
————————

Uimhir 51 de 2013

————————

AN tACHT UM RÉITEACH PIRÍTE, 2013

[An tiontú oifigiúil]

————————

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal agus tosach feidhme

2. Léiriú

3. Feidhm an Achta

4. Damáiste suntasach piríte

5. Rialacháin

6. Caiteachais an Aire

7. Airleacain don Ghníomhaireacht Tithíochta

CUID 2

An Bord um Réiteach Piríte

8. An Bord um Réiteach Piríte a bhunú

9. Feidhmeanna an Bhoird

10. Foireann

11. Comhaltas an Bhoird agus nithe gaolmhara

12. Bronntanais

CUID 3

An Scéim um Leasúchán Piríte

13. An scéim um leasúchán piríte a dhéanamh

14. An scéim um leasúchán piríte

1



2

[Uimh. 51.] [2013.]An tAcht um Réiteach Pirı́te, 2013
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gCuideachtaí, 1990 (Uimh. 33)

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997 (Uimh. 2)

An tAcht Airgeadais, 2002 (Uimh. 5)

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851 (14 & 15 Vic, c. 93)

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 (Uimh. 39)

3



4



————————

Uimhir 51 de 2013

————————

AN tACHT UM RÉITEACH PIRÍTE, 2013
[An tiontú oifigiúil]
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Acht do dhéanamh socrú maidir le scéim a dhéanamh le haghaidh teaghaisí áirithe dá
ndearna pirít difear; do dhéanamh socrú chun an bord um réiteach piríte a bhunú d’fhonn
cur i ngníomh na scéime sin a bhainistiú; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a
bhaineann leis an méid sin.

[25 Nollaig 2013]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um Réiteach Piríte, 2013 a ghairm den Acht seo.

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

Léiriú

2. San Acht seo—

ciallaíonn “oifigeach achomhairc” duine a cheapfar faoi alt 26(1);

ciallaíonn “iarratasóir” úinéir nó comhúinéir teaghaise lena mbaineann an tAcht seo agus
a dhéanann iarratas chuig an mBord faoi alt 15(1);

ciallaíonn “Bord” an bord arna bhunú faoi alt 8(2);

ciallaíonn “tógálaí” duine atá tar éis teaghais nua a fhoirgniú agus folaíonn sé duine atá
bainteach, de réir bhrí alt 10 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, leis an duine
céadluaite mar chuid de shocrú i dtaca le foirgniú nó diúscairt na teaghaise;

ciallaíonn “measúnacht ar bhail foirgnimh” staidéar ar fhaisnéis iomchuí agus iniúchadh
amhairc neamhionrach inmheánach agus seachtrach ar theaghais a dhéanfaidh duine
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inniúil, faoi réim agus de réir an chaighdeáin le haghaidh tástála, d’fhonn a shuíomh an
bhfuil nó nach bhfuil damáiste infheicthe ann atá ar comhréir le hat piríte agus d’fhonn
méid agus suntasacht an damáiste sin a chainníochtú;

ciallaíonn “duine inniúil” duine a bhfuil oiliúint theoiriciúil agus phraiticiúil, taithí agus
eolas leordhóthanach aige nó aici is cuí maidir le cineál na hoibre atá le gabháil de láimh;

ciallaíonn “bail-rátáil ar dhamáiste” an rátáil a shannfar do theaghais tar éis measúnacht
ar bhail foirgnimh a dhéanamh faoi réim agus de réir an chaighdeáin tástála;

forléireofar “cinnteoir” de réir alt 15(6);

ciallaíonn “forbróir” duine a sheolann trádáil arb é atá inti, go hiomlán nó go páirteach,
foirgnimh nó déanmhais a fhoirgniú nó a athfheistiú d’fhonn iad a dhíol agus folaíonn sé
duine atá bainteach, de réir bhrí alt 10 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, leis an
duine céadluaite mar chuid de shocrú i dtaca le foirgnimh nó déanmhais a fhoirgniú nó a
athfheistiú d’fhonn iad a dhíol;

tá le “critéir cháilitheachta” an bhrí a thugtar dó le halt 14(2)(a);

ciallaíonn “éigeandáil” aon teagmhas nó imthoisc nó aon teaglaim de theagmhais nó
d’imthosca, a eascróidh as at piríte nó i dtaca leis, a tharla nó a d’fhéadfadh tarlú—

