanta a mhéid a d’fhéadfadh na himthosca sin difear
a dhéanamh do chumas an chleachtóra dócmhainneachta
pearsanta feidhmeanna cleachtóra dócmhainneachta
pearsanta a sheoladh.

(2) Tabharfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta aird, le linn
rialacháin a dhéanamh faoin alt seo, ar an ngá atá ann féichiúnaithe
agus creidiúnaithe atá nó a d’fhéadfadh teacht chun bheith, ina
bpáirtithe, i gComhshocraíochtaí Socraíochta Fiachais nó i
gComhshocraíochtaí Dócmhainneachta Pearsanta a chosaint.

174.—(1) Más rud é, maidir le duine is cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, go gcinnfidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta gur gá déanamh amhlaidh ar mhaithe le cosaint
féichiúnaithe agus creidiúnaithe is páirtithe i gComhshocraíochtaí
Socraíochta Fiachais nó i gComhshocraíochtaí Dócmhainneachta
Pearsanta a bhfuil nó a raibh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta lena mbaineann ag comhlíonadh feidhmeanna is
inchomhlíonta ag cleachtóir dócmhainneachta pearsanta faoin Acht
seo i ndáil leo, féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta iarratas a
dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar mhodh achomair ar ordú á ordú
ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) nach ndéanfaidh aon bhanc, gan cead na hArd-Chúirte,
aon íocaíocht as cuntas in ainm an chleachtóra
dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann ina cháil nó
ina cáil mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta;

(b) nach ndéanfaidh banc sonraithe, gan cead na hArd-
Chúirte, aon íocaíocht as cuntas a choimeádann an
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta nó an
t-iarchleachtóir dócmhainneachta pearsanta sa cháil sin
nó san iarcháil sin, de réir mar a bheidh, sa bhanc sin;

(c) nach ndéanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
nó an t-iarchleachtóir dócmhainneachta pearsanta, gan
cead na hArd-Chúirte, aon sócmhainní a bheidh ina
sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú nó ar fáil aige nó aici
a dhiúscairt, ná nach n-ordóidh ná nach n-éascóidh sé nó
sí iad a dhiúscairt;
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(d) nach ndéanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
nó an t-iarchleachtóir dócmhainneachta pearsanta, gan
cead na hArd-Chúirte, a shócmhainní ná a sócmhainní a
laghdú faoi bhun méid sonraithe nó luach sonraithe.

(2) Féadfaidh an Ard-Chúirt iarratas ar ordú faoi fho-alt (1) a
éisteacht ar shlí seachas go poiblí.

(3) I gcás go ndéanfaidh an Ard-Chúirt ordú faoi fho-alt (1) i ndáil
le cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, féadfaidh an Chúirt ceann
amháin nó níos mó de na horduithe breise seo a leanas a dhéanamh:

(a) a ordú do bhanc sonraithe aon fhaisnéis a thabhairt a
bheidh ina sheilbh agus a theastóidh ón tSeirbhís
Dócmhainneachta agus a bhaineann le haon ghné de
ghnóthaí airgeadais an chleachtóra dócmhainneachta
pearsanta ina cháil nó ina cáil mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta;

(b) a ordú don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta
mionnscríbhinn a mhionnú ina nochtfar an fhaisnéis go
léir a bhaineann le haon chuntas, nó atá in aon chuntas,
in aon bhanc arna shealbhú ina ainm féin nó ina hainm
féin, nó in ainm a ghnó nó a gnó nó a iarghnó nó a
hiarghnó mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta, nó
i gcomhpháirt le tríú páirtithe, laistigh de thréimhse
shonraithe ama a shocróidh an Chúirt;

(c) a ordú don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta
mionnscríbhinn a mhionnú ina nochtfar an fhaisnéis go
léir a bhaineann lena shócmhainní nó lena sócmhainní,
atá an tráth sin ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú
nó ar fáil aige nó aici nó a bhí, ach nach bhfuil a
thuilleadh, ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú nó ar
fáil aige nó aici, laistigh de thréimhse shonraithe ama a
shocróidh an Chúirt, agus, mura bhfuil siad ina sheilbh
nó ina seilbh nó faoina rialú nó ar fáil aige nó aici a
thuilleadh, mar a chreideann sé nó sí maidir leis an áit
ina bhfuil na sócmhainní sin i láthair na huaire;

(d) a ordú don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta é féin
nó í féin a chur ar fáil os comhair na Cúirte ar dháta
sonraithe agus ag tráth sonraithe lena cheistiú nó lena
ceistiú ó bhéal faoi mhionn i ndáil le hábhair aon
mhionnscríbhinne sócmhainní arna mionnú aige nó aici
de bhun mhír (c).

(4) I gcás go ndéanfaidh an Ard-Chúirt ordú faoi fho-alt (1) i ndáil
le cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, déanfaidh an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta (nó cuirfidh sé nó sí faoi deara go
ndéanfar), aon airgead a gheobhaidh sé nó sí dá éis sin a thaisceadh
láithreach sa chuntas cuí nó sna cuntais chuí, mura n-ordóidh an
Chúirt a mhalairt.

(5) I gcás gur deimhin leis an Ard-Chúirt, ar iarratas a bheith
déanta chuici ag an tSeirbhís Dócmhainneachta, go bhfuil cúis ann
lena chreidiúint go sealbhaíonn nó gur shealbhaigh aon duine
sócmhainní thar ceann cleachtóir dócmhainneachta pearsanta nó
thar ceann a chleachtais nó a cleachtais nó a iarchleachtais nó a
hiarchleachtais mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena
mbaineann fo-alt (1), féadfaidh an Chúirt a ordú don duine sin an
fhaisnéis go léir a nochtadh don tSeirbhís Dócmhainneachta maidir
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le sócmhainní den sórt sin atá an tráth sin ina sheilbh nó ina seilbh
nó faoina rialú nó ar fáil aige nó aici, nó a bhí ach nach bhfuil a
thuilleadh, ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú nó ar fáil aige nó
aici, agus, mura bhfuil siad ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú
nó ar fáil aige nó aici a thuilleadh, mar a chreideann sé nó sí maidir
leis an áit a bhfuil na sócmhainní sin i láthair na huaire.

(6) Aon tagairt san alt seo do chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta, folaíonn sí tagairt do dhuine nach bhfuil ina chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta nó ina cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta a thuilleadh.

175.—(1) Más rud é—

(a) (i) go ndiúltóidh an tSeirbhís Dócmhainneachta údarú
chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a athnuachan, nó

(ii) go ndéanfar údarú chun cleachtas a sheoladh mar
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta a
chúlghairm nó a fhionraí faoin Acht seo,

agus

(b) gurb é tuairim na Seirbhíse Dócmhainneachta nach
ndearnadh socruithe leordhóthanacha chun aon
doiciméid a thabhairt ar láimh do chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta eile, ar doiciméid iad atá i
seilbh nó faoi rialú an chleachtóra dócmhainneachta
pearsanta nó an iarchleachtóra dócmhainneachta
pearsanta, de réir mar a bheidh, nó ar fáil aige nó aici,

féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, trí fhógra i scríbhinn arna
thabhairt don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta nó don
iarchleachtóir dócmhainneachta pearsanta, de réir mar a bheidh, a
cheangal ar an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta nó ar an
iarchleachtóir dócmhainneachta pearsanta, de réir mar a bheidh, nó
ar aon duine eile a bhfuil na doiciméid sin ina sheilbh nó ina seilbh
nó faoina rialú aige nó aici, na doiciméid a thabhairt ar aird, do
dhuine a cheapfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta chun na críche
sin, ag tráth agus in áit a bheidh sonraithe ag an tSeirbhís
Dócmhainneachta san fhógra.

(2) I gcás nach ndéanfaidh duine is ábhar do cheanglas faoi fho-alt
(1) an ceanglas sin a chomhlíonadh nó a chomhlíonadh go hiomlán,
féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, iar bhfógra don duine sin,
iarratas a dhéanamh ar mhodh achomair chun na Cúirte Cuarda ar
ordú á cheangal ar an duine an ceanglas a chomhlíonadh nó a
chomhlíonadh go hiomlán, de réir mar a bheidh, laistigh de
thréimhse a shonróidh an Chúirt agus féadfaidh an Chúirt an t-ordú
a ndearnadh iarratas air, nó cibé ordú eile a mheasfaidh sí is cuí,
a dhéanamh.

(3) I gcás go nglacfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta seilbh ar
dhoiciméid a tugadh ar aird faoin alt seo—

(a) seirbheálfaidh sí ar an duine a thug na doiciméid ar aird
fógra ina dtabharfar sonraí i dtaobh na ndoiciméad agus
an dáta a glacadh seilbh orthu, agus
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(b) féadfaidh sí cibé fiosruithe a dhéanamh is gá le réasún
chun a fháil amach cén duine nó cé na daoine ag a bhfuil
teideal ar sheilbh nó ar choimeád na ndoiciméad sin, nó
aon cheann díobh, agus féadfaidh sí dá éis sin déileáil
leis na doiciméid sin, nó le haon cheann díobh, de réir
ordacháin an duine sin nó na ndaoine sin ag a mbeidh an
teideal sin.

(4) Laistigh de 14 lá ón tráth a sheirbheálfar fógra faoi fho-alt (3)
ar dhuine, féadfaidh an duine iarratas a dhéanamh ar mhodh
achomair chun na Cúirte Cuarda ar ordú á ordú don tSeirbhís
Dócmhainneachta na doiciméid a ghlac an tSeirbhís
Dócmhainneachta a thabhairt ar ais dó nó di nó do cibé duine nó
daoine eile a éileoidh an t-iarratasóir agus féadfaidh an Chúirt an
t-ordú a ndearnadh iarratas air, nó cibé ordú eile a mheasfaidh sí is
cuí a dhéanamh.

(5) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (2) chun na Cúirte Cuarda, is
chuig breitheamh den Chúirt sin don chuaird ina bhfuil cónaí ar an
gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta is ábhar don iarratas nó inar
sheol sé nó sí cleachtas mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta
de ghnáth laistigh de na 3 bliana roimhe sin a dhéanfar é.

Caibidil 4

Gearáin, Imscrúduithe agus Smachtbhannaí

176.—(1) Chun críocha an Achta seo—

(a) féadfaidh Stiúrthóir na Seirbhíse Dócmhainneachta cibé
comhaltaí d’fhoireann na Seirbhíse Dócmhainneachta a
mheasfaidh sé nó sí is cuí a cheapadh chun bheith ina
gcigirí ar feadh cibé tréimhse agus faoi réir cibé téarmaí
a chinnfidh an Stiúrthóir,

(b) féadfaidh Stiúrthóir na Seirbhíse Dócmhainneachta cibé
daoine eile a mheasfaidh sé nó sí is cuí a cheapadh chun
bheith ina gcigirí ar feadh cibé tréimhse agus faoi réir
cibé téarmaí (lena n-áirítear téarmaí maidir le luach
saothair agus liúntais i leith caiteachas) a chinnfidh an
Stiúrthóir, le ceadú an Aire agus le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(2) Tabharfar barántas ceapacháin do gach cigire agus, le linn dó
nó di aon fheidhm a fhorchuirtear faoin Acht seo a chomhlíonadh,
déanfaidh sé nó sí, ar aon duine dá ndéanfar difear é a iarraidh, an
barántas nó cóip de a thabhairt ar aird, mar aon le foirm
aitheantais phearsanta.

177.—(1) Déanfaidh an tAire painéal daoine a bhunú chun
gníomhú ar choiste ar a dtabharfar an Coiste um Ghearáin ar
Chleachtóirí Dócmhainneachta Pearsanta (dá ngairtear “an Coiste
um Ghearáin” sa Chuid seo).

(2) Beidh feidhm ag Sceideal 3 i ndáil leis an bpainéal agus leis
an gCoiste um Ghearáin.

(3) I gcás go gceapfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta cigire faoi
alt 180(1)(b) chun imscrúdú a dhéanamh, iarrfaidh sí dá éis sin ar an
Aire Coiste um Ghearáin a bhunú as an bpainéal daoine a cheapfar
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de réir fho-alt (1) agus Sceideal 3, chun feidhmeanna an Choiste um
Ghearáin faoin gCuid seo a chomhlíonadh maidir le himscrúdú an
chigire ar an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena
mbaineann.

178.—(1) Féadfaidh duine gearán i scríbhinn a dhéanamh leis an
tSeirbhís Dócmhainneachta á líomhain go raibh nó go bhfuil
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta ag gabháil d’iompar míchuí.

(2) I gcás go bhfaighidh an tSeirbhís Dócmhainneachta gearán,
déanfaidh sí—

(a) fógra a thabhairt i scríbhinn don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann á rá go
bhfuarthas an gearán,

(b) cóip den ghearán agus cóip d’aon doiciméid a thug an
gearánach don tSeirbhís Dócmhainneachta a sholáthar
don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta,

(c) aird an chleachtóra dócmhainneachta pearsanta a
tharraingt ar aon rialacháin arna ndéanamh faoi ailt 161
agus 173 agus ar aon treoirlínte nó cóid chleachtais arna
n-eisiúint faoi alt 137, agus

(d) a iarraidh ar an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta
freagra a thabhairt i ndáil leis an ngearán laistigh de
thréimhse ama a shonrófar san fhógra.

(3) I gcás go bhfaighidh an tSeirbhís Dócmhainneachta freagra ar
an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(d), breithneoidh sí an freagra
agus tar éis an freagra a bhreithniú féadfaidh sí, más rud é—

(a) gur deimhin léi nach de mheon macánta a rinneadh an
gearán,

(b) gur deimhin léi go bhfuil an gearán suaibhreosach nó
cráiteach nó gan substaint ná foras, nó

(c) faoi réir fho-alt (6), gur deimhin léi gur dóigh go réiteofar
an gearán trí idirghabháil nó ar mhodh neamhfhoirmiúil
eile idir na páirtithe lena mbaineann,

cinnfidh sí an gearán dá réir sin agus sa chás sin tabharfaidh sí fógra
i scríbhinn don ghearánach agus don chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta lena mbaineann an gearán i dtaobh na breithe agus na
gcúiseanna atá leis an mbreith.

(4) I gcás nach bhfaighidh an tSeirbhís Dócmhainneachta freagra
ar an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(d), nó tar éis di freagra a
fháil go measfaidh sí nach bhfuil feidhm ag aon cheann de mhíreanna
(a) go (c) d’fho-alt (3), cuirfidh sí faoi deara imscrúdú i dtaobh an ní
is ábhar don ghearán a dhéanamh.

(5) I gcás go ndéanfaidh gearánach gearán a tharraingt siar sula
mbeidh an tuarascáil ar imscrúdú a bhaineann leis an ngearán tugtha
ag an gcigire lena mbaineann de bhun alt 182(2), féadfaidh an
tSeirbhís Dócmhainneachta leanúint ar aghaidh amhail is nár
tarraingíodh siar an gearán más deimhin léi go bhfuil cúis mhaith
dhóthanach ann déanamh amhlaidh.
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(6) Más rud é, de bhun fho-alt (5), go leanfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta ar aghaidh amhail is nár tarraingíodh siar gearán,
déileálfar, air sin, leis an imscrúdú lena mbaineann mar imscrúdú a
thionscain an tSeirbhís Dócmhainneachta, agus forléireofar na
forálacha eile den Acht seo dá réir sin.

(7) I gcás nach réiteofar gearán trí idirghabháil nó ar mhodh
neamhfhoirmiúil eile dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(c), féadfaidh an
gearánach, dá rogha féin, gearán úr a dhéanamh i leith an ní is ábhar
don ghearán céadluaite.

179.—(1) Gan dochar d’fho-alt (4), i gcás go measfaidh an
tSeirbhís Dócmhainneachta gur gá údarú chun cleachtas a sheoladh
mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta (cibé acu is ábhar do
ghearán an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann
nó nach ea) a fhionraí láithreach chun féichiúnaithe agus
creidiúnaithe atá, nó a d’fhéadfadh teacht chun bheith, ina bpáirtithe
i gComhshocraíochtaí Socraíochta Fiachais nó i gComhshocraíochtaí
Dócmhainneachta Pearsanta a chosaint, go dtí go ndéanfar bearta
nó bearta breise faoin gCuid seo, féadfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta, iar bhfógra don chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta, iarratas a dhéanamh ar mhodh achomair chun na hArd-
Chúirte ar ordú chun údarú an chleachtóra dócmhainneachta
pearsanta chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a fhionraí.

(2) Féadfaidh an Ard-Chúirt iarratas faoi fho-alt (1) a
chinneadh—

(a) trí aon ordú is cuí léi a dhéanamh, lena n-áirítear ordú
lena ndéanfar údarú an chleachtóra dócmhainneachta
pearsanta is ábhar don iarratas a fhionraí ar feadh cibé
tréimhse, nó go dtí go dtarlóidh cibé teagmhas, a
shonrófar san ordú, agus

(b) trí aon ordachán eile is cuí leis an gcúirt a thabhairt don
tSeirbhís Dócmhainneachta.

(3) Déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, ar ordachán ón
Ard-Chúirt faoi fho-alt (2)(b) a chomhlíonadh, fógra a thabhairt i
scríbhinn don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena
mbaineann á rá gur chomhlíon an tSeirbhís Dócmhainneachta an
t-ordachán.

(4) (a) I gcás go measfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta gur gá,
de bharr go bhfuil priacal láithreach ann go ndéanfaí
díobháil airgeadais d’fhéichiúnaithe agus do
chreidiúnaithe atá, nó a d’fhéadfadh teacht chun bheith,
ina bpáirtithe i gComhshocraíochtaí Socraíochta Fiachais
nó i gComhshocraíochtaí Dócmhainneachta Pearsanta,
údarú chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta (agus cibé acu is ábhar do
ghearán an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena
mbaineann nó nach ea) a fhionraí láithreach, féadfaidh
an tSeirbhís Dócmhainneachta iarratas a dhéanamh ar
mhodh achomair ex parte chun na hArd-Chúirte ar ordú
eatramhach chun an t-údarú a fhionraí.

(b) Ní mór an t-iarratas ar ordú den sórt sin a bheith
forasaithe ar mhionnscríbhinn arna mionnú thar ceann na
Seirbhíse Dócmhainneachta.
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(5) (a) Féadfaidh an Ard-Chúirt ordú eatramhach a dhéanamh
chun údarú chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a fhionraí ar iarratas faoi
fho-alt (4) a fháil, i gcás go measfaidh an Chúirt, ag
féachaint d’imthosca an cháis, gur gá déanamh amhlaidh,
d’fhonn féichiúnaithe agus creidiúnaithe atá, nó a
d’fhéadfadh teacht chun bheith, ina bpáirtithe i
gComhshocraíochtaí Socraíochta Fiachais nó i
gComhshocraíochtaí Dócmhainneachta Pearsanta a
chosaint.

(b) Má dhéantar ordú eatramhach, seirbheálfar cóip den ordú
agus den mhionnscríbhinn dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b)
ar an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta a luaithe
is indéanta.

(c) Beidh éifeacht leis an ordú eatramhach ar feadh tréimhse
nach faide ná 14 lá oibre, agus ar tréimhse í a shonrófar
san ordú, agus scoirfidh sé d’éifeacht a bheith leis ar an
Ard-Chúirt do dhéanamh cinneadh ar iarratas faoi fho-
alt (1) ar ordú chun an t-údarú chun cleachtas a sheoladh
mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta a fhionraí.

(6) Éistfear iarratas faoi fho-alt (4) ar shlí seachas go poiblí mura
measfaidh an Ard-Chúirt gur cuí an t-iarratas a éisteacht go poiblí.