(a) a dhéanann dochar nó a fhéadfaidh dochar a dhéanamh do shláine déanmhais
teaghaise nó aon choda di,

(b) ar a bhfuil de thoradh nó ar a bhféadfadh a bheith de thoradh priacal do
shábháilteacht aon duine, agus

(c) ar gá gníomh práinneach ina leith chun deireadh a chur leis na droch-iarsmaí sin
agus an priacal sin nó iad a mhaolú;

ciallaíonn “lá bunaithe” an lá a cheapfar faoi alt 8(1);

ciallaíonn “truncáil” ábhar inlíontach a ndearnadh innealtóireacht air agus a dearadh chun
tacú le leac bunurláir teaghaise agus, de réir mar a bheidh, le cosán atá tadhlach leis;

ciallaíonn “Gníomhaireacht Tithíochta” an Ghníomhaireacht um Thithíocht agus Pobail
Inbhuanaithe;

ciallaíonn “Aire” an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil;

ciallaíonn “leasúchán piríte” oibreacha chun damáiste suntasach piríte do theaghaisí a
leasú nó atá coimhdeach leis an gcéanna agus folaíonn sé imscrúdú ar dhamáiste agus ar
dhearadh, ar shonraíocht agus ar mhaoirsiú na n-oibreacha agus na ngníomhaíochtaí a
bhaineann leis an méid sin roimhe seo;

ciallaíonn “scéim um leasúchán piríte” an scéim arna déanamh faoi alt 13;

ciallaíonn “at piríte” brú aníos ar oibreacha foirgnithe (lena n-áirítear leaca urláir) agus
brú cliathánach ar na ballaí éiritheacha i bhfoirgnimh, ar de thoradh at truncála mar gheall
ar ocsaídiú piríte imoibríche é go sonrach;

ciallaíonn “pirít imoibríoch” pirít i bhfoirm a ocsaídítear go réidh;

ciallaíonn “rannpháirtí sa scéim” iarratasóir a bhfuil a theaghais nó a teaghais san áireamh
sa scéim um leasúchán piríte;
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tá le “damáiste suntasach piríte” an bhrí a thugtar dó le halt 4;

ciallaíonn “caighdeán le haghaidh leasúcháin” Caighdeán Éireannach 398-2:2013 Pirít
imoibríoch in ábhar truncála fo-urláir — Cuid 2: An Mhodheolaíocht le haghaidh
oibreacha leasúcháin, arna fhoilsiú ag an Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na Éireann
agus aon leasú nó ionadú air a fhorordófar faoi alt 14(9)(b);

ciallaíonn “caighdeán le haghaidh tástála” Caighdeán Éireannach 398-1:2013 Pirít
imoibríoch in ábhar truncála fo-urláir — Cuid 1: Prótacal tástála agus catagóirithe, arna
fhoilsiú ag an Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na Éireann agus aon leasú nó ionadú air
a fhorordófar faoi alt 14(9)(a);

tá le “tuarascáil fíorúcháin” an bhrí a thugtar dó le halt 16(2).

Feidhm an Achta

3. (1) Beidh feidhm ag an Acht seo maidir leis na haicmí teaghaisí seo a leanas a úsáideann
duine nó atá oiriúnach lena n-úsáid ag duine mar áit chónaithe:

(a) tithe;

(b) árasáin;

(c) árasáin dhá urlár;

(d) teaghasáin.

(2) Beidh feidhm ag an Acht seo freisin maidir le déanmhas, limistéar nó seirbhís de
chuid foirgnimh arb é atá ann árasáin, árasáin dhá urlár nó teaghasáin (nó aon
teaglaim de na teaghaisí sin) a bhaineann le dhá theaghais den sórt sin nó níos mó
(dá ngairtear “comhlimistéar” san alt seo).