180.—(1) Faoi réir alt 178(2) agus (4)—

(a) déanfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta, tar éis gearán a
fháil, nó féadfaidh sí, dá deoin féin, a chur faoi deara cibé
imscrúdú is cuí léi a dhéanamh chun aon iompar míchuí
a aithint, agus

(b) chun críocha an imscrúdaithe, ceapfaidh an tSeirbhís
Dócmhainneachta cigire, faoi réir cibé téarmaí a
mheasfaidh sí is cuí—

(i) chun an t-imscrúdú a dhéanamh, agus

(ii) chun tuarascáil ar imscrúdú a ullmhú tar éis an
t-imscrúdú a chríochnú agus chun í a thabhairt do na
daoine dá dtagraítear i bhfo-alt (4).

(2) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta níos mó ná cigire
amháin a cheapadh chun imscrúdú a dhéanamh, ach in aon chás den
sórt sin, déanfaidh na cigirí a cheapfar amhlaidh an tuarascáil ar
imscrúdú lena mbaineann a ullmhú i gcomhar.

(3) Féadfar, le téarmaí ceapacháin cigire, scóip an imscrúdaithe a
bheidh le dhéanamh ag an gcigire a mhíniú, cibé acu maidir leis na
nithe nó leis an tréimhse a thiocfaidh faoi réim an imscrúdaithe, nó
maidir le nithe eile, agus, go háirithe, féadfar an t-imscrúdú a
theorannú do nithe a bhaineann le himthosca áirithe.

(4) I gcás go mbeidh cigire ceaptha ag an tSeirbhís
Dócmhainneachta chun imscrúdú a dhéanamh, déanfaidh an cigire,
a luaithe is indéanta tar éis é nó í a cheapadh amhlaidh—

(a) más de dhroim gearán a fuair an tSeirbhís
Dócmhainneachta a eascraíonn an t-imscrúdú—
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(i) fógra i scríbhinn a thabhairt don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann an
gearán á rá go bhfuarthas an gearán agus ina leagfar
amach sonraí an ghearáin, agus

(ii) na nithe seo a leanas a thabhairt don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta—

(I) cóipeanna d’aon doiciméid is iomchuí maidir leis
an imscrúdú, agus

(II) cóip den Chuid seo,

(b) más de dheoin na Seirbhíse Dócmhainneachta a
eascraíonn an t-imscrúdú—

(i) fógra i scríbhinn a thabhairt don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann i
dtaobh na nithe lena mbaineann an t-imscrúdú, agus

(ii) na nithe seo a leanas a thabhairt don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta—

(I) cóipeanna d’aon doiciméid is iomchuí maidir leis
an imscrúdú, agus

(II) cóip den Chuid seo,

agus

(iii) gan dochar do ghinearáltacht alt 181, deis a thabhairt
don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta freagra
a thabhairt ar an ní lena mbaineann an t-imscrúdú,
laistigh de 21 lá ón lá a tugadh fógra don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta de bhun fhomhír (i), nó
laistigh de cibé tréimhse bhreise nach faide ná 30 lá
a cheadóidh an cigire.

(5) Más de dhroim gearán a fuair an tSeirbhís Dócmhainneachta
a eascraíonn an t-imscrúdú, déanfaidh an cigire a cheapfar chun an
t-imscrúdú a sheoladh—

(a) a luaithe is indéanta, cóip den fhógra dá dtagraítear i bhfo-
alt (4)(a)(i), agus a tugadh don chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann an gearán, a
thabhairt don ghearánach, agus

(b) iarrachtaí réasúnacha chun a chinntiú go gcoimeádtar an
gearánach ar an eolas maidir le dul chun cinn i ndáil leis
an imscrúdú.

181.—(1) Chun críocha imscrúdú i ndáil le cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta—

(a) féadfaidh cigire, faoi réir fho-ailt (13) agus (14), gach tráth
réasúnach, dul isteach in aon áitreabh ina ndéantar, nó in
aon fheithiclí ina ndéantar nó trína ndéantar, aon
ghníomhaíocht a sheoladh i dtaca le cleachtas an
chleachtóra dócmhainneachta pearsanta, agus aon
áitreabh nó feithiclí den sórt sin a iniúchadh, a scrúdú
agus a chuardach,
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(b) féadfaidh cigire, faoi réir fho-ailt (13) agus (14), dul isteach
in aon teaghais a bheidh ar áitiú ag an gcleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, agus í a iniúchadh, a scrúdú
agus a chuardach, ar teaghais í a bhfuil forais réasúnacha
ann chun a chreidiúint ina leith go bhfuil taifid a
bhaineann le cleachtas an chleachtóra dócmhainneachta
pearsanta á gcoimeád inti,

(c) féadfaidh cigire, gan dochar d’aon chumhacht eile a
thugtar leis an bhfo-alt seo, a cheangal ar aon duine a
gheofar in nó ar aon áitreabh, aon fheithicil nó aon
teaghais dá dtagraítear in aon mhír de na míreanna
roimhe seo nó ar aon duine a bheidh i bhfeighil an
áitribh, na feithicle nó na teaghaise sin, nó a mbeidh an
céanna faoina rialú, nó a bheidh ag stiúradh aon
ghníomhaíocht dá dtagraítear i mír (a) ann nó inti nó
chuige nó chuici, aon taifid, leabhair nó cuntais (cibé acu
a choimeádtar de láimh iad nó ar shlí eile) nó doiciméid
eile is gá don chigire a fheiceáil chun críocha an daithe a
thabhairt ar aird agus féadfaidh an cigire aon taifid,
leabhair nó cuntais den sórt sin nó doiciméid eile a
thabharfar ar aird amhlaidh a iniúchadh, a scrúdú, a
chóipeáil agus a thabhairt chun siúil, nó féadfaidh sé nó
sí a cheangal ar dhuine réamhráite cóip díobh nó d’aon
iontrálacha iontu a sholáthar don chigire,

(d) féadfaidh cigire a cheangal ar aon duine dá dtagraítear i
mír (c) cibé saoráidí agus cúnamh a thabhairt a bheidh
faoi rialú an duine nó mar chuid de fhreagrachtaí an
duine agus is gá le réasún chun a chumasú don chigire
aon cheann de na cumhachtaí a thugtar don chigire faoi
mhír (a), (b) nó (c) a fheidhmiú,

(e) féadfaidh cigire a cheangal ar aon duine a úsáideann nó a
d’úsáid trealamh sonraí, nó a n-úsáidtear nó ar úsáideadh
trealamh sonraí thar a cheann nó thar a ceann, i dtaca le
gníomhaíocht dá dtagraítear i mír (a), nó ar aon duine a
bheidh i bhfeighil an trealaimh sonraí sin nó aon ghaireas
nó ábhar gaolmhar nó a mbeidh baint aige nó aici ar shlí
eile le hoibriú an chéanna, gach cúnamh réasúnach a
thabhairt don chigire maidir lena úsáid,

(f) féadfaidh cigire a cheangal ar an gcleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, ar fhostaí an chleachtóra
dócmhainneachta pearsanta nó ar ghníomhaire an
chleachtóra dócmhainneachta pearsanta cibé údarú i
scríbhinn a thabhairt, arna dhíriú ar cibé banc nó bainc,
a theastóidh ón gcigire chun a chumasú dó nó di aon
chuntas nó cuntais a d’oscail an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta, nó a chuir an cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta faoi deara a oscailt, sa bhanc
nó sna bainc sin (nó aon doiciméid a bhaineann leis na
cuntais sin), a iniúchadh agus cóipeanna a fháil ón mbanc
nó ó na bainc sin, de cibé doiciméid a bhaineann leis an
gcuntas nó na cuntais sin ar feadh cibé tréimhse nó
tréimhsí is dóigh leis an gcigire is gá chun an chríoch sin
a chomhlíonadh, agus

(g) féadfaidh comhalta den Gharda Síochána a bheith i
dteannta cigire má bhíonn cúis réasúnach ann le brath go
gcuirfear mórbhac ar bith ar chomhlíonadh aon
fheidhmeanna de chuid an chigire faoin bhfo-alt seo.
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(2) Sonrófar i gceanglas faoi fho-alt (1)(c), (d), (e) nó (f) tréimhse
ar laistigh di a bheidh, nó dáta agus tráth ar a mbeidh, an ceanglas
le comhlíonadh ag an duine is ábhar don cheanglas.

(3) Chun críocha imscrúdú, féadfaidh cigire—

(a) a cheangal ar dhuine, arb é tuairim an chigire ina leith—

(i) go bhfuil faisnéis ina sheilbh nó ina seilbh aige is
faisnéis atá iomchuí maidir leis an imscrúdú, nó

(ii) go bhfuil aon taifid, leabhair nó cuntais (cibé acu a
choimeádtar de láimh iad nó ar shlí eile) nó
doiciméid eile is iomchuí maidir leis an imscrúdú i
seilbh, nó faoi rialú, an duine sin nó ar fáil ag an
duine sin,

an fhaisnéis sin nó na taifid, na leabhair, na cuntais nó na
doiciméid eile sin, de réir mar a bheidh, a sholáthar don
chigire, agus

(b) i gcás gur cuí leis an gcigire é, a cheangal ar an duine sin
freastal os comhair an chigire chun an fhaisnéis sin nó na
taifid, na leabhair, na cuntais nó na doiciméid eile sin, de
réir mar a bheidh, a sholáthar amhlaidh,

agus comhlíonfaidh an duine an ceanglas.

(4) Sonrófar le ceanglas faoi fho-alt (3)—

(a) tréimhse ar laistigh di a bheidh, nó dáta nó tráth ar a
mbeidh, an ceanglas le comhlíonadh ag an duine is ábhar
don cheanglas, agus

(b) de réir mar is cuí leis an gcigire lena mbaineann—

(i) an áit ag a bhfreastalóidh an duine chun an fhaisnéis
lena mbaineann a thabhairt nó ar a seachadfaidh an
duine na taifid, na leabhair, na cuntais nó na
doiciméid eile lena mbaineann, nó

(ii) an áit ar chuici a chuirfidh an duine an fhaisnéis nó
na taifid, na leabhair, na cuntais nó na doiciméid eile
lena mbaineann.

(5) Aon duine ar a gceanglófar freastal os comhair cigire faoi fho-
alt (3)—

(a) ceanglófar freisin air nó uirthi aon cheist a chuirfidh an
cigire ar an duine a fhreagairt go hiomlán agus go
fírinneach, agus

(b) má cheanglaíonn an cigire air nó uirthi déanamh amhlaidh,
freagróidh sé nó sí aon cheist den sórt sin faoi mhionn.

(6) I gcás gur dealraitheach do chigire gur mhainnigh duine
ceanglas faoi fho-alt (1), (3) nó (5) a chomhlíonadh nó a
chomhlíonadh go hiomlán, féadfaidh an cigire, iar bhfógra don duine
sin agus le toiliú na Seirbhíse Dócmhainneachta, iarratas a dhéanamh
ar mhodh achomair chun na Cúirte Cuarda ar ordú faoi fho-alt (7).
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(7) Más deimhin leis an gCúirt Chuarda, tar éis di an t-iarratas a
éisteacht, gur mhainnigh an duine an ceanglas atá i gceist a
chomhlíonadh nó a chomhlíonadh go hiomlán, féadfaidh an Chúirt
Chuarda, faoi réir fho-alt (10), ordú a dhéanamh lena gceanglófar ar
an duine sin an ceanglas a chomhlíonadh nó a chomhlíonadh go
hiomlán, de réir mar a bheidh, laistigh de thréimhse a shonróidh
an Chúirt.

(8) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (6) chun na Cúirte Cuarda, is
chuig breitheamh den Chúirt sin don chuaird ina bhfuil cónaí ar an
duine is ábhar don iarratas nó ina seolann sé nó sí aon ghairm, gnó
nó slí bheatha, de ghnáth, a dhéanfar é.

(9) Údaraítear leis seo do chigire duine a chur faoi mhionn dá
dtagraítear i bhfo-alt (5)(b).

(10) Beidh duine is ábhar do cheanglas faoi fho-alt (1), (3) nó (5)
i dteideal na ndíolúintí agus na bpribhléidí céanna i leith an ceanglas
sin a chomhlíonadh amhail is dá mba fhinné os comhair na hArd-
Chúirte an duine.

(11) Ní bheidh aon ráiteas arna dhéanamh ná admháil arna
déanamh ag duine de bhun ceanglas faoi fho-alt (1), (3) nó (5)
inghlactha mar fhianaise i gcoinne an duine sin in imeachtaí coiriúla
seachas in imeachtaí coiriúla i leith cion faoi fho-alt (17), agus
déanfaidh an cigire lena mbaineann é sin a mhíniú don duine i
ngnáthchaint.

(12) Ní mheasfar go gcuirtear iallach le haon ní san alt seo ar aon
duine aon taifid, leabhair nó cuntais (cibé acu a choimeádtar de
láimh iad nó ar shlí eile) nó doiciméid eile a thabhairt ar aird a
mbeadh sé nó sí díolmhaithe óna dtabhairt ar aird in imeachtaí i
gcúirt ar fhoras pribhléide gairmiúla dlíthiúla.

(13) Ní rachaidh cigire, ach amháin le toiliú an áititheora, isteach
i dteaghais phríobháideach, gan barántas arna eisiúint faoi fho-alt
(14) á údarú dó nó di dul isteach.

(14) Féadfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche, más deimhin leis
nó léi ar fhaisnéis faoi mhionn ó chigire—

(a) (i) go bhfuil forais réasúnacha amhrais ann go bhfuil aon
fhaisnéis nó taifid, leabhair nó cuntais (cibé acu a
choimeádtar de láimh iad nó ar shlí eile) nó aon
doiciméid eile a theastóidh ó chigire faoin alt seo, á
sealbhú in aon áitreabh nó in aon chuid d’aon
áitreabh, agus

(ii) gur coisceadh ar chigire, le linn feidhmeanna faoi fho-
alt (1) a chomhlíonadh, dul isteach san áitreabh nó
in aon chuid de,

nó

(b) gur gá don chigire dul isteach i dteaghais phríobháideach,
agus aon cheann dá chumhachtaí nó dá cumhachtaí faoin
alt seo a fheidhmiú inti,

barántas a eisiúint á údarú don chigire, agus daoine eile ina theannta
nó ina teannta, más gá, aon tráth nó tráthanna laistigh de 30 lá ón
dáta a eiseofar an barántas, agus ar an mbarántas a thabhairt ar aird
má iarrtar air nó uirthi déanamh amhlaidh, dul isteach, le forneart
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réasúnach más gá, san áitreabh nó sa chuid den áitreabh lena
mbaineann, agus gach ceann nó aon cheann de na feidhmeanna sin
a chomhlíonadh.

(15) Chun críocha imscrúdú, féadfaidh cigire, más cuí leis nó léi
déanamh amhlaidh, dá dheoin féin nó dá deoin féin, nó ar iarraidh
ón gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann an
t-imscrúdú, éisteacht ó bhéal a stiúradh.

(16) Beidh éifeacht le Cuid 1 de Sceideal 3 chun críocha éisteacht
ó bhéal dá dtagraítear i bhfo-alt (15).

(17) Faoi réir fho-alt (12), aon duine—

(a) a choimeádann siar, a dhíothaíonn nó a cheileann aon
fhaisnéis nó aon taifid, leabhair nó cuntais (cibé acu a
choimeádtar de láimh iad nó ar shlí eile) nó doiciméid
eile a theastóidh chun críocha imscrúdú, nó a dhiúltaíonn
an céanna a sholáthar,

(b) a mhainníonn nó a dhiúltaíonn aon cheanglas de chuid
cigire faoin alt seo a chomhlíonadh, nó

(c) a choisceann nó a bhacann cigire, ar shlí eile, le linn dó nó
di feidhmeanna arna bhforchur faoin Acht seo a
chomhlíonadh,

tá sé nó sí ciontach i gcion.

(18) Faoi réir fho-alt (19), i gcás go gciontófar cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta i gcion faoi fho-alt (17), féadfaidh an
chúirt a ordú, tar éis di aird a thabhairt ar chineál an chiona agus ar
na himthosca ina ndearnadh an cion, go ndéanfar a údarú nó a
húdarú chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta a chúlghairm agus go dtoirmiscfear air nó uirthi (agus
féadfaidh gur toirmeasc buan, toirmeasc go ceann tréimhse
shonraithe nó toirmeasc faoi réir coinníollacha sonraithe é) iarratas
a dhéanamh ar aon údarú nua chun cleachtas a sheoladh mar
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta.

(19) Ní bheidh éifeacht le hordú faoi fho-alt (18)—

(a) go dtí go mbeidh an gnáth-am chun achomharc a
thionscnamh i gcoinne an chiontaithe lena mbaineann nó
an ordaithe imithe in éag gan aon achomharc den sórt sin
a bheith tionscanta,

(b) go dtí go mbeidh achomharc den sórt sin tarraingthe siar
nó tréigthe, nó

(c) ar aon achomharc den sórt sin a thionscnamh, go dtí go
seasfar leis an gciontú nó leis an ordú, de réir mar a
bheidh.

(20) San alt seo, folaíonn “taifid, leabhair nó cuntais” cóipeanna
de thaifid, de leabhair nó de chuntais.

(21) San alt seo i gcás go mbeidh taifid, leabhair nó cuntais á
sealbhú nó á gcothabháil i bhfoirm leictreonach, folaíonn an
oibleagáid chun taifid, leabhair nó cuntais a thabhairt ar aird nó a
sholáthar oibleagáid chun na taifid, na leabhair nó na cuntais sin a
thabhairt ar aird nó a sholáthar i bhfoirm chlóite inléite intuigthe.
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182.—(1) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go mbeidh imscrúdú
críochnaithe ag cigire, déanfaidh an cigire, a luaithe is indéanta tar
éis breithniú a dhéanamh, a mhéid a bheidh siad iomchuí maidir leis
an imscrúdú, ar aon fhaisnéis nó taifid, aon leabhair nó cuntais (cibé
acu a choimeádtar de láimh iad nó ar shlí eile) nó doiciméid eile arna
soláthar don chigire de bhun aon cheanglas faoi alt 181, ar aon ráiteas
arna dhéanamh, nó ar aon admháil arna déanamh, ag aon duine de
bhun aon cheanglas faoin alt sin, ar aon aighneachtaí arna ndéanamh
agus aon fhianaise arna tíolacadh (cibé acu ag éisteacht ó bhéal dá
dtagraítear in alt 181(15) nó ar shlí eile)—

(a) dréacht den tuarascáil ar imscrúdú a ullmhú, agus

(b) cóip den tuarascáil ar imscrúdú mar aon le cóip den alt
seo a thabhairt—

(i) don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena
mbaineann an t-imscrúdú,

(ii) más de dhroim gearán a fháil a d’eascair an
t-imscrúdú, don ghearánach, agus

(iii) don tSeirbhís Dócmhainneachta,

agus iarrfaidh sé nó sí i scríbhinn ar gach duine de na daoine sin
aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh chun an chigire maidir leis an
dréacht den tuarascáil ar imscrúdú tráth nach déanaí ná 30 lá ón dáta
a cuireadh an fógra chuige nó chuici, nó cibé tréimhse bhreise nach
faide ná 30 lá a cheadóidh an cigire.

(2) Maidir le cigire a mbeidh fo-alt (1) comhlíonta aige nó aici tar
éis imscrúdú a chríochnú, déanfaidh sé nó sí, a luaithe is indéanta,
tar éis dul in éag don tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), agus,
tar éis dó nó di—

(a) breithniú a dhéanamh ar na haighneachtaí (más ann) dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(b) agus a rinneadh roimh dhul
in éag don tréimhse sin maidir leis an dréacht den
tuarascáil ar imscrúdú lena mbaineann, agus

(b) aon athmheas a dhéanamh ar an dréacht den tuarascáil ar
imscrúdú is cóir i dtuairim an chigire tar éis an
bhreithnithe sin,

an fhoirm chríochnaitheach den tuarascáil ar imscrúdú a ullmhú agus
í a chur faoi bhráid gach páirtí de na páirtithe dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) agus faoi bhráid an Choiste um Ghearáin fara aon
aighneachtaí den sórt sin a bheidh i gceangal leis an tuarascáil.