(3) Ní bheidh feidhm ag an Acht seo maidir le garáiste, carrchlós, gairdín, paitió nó
déanmhas eile nach n-úsáidtear mar áit chónaithe do dhaoine, mura deimhin leis an
mBord go bhféadfaí, de thoradh ar mhainneachtain an déanmhas lena mbaineann a
áireamh sa scéim um leasúchán piríte, damáiste a dhéanamh do theaghais—

(a) a cuireadh san áireamh sa scéim um leasúchán piríte, nó

(b) a ndearna an Ghníomhaireacht Tithíochta moladh ina leith faoi alt 16(2)(a).

(4) Ní bheidh feidhm ag an Acht seo maidir le foirgnimh, seachas foirgnimh arb é atá
iontu árasáin, árasáin dhá urlár nó teaghasáin (nó aon teaglaim de na teaghaisí sin),
lena soláthraítear cóiríocht iláitithe faoi choinníollacha sonracha, lena n-áirítear tithe
banaltrais, scoileanna cónaithe, óstáin agus brúnna, ach gan a bheith teoranta do na
foirgnimh sin.

(5) Ní bheidh feidhm ag an Acht seo maidir le teaghaisí nó comhlimistéir atá ar
úinéireacht acu seo a leanas:

(a) Aire den Rialtas;

(b) Oifig an Uachtaráin;

(c) Oifig an Ard-Aighne;
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(d) Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste;

(e) Oifig Thithe an Oireachtais;

(f) údarás áitiúil;

(g) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;

(h) duine arna bhunú—

(i) le haon achtachán nó faoi aon achtachán (seachas Achtanna na
gCuideachtaí),

(ii) le haon scéim arna riaradh ag an Rialtas, nó

(iii) faoi Achtanna na gCuideachtaí, de bhun cumhachtaí a thugtar le hachtachán
eile nó faoi achtachán eile, agus a mhaoinítear go hiomlán nó go páirteach,
cibé acu go díreach nó go neamhdhíreach, le hairgead arna soláthar ag Aire
den Rialtas, nó le hiasachtaí arna ndéanamh nó arna ráthú ag Aire den
Rialtas, nó le suibscríobh le haghaidh scaireanna arna sealbhú ag Aire den
Rialtas thar ceann Aire den Rialtas;

(i) cuideachta (de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí), a bhfuil tromlach de na
scaireanna inti á shealbhú ag Aire den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas;

(j) tógálaí nó forbróir, seachas i gcás go ndéanfar iarratas—

(i) i leith teaghais nach ndearna an tógálaí nó an forbróir sin í a thógáil ná a
fhorbairt, nó

(ii) i leith comhlimistéir agus nach leis an tógálaí nó an forbróir na teaghaisí go
léir san fhoirgneamh ar cuid de an comhlimistéar.

(6) I gcás, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord maidir leis an scéim um leasúchán
piríte a chur i ngníomh, gur deimhin leis an Aire gur gá é chun leasúchán piríte a
dhéanamh ar aicme teaghaise a mbeadh feidhm ag an alt seo maidir léi, ach amháin
nach sonraítear í i mír (a), (b), (c) nó (d) d’fho-alt (1), féadfaidh an tAire an aicme
teaghaise sin a fhorordú chun na críche sin.

Damáiste suntasach piríte

4. San Acht seo, ciallaíonn “damáiste suntasach piríte”—

(a) (i) bail-rátáil 1 ar dhamáiste (ag forchéimniú) atá ar comhréir le hat piríte, nó

(ii) bail-rátáil 2 ar dhamáiste atá ar comhréir le hat piríte,

a bhunófar i ngach cás ar scór measúnacht ar bhail foirgnimh arna déanamh ag
duine inniúil, agus

(b) truncáil arna haicmiú ag duine inniúil faoi réim agus de réir an chaighdeáin le
haghaidh tástála mar thruncáil a d’fhéadfadh leathnú go suntasach nó go
teoranta.
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Rialacháin

5. (1) Féadfaidh an tAire le rialacháin, foráil a dhéanamh le haghaidh aon ní dá
dtagraítear san Acht seo mar ní atá forordaithe nó le forordú.

(2) Gan dochar d’aon fhoráil den Acht seo, féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha,
forlíontacha agus iarmhartacha a bheith i rialacháin faoin alt seo is dóigh leis an
Aire is gá nó is fóirsteanach chun críocha na rialachán.

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

Caiteachais an Aire

6. 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.

Airleacain don Ghníomhaireacht Tithíochta

7. Féadfaidh an tAire, gach bliain airgeadais, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord,
deontas a thabhairt don Ghníomhaireacht Tithíochta, ina mbeidh cibé méid a cheadóidh
an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas, chun an scéim um leasúchán piríte, agus nithe atá coimhdeach lena cur i
ngníomh, a chur i ngníomh.

CUID 2

An Bord um Réiteach Piríte

An Bord um Réiteach Piríte a bhunú

8. (1) Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá bunaithe chun
críocha an Achta seo.

(2) An lá bunaithe, beidh comhlacht arna bhunú ar a dtabharfar, sa Bhéarla, the Pyrite
Resolution Board, nó sa Ghaeilge, An Bord um Réiteach Piríte, (dá ngairtear “an
Bord” san Acht seo), chun na feidhmeanna a thugtar dó leis an Acht seo a
chomhlíonadh.

(3) Faoi réir an Achta seo, beidh an Bord neamhspleách i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna.
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Feidhmeanna an Bhoird

9. (1) Déanfaidh an Bord na nithe seo a leanas—

(a) scéim um leasúchán piríte a dhéanamh faoi alt 13,

(b) cur i ngníomh na scéime um leasúchán piríte a threorú agus a mhaoirsiú de réir
théarmaí na scéime sin,

(c) ordacháin a thabhairt don Ghníomhaireacht Tithíochta i ndáil le gach ní nó le
haon ní díobh seo a leanas:

(i) tástáil a chur i gcrích de réir an chaighdeáin le haghaidh tástála;

(ii) teaghaisí a chatagóiriú de réir an chaighdeáin le haghaidh tástála;

(iii) damáiste is inchurtha i leith at piríte a fhíorú;

(iv) sainchomhairleoirí, conraitheoirí agus seirbhísí a fháil;

(v) sainchomhairleoirí agus conraitheoirí a cheapadh chun leasúchán piríte a
chur i gcrích;

(vi) nithe buiséadacha a bhaineann leis an scéim um leasúchán piríte;

(vii) tosaíochtaí laistigh den scéim um leasúchán piríte, ag féachaint do leithroinnt
caiteachais agus dul chun cinn an leasúcháin piríte;

(viii) tosaíocht a thabhairt do theaghaisí dá ndearna éigeandáil difear;

(ix) tuarascálacha faoi dhul chun cinn maidir le cur i ngníomh na scéime um
leasúchán piríte;

(x) idirchaidreamh agus socruithe a dhéanamh le rannpháirtithe sa scéim i ndáil
le leasúchán a dhéanamh ar a gcuid teaghaisí;

(xi) aon ní eile a bhaineann leis an scéim um leasúchán piríte a mheasfaidh an
Bord a bheith riachtanach,

(d) faisnéis a sholáthar i ndáil le pirít agus damáiste suntasach piríte,

(e) iarratais ar theaghais a áireamh sa scéim um leasúchán piríte a bhreithniú agus a
chinneadh, agus

(f) achomhairc faoi alt 27 a chinneadh.

(2) Beidh ag an mBord na cumhachtaí sin go léir atá riachtanach nó fóirsteanach chun
a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(3) Is i scríbhinn a bheidh ordachán arna thabhairt faoi fho-alt (1)(c) don
Ghníomhaireacht Tithíochta agus féadfaidh sé a bheith i bhfoirm leictreonach.