(3) I gcás go luafar sa tuarascáil ar imscrúdú gur deimhin leis an
gcigire go raibh nó go bhfuil an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta lena mbaineann an t-imscrúdú ag gabháil d’iompar míchiú,
ní dhéanfaidh an cigire aon mholadh, ná ní nochtfaidh sé nó sí aon
tuairim, sa tuarascáil maidir leis an gcineál smachtbhanna (mion-
smachtbhanna nó mór-smachtbhanna) a mheasann sé nó sí ba chóir
a fhorchur ar an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta i leith an
iompair mhíchuí sin.

(4) I gcás go bhfaighidh an Coiste um Ghearáin tuarascáil cigire
iarrfaidh sé—
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(a) ar an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena
mbaineann,

(b) ar an tSeirbhís Dócmhainneachta, agus

(c) i gcás gur eascair an t-imscrúdú ag an gcigire de dhroim
gearán a fháil, ar an ngearánach,

aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh chuige maidir leis na nithe is
ábhar do thuarascáil an chigire agus leis na haighneachtaí a
thabharfar do na páirtithe sin de bhun fho-alt (2) laistigh de 30 lá ó
thráth eisiúna na hiarrata nó cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh
an Coiste um Ghearáin.

(5) Faoi réir fho-alt (6), féadfaidh an Coiste um Ghearáin an ní a
bhreithniú ar bhonn thuarascáil an chigire agus aon aighneachtaí a
dhéanfar chun an chigire de bhun fho-alt (1), agus chun an Choiste
um Ghearáin de bhun fho-alt (4), agus féadfaidh sé freisin aird a
thabhairt ar aon doiciméid a thabharfar don chigire i gcúrsa an
iniúchta.

(6) I gcás gurb é tuairim an Choiste um Ghearáin gur cuí
déanamh amhlaidh chun nósanna imeachta córa a urramú, féadfaidh
sé éisteacht ó bhéal a stiúradh.

(7) Beidh éifeacht le Cuid 2 de Sceideal 2 chun críocha éisteacht
ó bhéal dá dtagraítear i bhfo-alt (6).

(8) Tar éis dó a bhreithniú ar an ní a chríochnú déanfaidh an
Coiste um Ghearáin cinneadh i dtaobh an iompar míchuí é iompar
an chleachtóra dócmhainneachta pearsanta is ábhar don imscrúdú.

(9) I gcás go gcinnfidh an Coiste um Ghearáin nach iompar
míchuí é iompar an chleachtóra dócmhainneachta pearsanta díbhfidh
sé an gearán.

(10) I gcás go gcinnfidh an Coiste um Ghearáin gur iompar míchuí
é iompar an chleachtóra dócmhainneachta pearsanta is ábhar don
imscrúdú cinnfidh sé an mion-smachtbhanna nó an mór-
smachtbhanna é an smachtbhanna cuí in imthosca an cháis.

(11) I gcás go gcinnfidh an Coiste um Ghearáin gur mion-
smachtbhanna an smachtbhanna cuí cinnfidh sé cén smachtbhanna
de na smachtbhannaí a shonraítear sa mhíniú ar mhion-
smachtbhanna is cuí in imthosca an cháis agus forchuirfidh sé an
smachtbhanna sin.

(12) I gcás go gcinnfidh an Coiste um Ghearáin gur mór-
smachtbhanna an smachtbhanna cuí, cinnfidh sé cén smachtbhanna
de na smachtbhannaí a shonraítear sa mhíniú ar mhór-smachtbhanna
is cuí in imthosca an cháis agus, i gcás den sórt sin, tarchuirfidh sé
an ní chun na hArd-Chúirte agus déanfaidh sé moladh maidir le cén
smachtbhanna is cuí.

(13) I ngach cás ina ndéanfar cinneadh faoi fho-ailt (8) go (12)
tabharfaidh an Coiste um Ghearáin cóip den chinneadh sin—

(a) don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena
mbaineann,

(b) don tSeirbhís Dócmhainneachta, agus
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(c) i gcás gur de dhroim gearán a fháil a d’eascair an
t-imscrúdú ag an gcigire, don ghearánach.

(14) I gcás go dtarchuirfear ní chun na hArd-Chúirte, cinnfidh sí,
tar éis deis a thabhairt do na páirtithe go léir aighneachtaí a
dhéanamh, an mion-smachtbhanna nó mór-smachtbhanna an
smachtbhanna cuí in imthosca an cháis, agus

(a) i gcás go gcinnfidh an Chúirt gur mion-smachtbhanna an
smachtbhanna cuí, cinnfidh sí cén smachtbhanna de na
smachtbhannaí a shonraítear sa mhíniú ar mhion-
smachtbhanna in alt 159 is cuí in imthosca an cháis agus
forchuirfidh sí an smachtbhanna sin, agus

(b) i gcás go gcinnfidh an Chúirt gur mór-smachtbhanna an
smachtbhanna cuí, cinnfidh sí cén smachtbhanna de na
smachtbhannaí a shonraítear sa mhíniú ar mhór-
smachtbhanna in alt 159 is cuí in imthosca an cháis agus
forchuirfidh sí an smachtbhanna sin.

183.—(1) Maidir le cleachtóir dócmhainneachta pearsanta is
ábhar do chinneadh faoi alt 182 (seachas fo-alt (12) den alt sin) ón
gCoiste um Ghearáin is cinneadh—

(a) gur iompair an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena
mbaineann é féin nó í féin go míchuí, agus

(b) gur ceart mion-smachtbhanna a fhorchur i leith iompar
míchuí,

féadfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná 30 lá ón dáta a eisíodh an
fógra faoi alt 182(13) chuig an gcleachtóir dócmhainneachta
pearsanta, achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte i gcoinne
na breithe.

(2) Féadfaidh an Ard-Chúirt, ar achomharc ag cleachtóir
dócmhainneachta pearsanta faoi fho-alt (1) a éisteacht, breithniú a
dhéanamh ar aon fhianaise a thabharfar ar aird nó ar aon argóint a
dhéanfar, cibé acu is chuig cigire nó chuig an gCoiste um Ghearáin
a thabharfar ar aird í nó a dhéanfar í.

(3) Faoi réir fho-alt (4), féadfaidh an Ard-Chúirt, ar achomharc ag
cleachtóir dócmhainneachta pearsanta faoi fho-alt (1) a éisteacht—

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

(ii) a chinneadh nach iompar mí-chuí é an t-iompar lena
mbaineann, nó

(iii) an cinneadh gur iompar mí-chuí é an t-iompar lena
mbaineann a dhaingniú agus smachtbhanna éagsúil
a fhorchur ar an gcleachtóir dócmhainneachta
pearsanta,

agus

(b) cibé ordú a dhéanamh maidir le costais is cuí léi i leith
an achomhairc.
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(4) Déanfaidh an Ard-Chúirt, le linn smachtbhanna cuí a
bhreithniú, na nithe dá dtagraítear in alt 184 a chur san áireamh.

184.—Déanfaidh an Coiste um Ghearáin agus an Ard-Chúirt, de
réir mar a bheidh, le linn breithniú a dhéanamh i dtaobh ar cheart
smachtbhanna a fhorchur nó cén smachtbhanna is cuí a fhorchur
imthosca an iompair mhíchuí lena mbaineann a chur i gcuntas (lena
n-áirítear na tosca ba chionsiocair leis) agus féadfaidh sé nó sí, gan
dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, aird a thabhairt
ar na nithe seo a leanas—

(a) an gá atá ann a chinntiú maidir le haon smachtbhanna a
fhorchuirfear—

(i) gur smachtbhanna cuí é agus go bhfuil sé i gcomhréir
leis an iompar míchuí, agus

(ii) más infheidhme, gur leor é chun iompar míchuí den
sórt sin nó dá shamhail a chosc san am atá le teacht,

(b) tromchúis an iompair mhíchuí,

(c) a mhéid a mhainnigh an cleachtóir dócmhainneachta
pearsanta comhoibriú leis an imscrúdú lena mbaineann
ar an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta,

(d) aon leithscéal nó míniú ón gcleachtóir dócmhainneachta
pearsanta mar gheall ar an iompar míchuí nó ar an
mainneachtain comhoibriú leis an imscrúdú lena
mbaineann,

(e) aon ghnóchan (is gnóchan airgeadais nó gnóchan eile) a
fuair an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta nó aon
duine ina bhfuil leas airgeadais ag an gcleachtóir
dócmhainneachta pearsanta de dhroim an iompair
mhíchuí,

(f) méid aon chaillteanais a bhain d’aon duine nó aon chostas
a tabhaíodh de dheasca an iompair mhíchuí,

(g) an fad a bhíothas ag gabháil don iompar míchuí,

(h) an raibh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta ag
gabháil go leantach d’iompar míchuí,

(i) más infheidhme, ar leanadh den iompar míchuí tar éis
fógra a bheith tugtha don chleachtóir dócmhainneachta
pearsanta faoin imscrúdú lena mbaineann,

(j) más infheidhme, easnamh, mí-éifeacht nó teip leantach
sásraí nó nósanna imeachta inmheánacha de chuid an
chleachtóra dócmhainneachta pearsanta arb é is cuspóir
dóibh cosc a chur le hiompar míchuí,

(k) más infheidhme, méid agus tráthúlacht aon bheart a
rinneadh chun deireadh a chur leis an iompar míchuí agus
aon bheart a rinneadh chun iarmhairtí an iompair
mhíchuí a leigheas,

(l) cibé acu a rinne cúirt nó an Coiste um Ghearáin
smachtbhanna a fhorchur cheana ar an gcleachtóir
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dócmhainneachta pearsanta maidir le hiompar míchuí
den tsamhail chéanna, agus

(m) aon fhasaigh a bheidh leagtha síos ag cúirt nó ag an
gCoiste um Ghearáin i leith iompar míchuí roimhe sin.

185.—(1) Foilseoidh an tSeirbhís Dócmhainneachta sonraí, i cibé
foirm agus ar cibé modh agus i leith cibé tréimhse is cuí léi, maidir
leis na nithe seo a leanas—

(a) ciontú duine i gcion faoi alt 160,

(b) aon bhreith ag an tSeirbhís Dócmhainneachta lena
ndiúltaítear údarú chun cleachtas a sheoladh mar
chleachtóir dócmhainneachta pearsanta a athnuachan,

(c) údarú chun cleachtas a sheoladh mar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta a fhionraí faoi alt 179(2),
agus

(d) mór-smachtbhanna a fhorchur ar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta faoin gCuid seo.