(4) Déanfaidh an Bord, tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain agus i
dteannta na tuarascála dá dtagraítear i bhfo-alt (5), tuarascáil a ullmhú agus a chur
faoi bhráid an Aire maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna faoin Acht seo aige sa
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bhliain díreach roimhe sin, nó, i gcás na tréimhse ón lá bunaithe go dtí an 30
Meitheamh díreach ina dhiaidh sin, sa tréimhse sin, agus déanfaidh an tAire, a
luaithe is féidir tar éis an tuarascáil a fháil, a chur faoi deara cóipeanna den tuarascáil
a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(5) I ndeireadh gach tréimhse 3 mhí, a mbeidh deireadh leis an gcéad tréimhse 3 mhí
tar éis an lae bunaithe, tabharfaidh an Bord tuarascáil don Aire maidir le cur i
ngníomh na scéime um leasúchán piríte le linn na tréimhse 3 mhí roimh an tuarascáil
a thabhairt, lena n-áirítear measúnacht ón mBord ar oibriú na scéime sin agus beidh
i ngach tuarascáil cibé faisnéis a mheasfaidh an Bord is iomchuí agus a shonróidh
an tAire ó am go ham.

Foireann

10. (1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Bhoird agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, cibé daoine nó cibé líon daoine dá oifigigh nó dá hoifigigh a
chinnfidh sé nó sí a thabhairt ar iasacht nó a shannadh don Bhord agus féadfaidh
an Ghníomhaireacht Tithíochta, le toiliú an Bhoird, an Aire agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, cibé fostaithe agus cibé líon fostaithe de
chuid na Gníomhaireachta Tithíochta a chinnfidh an Ghníomhaireacht sin a
thabhairt ar iasacht nó a shannadh don Bhord chun bheith ina gcomhaltaí
d’fhoireann an Bhoird.

(2) Féadfaidh an Bord a fheidhmeanna a chomhlíonadh de réir mar is cuí leis trí
chomhalta d’fhoireann an Bhoird agus le linn na feidhmeanna sin a chomhlíonadh
beidh an comhalta sin d’fhoireann an Bhoird faoi réir ordacháin an Bhoird.

(3) Freastalóidh aon chomhalta d’fhoireann an Bhoird ar chruinnithe den Bhord nuair
a iarrfaidh an Bord air nó uirthi déanamh amhlaidh.

Comhaltas an Bhoird agus nithe gaolmhara

11. (1) Ní lú ná 4 agus ní mó ná 7 an líon comhaltaí a bheidh ar an mBord.

(2) Is é nó í an tAire a cheapfaidh comhaltaí an Bhoird.

(3) Cinnteoidh an tAire, le linn dó nó di comhaltaí an Bhoird a cheapadh, gur daoine
iad na comhaltaí ag a bhfuil an t-eolas, an taithí agus an inniúlacht is gá i ndáil le
feidhmeanna an Bhoird.

(4) Beidh gach comhalta den Bhord i seilbh oifige ar feadh cibé tréimhse nach faide ná
3 bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha, de réir mar a chinnfidh an tAire.

(5) Faoi réir fho-alt (6), aon chomhalta den Bhord a rachaidh a théarma nó a téarma
oifige in éag trí imeacht aimsire, beidh sé nó sí in-athcheaptha chun an Bhoird.

(6) Aon chomhalta den Bhord a mbeidh 2 théarma oifige curtha isteach aige nó aici, ní
bheidh sé nó sí in-athcheaptha chun an Bhoird.

(7) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, comhalta amháin den Bhord a ainmniú chun
gníomhú mar Chathaoirleach ar an mBord.

(8) Beidh éifeacht le forálacha an Sceidil i ndáil leis an mBord.
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Bronntanais

12. (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, glacadh le bronntanais airgid, talún nó
maoine eile.

(2) I gcás go sonróidh deontóir bronntanais iontaobhas nó coinníoll atá ag gabháil le
bronntanas, féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, glacadh leis an mbronntanas faoi réir an iontaobhais nó an
choinníll.

(3) Ní ghlacfaidh an Bord le bronntanas más rud é, i dtuairim an Bhoird, go mbeidh an
t-iontaobhas nó an coinníoll a chuir an deontóir ag gabháil leis ar neamhréir le
neamhspleáchas oibríochta an Bhoird nó le comhlíonadh éifeachtach a
fheidhmeanna nó gur dócha go ndéanfadh sé dochar don chéanna.

(4) Déanfaidh an Bord, a luaithe is féidir tar éis dó glacadh le bronntanas airgid de réir
an ailt seo, an t-airgead sin a íoc leis an Aire.

(5) Déanfaidh an Bord, ar cibé modh a chinnfidh sé, le toiliú an Aire agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, aon talamh nó aon mhaoin eile a bheidh
glactha aige mar bhronntanas faoin alt seo, a dhíol nó a dhiúscairt ar shlí eile agus,
a luaithe is féidir tar éis na diúscartha sin, na fáltais ón diúscairt sin a íoc leis an Aire.

(6) Déanfaidh an Bord na mionsonraí i dtaobh aon bhronntanais, ar mó a luach ná méid
a shonróidh an tAire le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a
áireamh sa chéad tuarascáil eile a ullmhófar faoi alt 9(4) tar éis dó glacadh leis
an mbronntanas.

(7) I bhfo-alt (6), ciallaíonn “mionsonraí”—

(a) ainm agus seoladh dheontóir an bhronntanais,

(b) tuairisc ar an mbronntanas, agus

(c) sonraí aon iontaobhais nó aon choinníll atá ag gabháil leis an mbronntanas.

CUID 3

An Scéim um Leasúchán Piríte

An scéim um leasúchán piríte a dhéanamh

13. (1) Déanfaidh an Bord, a luaithe is féidir tar éis an lae bunaithe, dréachtscéim um
leasúchán piríte a ullmhú agus tabharfaidh sé an dréachtscéim don Aire lena ceadú
ag an Aire.

(2) Féadfaidh an tAire fógra a thabhairt don Bhord go bhfuil an dréachtscéim ceadaithe
agus ordóidh sé nó sí don Bhord an scéim a dhéanamh.

(3) Tar éis dó an fógra ón Aire a fháil faoi fho-alt (2), déanfaidh an Bord an scéim um
leasúchán piríte (dá ngairtear an “scéim um leasúchán piríte” san Acht seo).
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(4) Tabharfaidh an Bord fógra maidir leis an scéim um leasúchán piríte a dhéanamh
don Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara an scéim a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta.

(5) Féadfar an scéim um leasúchán piríte a leasú nó a chúlghairm agus í a ionadú le
scéim ina diaidh sin a ullmhófar, a thabharfar don Aire agus a cheadófar faoin
alt seo.

(6) Foilseoidh an Bord an scéim um leasúchán piríte agus aon leasú uirthi nó aon scéim
a chuirfear ina hionad ar cibé modh, lena n-áirítear trí mheán leictreonach, is cuí leis.

An scéim um leasúchán piríte

14. (1) Beidh sa scéim um leasúchán piríte na téarmaí agus na coinníollacha is infheidhme
maidir leis an scéim sin.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), déanfar foráil leis an scéim um leasúchán
piríte maidir le gach ní nó le haon ní díobh seo a leanas:

(a) na critéir atá le comhlíonadh ag iarratasóir ionas go mbeidh teaghais atá faoi
úinéireacht ag an iarratasóir sin incháilithe le háireamh sa scéim um leasúchán
piríte (dá ngairtear “na critéir cháilitheachta” san Acht seo);

(b) teorainneacha leis na méideanna, i leith leasúchán piríte nó aon ghné den
chéanna, a fhéadfar a chaitheamh ar aon teaghais;

(c) ceanglas go gcomhlíonfar an caighdeán le haghaidh tástála d’fhonn a chinneadh
an bhfuil damáiste suntasach piríte in aon teaghais;