(2) Féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta sonraí a fhoilsiú, i
cibé foirm agus ar cibé modh agus i leith cibé tréimhse is cuí léi,
maidir le mion-smachtbhanna a fhorchur ar chleachtóir
dócmhainneachta pearsanta faoin gCuid seo.

186.—Ní bheidh feidhm ag alt 4 (arna leasú le halt 5 den Acht um
Chosaint Sonraí (Leasú), 2003) den Acht um Chosaint Sonraí, 1988
maidir le sonraí arna bpróiseáil—

(a) ag an tSeirbhís Dócmhainneachta,

(b) ag cigire a cheapfar faoi alt 176, nó

(c) ag an gCoiste um Ghearáin,

i gcomhlíonadh feidhmeanna a shanntar do na daoine sin faoin Acht
seo a mhéid a bhaineann na feidhmeanna sin le himscrúdú a
dhéanamh faoin gCuid seo.

CUID 6

Sainbhreithiúna den Chúirt Chuarda

187.—Leasaítear Acht na gCúirteanna (Bunú agus
Comhdhéanamh), 1961—

(a) in alt 4(2)—

(i) i mír (a), trí “agus” a scriosadh,

(ii) i mír (b), trí “Oireachtas.” a scriosadh agus
“Oireachtas, agus” a chur ina ionad, agus

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(b):
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“(c) cibé líon sainbhreithiúna (dá ngairfear
“Sainbhreitheamh den Chúirt Chuarda”
(“Specialist Judge of the Circuit Court”) ar
gach duine acu) a shocrófar ó am go ham
le hAcht den Oireachtas.”,

(b) in alt 6(1)(a), trí “Uachtarán na Cúirte Cuarda nó ghnáth-
bhreithimh den Chúirt Chuarda” a scriosadh agus
“Uachtarán na Cúirte Cuarda, ghnáthbhreithimh den
Chúirt Chuarda nó shainbhreithimh den Chúirt
Chuarda,” a chur ina ionad, agus

(c) in alt 6A (a cuireadh isteach le halt 12 d’Acht na
gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2002), tríd an
méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) I gcás go scarfaidh duine de réir fho-alt (3) d’alt 6
den Acht seo le hoifig bhreithiúnach de réir bhrí an ailt
sin, críochnóidh an duine éisteacht aon cháis nó cásanna a
bheidh éiste go páirteach ag an duine sa Chúirt ina
scarfaidh sé nó sí leis an oifig bhreithiúnach más rud é, ar
iarraidh a fháil ó Uachtarán na Cúirte sin—

(a) i gcás an duine a cheapadh chun oifig an
Phríomh-Bhreithimh, Uachtarán na hArd-
Chúirte nó Uachtarán na Cúirte Cuarda, go
measfaidh sé nó sí gur cuí déanamh amhlaidh,
nó

(b) i gcás an duine a cheapadh—

(i) chun oifig gnáthbhreithimh den Chúirt
Uachtarach, go n-iarrfaidh an Príomh-
Bhreitheamh ar an duine déanamh
amhlaidh,

(ii) chun oifig gnáthbhreithimh den Ard-
Chúirt, go n-iarrfaidh Uachtarán na hArd-
Chúirte ar an duine déanamh amhlaidh,

(iii) chun oifig gnáthbhreithimh den Chúirt
Chuarda nó sainbhreithimh den Chúirt
Chuarda, go n-iarrfaidh Uachtarán na
Cúirte Cuarda ar an duine déanamh
amhlaidh.”.

188.—Leasaítear alt 17 d’Acht na gCúirteanna (Forálacha
Forlíontacha), 1961—

(a) i bhfo-alt (2) (arna leasú le halt 5 d’Acht na gCúirteanna
agus na nOifigeach Cúirte, 2002), trí “Beidh duine” a
scriosadh agus “Faoi réir fho-alt (4), beidh duine” a chur
ina ionad,

(b) i bhfo-alt (2A) (a cuireadh isteach le halt 5 d’Acht na
gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2002), trí “Beidh
breitheamh” a scriosadh agus “Faoi réir fho-alt (4), beidh
breitheamh” a chur ina ionad,

(c) i bhfo-alt (2B) (a cuireadh isteach le halt 5 d’Acht na
gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2002), trí “Beidh
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cláraitheoir contae” a scriosadh agus “Faoi réir fho-alt
(4), beidh cláraitheoir contae” a chur ina ionad,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(2B) (a cuireadh isteach le halt 5 d’Acht na gCúirteanna
agus na nOifigeach Cúirte, 2002):

“(2C) Beidh sainbhreitheamh den Chúirt Chuarda
cáilithe lena cheapadh nó lena ceapadh mar
ghnáthbhreitheamh den Chúirt Chuarda.”,

agus

(e) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(4) Beidh aon duine de na daoine seo a leanas cáilithe
lena cheapadh nó lena ceapadh mar shainbhreitheamh den
Chúirt Chuarda:

(a) duine atá de thuras na huaire ina chláraitheoir
contae nó ina cláraitheoir contae, tar éis an
oifig sin a shealbhú ar feadh tréimhse nach
giorra ná 2 bhliain as a chéile, agus

(b) faoi réir fho-alt (5)—

(i) duine atá de thuras na huaire ina abhcóide
cleachtach nó ina habhcóide cleachtach nó
ina aturnae cleachtach nó ina haturnae
cleachtach a bhfuil seasamh 10 mbliana ar
a laghad aige nó aici, agus

(ii) breitheamh den Chúirt Dúiche.

(5) Tiocfaidh fo-alt (4)(b) i ngníomh ar cibé lá, nach
déanaí ná an 1 Eanáir 2014, a cheapfaidh an tAire le
hordú.”.

189.—Leasaítear Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha),
1961 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 26:

“Feidhmeanna,
cumhachtaí
agus dlínse
sainbhreithiúna
den Chúirt
Chuarda.

26A.—(1) D’ainneoin aon achtachán eile lena
dtugtar feidhmeanna, cumhachtaí agus dlínse do
bhreitheamh den Chúirt Chuarda, ní fhéadfaidh
sainbhreitheamh den chúirt sin ach na
feidhmeanna a thugtar dó nó di leis an alt seo a
chomhlíonadh agus na cumhachtaí agus an dlínse
a thugtar dó nó di leis an alt seo a fheidhmiú.

(2) Na feidhmeanna, na cumhachtaí agus an
dlínse a thugtar don Chúirt Chuarda leis an Acht
um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012, féadfaidh
sainbhreitheamh, faoi réir an ailt seo, iad nó í a
chomhlíonadh agus a fheidhmiú.

(3) Féadfaidh sainbhreitheamh aon ordú a
dhéanamh a fhéadfaidh Cláraitheoir Contae a
dhéanamh faoi alt 34(1) d’Acht na gCúirteanna
agus na nOifigeach Cúirte, 1995 agus faoin Dara
Sceideal a ghabhann leis an Acht sin, faoi réir na
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modhnuithe seo a leanas agus aon mhodhnuithe
eile is gá—

(a) aon tagairt sa Sceideal do Chláraitheoir
Contae, forléireofar í mar thagairt do
shainbhreitheamh,

(b) ní bheidh feidhm ag alt 34(2) den Acht
maidir le hordú den sórt sin, agus

(c) mír 8 den Sceideal a scriosadh.

(4) Beidh ag sainbhreitheamh, le linn dó nó di
na feidhmeanna agus an dlínse a thugtar dó nó di
leis an alt seo a chomhlíonadh agus a fheidhmiú,
na cumhachtaí uile atá coimhdeach leis na
feidhmeanna sin nó leis an dlínse sin.

(5) Féadfaidh sainbhreitheamh feidhmeanna a
chomhlíonadh agus cumhachtaí agus dlínse a
fheidhmiú i leith imeachtaí lena mbaineann fo-ailt
(2) agus (3) atá os comhair na Cúirte Cuarda i
gcuaird iomchuí agus i gcuaird iomchuí amháin.

(6) Féadfaidh sainbhreitheamh, in aon áit sa
Stát lasmuigh de chuaird iomchuí, aon iarratas a
éisteacht agus a chinneadh a bhfuil cumhacht aige
nó aici é a éisteacht agus a chinneadh laistigh den
chuaird sin agus is iarratas ar cheart, ina thuairim
nó ina tuairim, déileáil leis go práinneach.

(7) Féadfaidh sainbhreitheamh imeachtaí nó
aon chuid d’imeachtaí atá os a chomhair nó os a
comhair a chur ar atráth chuig aon bhreitheamh
eile den Chúirt Chuarda laistigh de chuaird
iomchuí.

(8) Féadfaidh sainbhreitheamh aon orduithe a
measfaidh sé práinn a bheith leo a dhéanamh
taobh amuigh de chúirt.

(9) San alt seo—

ciallaíonn “achtachán”—

(a) Acht den Oireachtas,

(b) reacht a bhí i bhfeidhm i Saorstát
Éireann díreach roimh an dáta a
tháinig an Bunreacht i ngníomh agus a
leanann 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);

ciallaíonn “cuaird iomchuí”, i ndáil le
sainbhreitheamh, cuaird a bhfuil sé nó sí sannta di
faoi alt 10(3) den Acht Cúirteanna Breithiúnais,
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1947 nó alt 2A (a cuireadh isteach le halt 193 den
Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012)
d’Acht na gCúirteanna, 1977.”.

190.—Leasaítear fo-alt (9A) (a cuireadh isteach le halt 10 den
Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an
Phobail (Leasú), 2011) d’alt 46 d’Acht na gCúirteanna (Forálacha
Forlíontacha), 1961—

(a) i mír (g), trí “agus” a scriosadh, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (g):

“(gg) le gach sainbhreitheamh den Chúirt Chuarda,
suim €140,623, agus”.

191.—Leasaítear Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte,
1995 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 10:

“An líon
sainbhreithiúna
den Chúirt
Chuarda.

10A.—Ní mó ná 8 an líon sainbhreithiúna den
Chúirt Chuarda.

192.—Leasaítear Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte,
1995—

(a) in alt 12, sa mhíniú ar “oifig bhreithiúnach” trí
“, sainbhreitheamh den Chúirt Chuarda” a chur isteach i
ndiaidh “den Chúirt Chuarda”,

(b) in alt 16(7) (arna leasú le halt 8 d’Acht na gCúirteanna
agus na nOifigeach Cúirte, 2002), tríd an mír seo a leanas
a chur in ionad mhír (a):

“(a) Nuair a bheidh sé ag cur ainm duine faoi bhráid
an Aire faoin alt seo cuirfidh an Bord in iúl an
gcomhlíonann an duine—

(i) ceanglais fho-alt (2) d’alt 5 (arna leasú le
halt 4 d’Acht na gCúirteanna agus na
nOifigeach Cúirte, 2002) d’Acht 1961 (i
gcás ceapachán chun oifig
gnáthbhreithimh den Chúirt Uachtarach
nó gnáthbhreithimh den Ard-Chúirt),

(ii) ceanglais fho-alt (2) nó (2B) d’alt 17 (arna
leasú le halt 188 den Acht um
Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012)
d’Acht 1961 (i gcás ceapachán chun oifig
breithimh den Chúirt Chuarda),

(iii) ceanglais fho-alt (4) (a cuireadh isteach le
halt 188 den Acht um Dhócmhainneacht
Phearsanta, 2012) d’alt 17 d’Acht 1961 (i
gcás ceapachán chun oifig
shainbhreithimh den Chúirt Chuarda), nó
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(iv) ceanglais fho-alt (2) nó (3) d’alt 29 d’Acht
1961 (i gcás ceapachán chun oifig
breithimh den Chúirt Dúiche),

i leith ceapachán chun na hoifige breithiúnaí ar
mian leis an duine go mbreithneofaí é nó í lena
haghaidh agus ní mholfaidh an Bord duine don
Aire faoin alt seo mura gcomhlíonfaidh an
duine na ceanglais sin.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 19:

“Oiliúint agus
oideachas
sainbhreithiúna
den Chúirt
Chuarda.

19A.—Déanfaidh sainbhreitheamh den
Chúirt Chuarda cibé cúrsa nó cúrsaí oiliúna
nó oideachais, nó oiliúna agus oideachais,
a cheanglóidh an Príomh-Bhreitheamh nó
Uachtarán na Cúirte Cuarda, cibé tráth nó
tráthanna a shonróidh an Príomh-
Bhreitheamh nó, de réir mar a bheidh,
Uachtarán na Cúirte Cuarda.”.

193.—Leasaítear Acht na gCúirteanna, 1977 tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 2:

“Sainbhreithiúna
den Chúirt
Chuarda a
shannadh do
chuarda.

2A.—(1) Ní bheidh feidhm ag alt 2 maidir le
sainbhreitheamh den Chúirt Chuarda a shannadh
do chuaird.

(2) I gcás sainbhreitheamh den Chúirt Chuarda
a bheith ceaptha, déanfaidh an Rialtas é nó í a
bhuansannadh go buan do chuaird amháin nó
níos mó.

(3) Aon sainbhreitheamh den Chúirt Chuarda
a bheidh buansannta do chuaird áirithe, féadfaidh
an Rialtas, tráth ar bith, má thoilíonn sé nó sí leis
ach ní fheadfaidh ar aon slí eile, é nó í a aistriú
chuig cuaird eile agus, ar an aistriú sin, tiocfaidh
sé nó sí chun bheith, agus beidh sé nó sí,
buansannta don chuaird eile sin in ionad na
cuarda chéadluaite.

(4) I gcás sainbhreitheamh den Chúirt Chuarda
a bheith buansannta do chuaird, féadfaidh an
Rialtas, ar iarraidh a fháil uaidh nó uaithi, más cuí
leo é, a bhuansannadh nó a buansannadh don
chuaird sin a fhoirceannadh agus féadfaidh an
Rialtas aon tráth dá éis sin an breitheamh a
bhuansannadh do chuaird ar bith eile.

(5) Más rud é—

(a) go mbeidh sainbhreitheamh den Chúirt
Chuarda buansannta do dhá chuaird
nó níos mó, agus

(b) go scoirfidh a bhuansannadh nó a
buansannadh do cheann amháin de na
cuarda sin faoi fho-alt (3) nó (4),
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ní dhéanfaidh aon ní sna fo-ailt sin a
bhuansannadh nó a buansannadh don chuaird nó
do na cuarda nach dtagraítear dóibh i mír (b) a
fhoirceannadh ná ní dhéanfaidh sé difear don
sannadh sin ná ní bhainfidh sé de nó di aon cheann
de na pribhléidí, na cumhachtaí agus na dualgais a
bheidh dílsithe dó nó di nó forchurtha air nó uirthi
de bhua an bhuansannta sin.

(6) Féadfar níos mó ná sainbhreitheamh
amháin den Chúirt Chuarda a shannadh don
chuaird chéanna, cibé acu trí oibriú an ailt seo nó
alt 10(3) den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1947,
nó trí oibriú an dá alt sin.”.

194.—Leasaítear alt 10 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1947—

(a) i bhfo-alt (1), trí “le fo-ailt (2), (3), (4), (5) agus (6) den alt
seo” a scriosadh agus trí “leis an alt seo” a chur ina ionad,

(b) i bhfo-alt (2), trí mhír (e) a scriosadh, agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (6):

“(8) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (2), (4) agus (5) maidir
le hobair na Cúirte Cuarda a dháileadh ná le gnó na Cúirte
Cuarda a chur de láimh, is obair nó gnó a cheanglaítear a
dhéanamh nó a chur i gcrích os comhair sainbhreitheamh
den Chúirt Chuarda.

(9) Féadfaidh Uachtarán na Cúirte Cuarda, ó am go
ham na nithe seo a leanas a shocrú, le hordú, i leith cuaird
ar bith—

(a) na háiteanna sa chuaird sin ina mbeidh suíonna
os comhair sainbhreithiúna le tionól,

(b) na tráthanna le linn na bliana agus na
huaireanta an chloig ar eatarthu (agus
féadfaidh tráthanna agus uaireanta an chloig a
bheith ar áireamh iontu seachas tráthanna agus
uaireanta an chloig shuíonna na Cúirte Cuarda
a shocrófar faoi fho-alt (2)) a thionólfar
suíonna den sórt sin,

agus, aon uair a bheidh ordú den sórt sin i bhfeidhm,
tionólfar na suíonna sin laistigh den chuaird sin—

(i) san áit a bheidh socraithe le hordú agus ní in
aon áit eile, agus

(ii) ag na tráthanna i rith na bliana agus idir na
huaireanta an chloig a shocrófar leis an ordú.

(10) Féadfaidh Uachtarán na Cúirte Cuarda, sula
bhfeidhmeoidh sé nó sí a chumhachtaí nó a cumhachtaí
faoi fho-alt (9)(a) i leith cuarda, dul i gcomhairle leis an
sainbhreitheamh a bheidh buansannta don chuaird sin.
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(11) I gcás go mbeidh 2 shainbhreitheamh nó níos mó
sannta de thuras na huaire (go buan nó go sealadach) do
chuaird áirithe, féadfaidh Uachtarán na Cúirte Cuarda, ó
am go ham, tar éis dul i gcomhairle leis na sainbhreithiúna
sin, gnó na Cúirte Cuarda sa chuaird sin a cheanglófar a
chur i gcrích os comhair sainbhreithimh a leithroinnt ar na
sainbhreithiúna sin.

(12) I gcás go mbeidh sainbhreitheamh sannta de
thuras na huaire (go buan nó go sealadach) do chuaird
áirithe, féadfaidh Uachtarán na Cúirte Cuarda le hordú,
tar éis dul i gcomhairle leis an sainbhreitheamh sin, maidir
le haon ghnó de chuid na Cúirte Cuarda a fhéadfar a chur
i gcrích os comhair cláraitheoir contae do chontae, do
chontaebhuirg nó do limistéar eile laistigh de chuaird agus
os comhair breitheamh speisialtachta a bheith sannta don
chuaird sin araon—

(a) a ordú go gcuirfear an gnó sin i gcrích os
comhair cláraitheoir contae agus ní os comhair
sainbhreitheamh, nó

(b) an gnó sin a leithroinnt ar na breithiúna
speisialtachta agus na cláraitheoirí contae lena
mbaineann.

(13) Gach ordú a dhéanfar faoi fho-alt (2), (9) nó (12)
déanfar, a luaithe is féidir tar éis a dhéanta, é a fhoilsiú ar
cibé modh a ordóidh Uachtarán na Cúirte Cuarda.”.

195.—Leasaítear an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 tríd an
alt seo a leanas a chur in ionad alt 38:

“38.—(1) Is ar cibé modh a chinnfear leis na rialacha a
bheidh le déanamh faoin gCuid seo a bheannófar do na
breithiúna seo a leanas:

(a) na breithiúna cuarda go léir, seachas na
sainbhreithiúna, agus

(b) na sainbhreithiúna go léir.

(2) Is de réir ord a gceaptha a bheidh céimniú na mbreithiúna
cuarda go léir, seachas na sainbhreithiúna.”.

196.—Leasaítear an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 in alt
66—

(a) trí fho-alt (1) a thabhairt ar an alt, agus

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

“(2) D’ainneoin fho-alt (1), is iad na tráthanna a
fhéadfaidh sainbhreithiúna den Chúirt Chuarda saoire a
thógáil cibé tráthanna a cheadóidh an tAire.”.

197.—Leasaítear alt 2(2) d’Acht na gCúirteanna, 1973 trí na
míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (a):
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“(a) faoi fho-alt (2) nó (2B) d’alt 17 d’Acht na gCúirteanna
(Forálacha Forlíontacha), 1961, mar bhreitheamh
den Chúirt Chuarda,

(aa) faoi alt (4)(b) (a cuireadh isteach le halt 188 den Acht
um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012) d’alt 17
d’Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha),
1961, mar shainbhreitheamh den Chúirt Chuarda,
nó”.

198.—Leasaítear alt 14(2) den Acht fán gCoimisiún um Athchóiriú
an Dlí, 1975 trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (d):

“(d) faoi fho-alt (2) nó (2B) d’alt 17 d’Acht na
gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961, mar
bhreitheamh den Chúirt Chuarda,

(dd) faoi alt (4)(b) (a cuireadh isteach le halt 188 den Acht
um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012) d’alt 17
d’Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha),
1961, mar shainbhreitheamh den Chúirt Chuarda,”.

199.—(1) Ní bhrisfear leanúnachas riaradh an cheartais—

(a) mar gheall ar aon fhoráil den Chuid seo do theacht i
ngníomh, nó

(b) mar gheall ar shainbhreitheamh den Chúirt Chuarda a
shannadh do chuaird, cibé acu go buan nó go sealadach,
faoi alt 10(3) den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1947 nó
alt 2A (a cuireadh isteach le halt 193 den Acht um
Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012) d’Acht na
gCúirteanna, 1977.

(2) Féadfaidh sainbhreitheamh den Chúirt Chuarda na
feidhmeanna a chomhlíonadh agus na cumhachtaí agus an dlínse a
fheidhmiú a thugtar dó nó di le halt 189 in imeachtaí os comhair na
Cúirte Cuarda, d’ainneoin go bhféadfadh go raibh na himeachtaí sin
ar feitheamh ar an dáta a tháinig an t-alt sin i ngníomh.
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SCEIDEAL 1

Aisghairm

Ailt 87 go 109 den Acht Féimheachta, 1988.

SCEIDEAL 2

Forálacha is infheidhme maidir le hÉisteachtaí ó Bhéal arna
stiúradh de bhun ailt 181 agus 182.

CUID 1

Éisteacht ó Bhéal arna stiúradh ag cigire de bhun alt 181(15)

1. Féadfaidh an cigire a bheidh ag stiúradh na héisteachta ó bhéal
chun críocha imscrúdú, fianaise a ghlacadh faoi mhionn, agus
údaraítear leis seo don chigire daoine a chur faoi mhionn den sórt
sin.

2. Féadfaidh an cigire, trí fhógra i scríbhinn, a cheangal ar aon
duine freastal ar an éisteacht ó bhéal cibé tráth agus i cibé áit a
shonrófar san fhógra chun fianaise a thabhairt i leith aon ní faoi
shaincheist san imscrúdú nó chun aon doiciméid iomchuí a thabhairt
ar aird a bheidh ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú nó ar fáil
aige nó aici.

3. Faoi réir mhír 4, féadfar duine dá dtagraítear i mír 2 a cheistiú
agus a chroscheistiú ag an éisteacht ó bhéal.

4. Beidh duine dá dtagraítear i mír 2 i dteideal na ndíolúintí agus
na bpribhléidí céanna i leith aon cheanglas dá dtagraítear sa mhír sin
a chomhlíonadh amhail is dá mba fhinné os comhair na hArd-
Chúirte an duine.

5. Más rud é nach gcomhlíonann duine dá dtagraítear i mír 2
ceanglas dá dtagraítear sa mhír sin nó nach gcomhlíonann sé nó sí
go hiomlán é, féadfaidh an cigire iarratas a dhéanamh ar mhodh
achomair chun na Cúirte Cuarda, iar bhfógra don duine sin, ar ordú
á cheangal ar an duine an ceanglas a chomhlíonadh nó a
chomhlíonadh go hiomlán, de réir mar a bheidh, laistigh de
thréimhse a shonróidh an Chúirt, agus féadfaidh an Chúirt an t-ordú
a iarrtar, nó cibé ordú eile is cuí léi, a dhéanamh nó diúltú aon ordú
a dhéanamh.

6. An dlínse a thugtar don Chúirt Chuarda le mír 5, féadfaidh an
breitheamh den Chúirt sin don chuaird ina bhfuil gnáthchónaí ar an
duine lena mbaineann, nó ina seolann sé nó sí aon ghairm, gnó nó
slí bheatha, í a fheidhmiú.

7. Is ar shlí seachas go poiblí a thionólfar an éisteacht ó bhéal.
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CUID 2

Éisteacht ó Bhéal arna stiúradh ag an gCoiste um Ghearáin
de bhun alt 182(6)

1. Féadfaidh an Coiste um Ghearáin, le linn dó an éisteacht ó
bhéal a stiúradh, chun cuidiú leis cinneadh a dhéanamh faoi alt 182
nó chun nósanna imeachta cothroma a urramú, fianaise a ghlacadh
faoi mhionn, agus údaraítear leis seo d’aon chomhalta den Choiste
um Ghearáin daoine a chur faoi mhionn den sórt sin.

2. Féadfaidh an Coiste um Ghearáin, trí fhógra i scríbhinn, a
cheangal ar aon duine freastal ar an éisteacht ó bhéal cibé tráth agus
i cibé áit a shonrófar san fhógra, chun fianaise a thabhairt i leith aon
ní faoi shaincheist le linn an bhreith a thabhairt faoi alt 182, nó chun
aon doiciméid iomchuí a thabhairt ar aird a bheidh ina sheilbh nó
ina seilbh nó faoina rialú nó ar fáil aige nó aici.

3. Faoi réir mhír 4, féadfar duine dá dtagraítear i mír 2 a cheistiú
agus a chroscheistiú ag an éisteacht ó bhéal.

4. Beidh duine dá dtagraítear i mír 2 i dteideal na ndíolúintí agus
na bpribhléidí céanna i leith aon cheanglas dá dtagraítear sa mhír sin
a chomhlíonadh amhail is dá mba fhinné os comhair na hArd-
Chúirte an duine.

5. Más rud é nach gcomhlíonann duine dá dtagraítear i mír 2
ceanglas dá dtagraítear sa mhír sin, nó nach gcomhlíonann sé nó
sí go hiomlán é, féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta iarratas a
dhéanamh ar mhodh achomair chun na Cúirte Cuarda, iar bhfógra
don duine sin, ar ordú á cheangal ar an duine an ceanglas a
chomhlíonadh, nó a chomhlíonadh go hiomlán, de réir mar a bheidh,
laistigh de thréimhse a shonróidh an Chúirt, agus féadfaidh an Chúirt
an t-ordú a iarrtar, nó cibé ordú eile is cuí léi, a dhéanamh nó diúltú
aon ordú a dhéanamh.

6. An dlínse a thugtar don Chúirt Chuarda le mír 5, féadfaidh an
breitheamh den Chúirt sin don chuaird ina bhfuil gnáthchónaí ar an
duine lena mbaineann, nó ina seolann sé nó sí aon ghairm, gnó nó
slí bheatha, í a fheidhmiú.

7. Is ar shlí seachas go poiblí a thionólfar an éisteacht ó bhéal
mura rud é—

(a) go ndéanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta
lena mbaineann an t-imscrúdú áirithe nó, más de dhroim
gearán a fháil a d’eascair an t-imscrúdú, an gearánach,
iarraidh i scríbhinn chun na Seirbhíse Dócmhainneachta
chun go ndéanfar an éisteacht (nó cuid di) a thionól go
poiblí agus go luafaidh sé nó sí san iarraidh na cúiseanna
atá leis an iarraidh, agus

(b) gur deimhin leis an tSeirbhís Dócmhainneachta, tar éis di
an iarraidh (go háirithe, na cúiseanna atá leis an iarraidh)
a bhreithniú, gur chuí déanamh de réir na hiarrata.
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SCEIDEAL 3

Painéal um Ghearáin agus Coistí um Ghearáin

1. Faoi réir mhíreanna 2 agus 3 den Sceideal seo, déanfaidh an
tAire, ar theacht i ngníomh d’alt 177 den Acht seo, le toiliú an Aire
Airgeadais agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
painéal a bhunú agus a chothabháil ar a mbeidh 7 nduine a laghad.

2. Is é nó í a bheidh i ngach duine de na daoine a cheapfar chun
an phainéil dá dtagraítear i mír 1 den Sceideal seo duine a measfaidh
an tAire ina leith go bhfuil taithí iomchuí nó eolas speisialta aige nó
aici a chumasóidh do na daoine a cheapfar a bhfeidhmeanna a
chomhall faoin Acht seo.

3. Aturnae nó abhcóide a bheidh i mbeirt ar a laghad de na daoine
a cheapfar chun an phainéil dá dtagraítear i mír 1 den Sceideal seo.

4. Faoi réir mhír 6 den Sceideal seo, fanfaidh duine ar an bpainéal
a bhunófar faoin alt seo go ceann cibé tréimhse a shonrófar ar é nó
í a cheapadh mura túisce a éagfaidh sé nó sí nó a iarrfaidh sé nó sí
ar an Aire a cheapachán nó a ceapachán a chúlghairm ach, mura rud
é gur éag sé nó sí, beidh sé nó sí incheaptha chun an phainéil go
ceann tréimhse bhreise nó tréimhsí breise.

5. Féadfaidh an tAire folúntas i gcomhaltas an phainéil a líonadh
ar an modh céanna a shonraítear i míreanna 1 agus 2 maidir le daoine
a cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí den phainéal.

6. Aon duine a bheidh ceaptha chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta de Choiste um Ghearáin maidir le himscrúdú áirithe,
leanfaidh sé nó sí de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den
phainéal agus den Choiste um Ghearáin sin go dtí gcríochnófar pléití
an Choiste um Ghearáin sin maidir leis an ní lena mbaineann
d’ainneoin an tréimhse ar ina leith a ceapadh an painéal a bheith
dulta in éag.

7. Íocfar le comhalta den phainéal a cheapfar chun Coiste um
Ghearáin cibé luach saothair agus liúntais i leith caiteachas a
chinnfidh an tAire le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

8. Is é a bheidh ar Choiste um Ghearáin triúr ar a laghad, ar
abhcóide nó aturnae duine amháin ar a laghad acu.

9. Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, duine a chur
den phainéal tráth ar bith mar gheall ar mhí-iompar sonraithe.

10. Beidh Coiste um Ghearáin neamhspleách in urscaoileadh a
fheidhmeanna.

11. Cuirfidh an tAire ar fáil do Choiste um Ghearáin cibé
seirbhísí, lena n-áirítear comhaltaí foirne, a theastóidh lé réasún ón
gCoiste sin.