(d) ceanglas go gcomhlíonfaidh leasúchán piríte a dhéanfar in aon teaghais an
caighdeán le haghaidh leasúcháin;

(e) na teorainneacha leis na méideanna atá inghnóthaithe ag rannpháirtí sa scéim i
leith na nithe seo a leanas—

(i) costais dheimhnithe a thabhóidh an rannpháirtí sin sa scéim, nó

(ii) costais a léirítear chun sástacht an Bhoird, gur thabhaigh an rannpháirtí sin
sa scéim iad,

i ndáil leis na nithe seo a leanas:

(I) costas na measúnachta ar bhail foirgnimh;

(II) i ndáil leis an leasúchán piríte ar theaghais an rannpháirtí sa scéim—

(A) caiteachais chóiríochta, nó

(B) caiteachais a bhaineann le troscán a aistriú agus a stóráil, nó

(C) teaglaim de chaiteachais dá dtagraítear i gclásal (A) nó (B),

a tabhaíodh i gcúrsa oibreacha ar an teaghais;

(f) na himthosca ina bhféadfar na costais dá dtagraítear i mír (e)(ii) a íoc roimh ré;
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(g) raon na n-oibreacha a fhéadfar a dhéanamh ar aon teaghais;

(h) na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh ag iarratasóir chun go ndéanfar a
theaghais nó a teaghais a áireamh sa scéim um leasúchán piríte nó a bheidh le
comhlíonadh ag rannpháirtí sa scéim chun go leanfar dá theaghais nó dá teaghais
a áireamh sa scéim um leasúchán piríte;

(i) na socruithe idir an t-iarratasóir agus an Bord chun go dtabharfaidh an
t-iarratasóir toiliú go dtionscnóidh an Bord aon imeachtaí sibhialta is cuí a
thionscnamh agus a bhaineann le caillteanas a eascraíonn as gníomh nó as
mainneachtain aon duine, is cúis le damáiste suntasach piríte do theaghais an
iarratasóra;

(j) na socruithe i ndáil le sainchomhairleoirí, conraitheoirí agus seirbhísí a fháil;

(k) na socruithe chun caiteachas a fhormhaoirsiú agus a iniúchadh;

(l) leasúchán piríte a dheimhniú;

(m) na critéir atá le cur i bhfeidhm chun tosaíocht amhail idir teaghaisí éagsúla a
chinneadh;

(n) na téarmaí maidir le hairgead a íoc i leith na scéime um leasúchán piríte agus
maidir leis na téarmaí sin a athrú;

(o) doiciméadacht agus taifid de chuid an Bhoird agus de chuid na Gníomhaireachta
Tithíochta a ullmhú agus a choimeád de réir mar is cuí;

(p) an fhoirm ina ndéanfar agus an modh ar a ndéanfar iarratas ar theaghais a
áireamh sa scéim um leasúchán piríte faoi alt 15;

(q) an fhaisnéis a bheidh le tabhairt i dteannta iarratas ar theaghais a áireamh sa
scéim um leasúchán piríte faoi alt 15, foirm na faisnéise sin agus an modh ar a
ndéanfar í a fhíorú.

(3) Beidh aird ag an mBord ar na nithe seo a leanas le linn dó na critéir cháilitheachta
a chinneadh—

(a) líon agus raon geografach teagmhas damáiste shuntasaigh piríte,

(b) déine fhoriomlán an damáiste is inchurtha i leith at piríte i dteaghaisí,

(c) infhaighteacht roghanna praiticiúla, seachas faoin scéim um leasúchán piríte nó
trí acmhainní an iarratasóra a úsáid, do dhaoine dá ndearna damáiste suntasach
piríte difear, a chumasódh do dhaoine den sórt sin, dá mbainfí leas astu,
leasúchán a dhéanamh ar a dteaghais nó an céanna a áirithiú,

(d) na hacmhainní (lena n-áirítear acmhainní airgeadais) atá ar fáil nó is dóigh a
bheidh ar fáil don Bhord chun an scéim um leasúchán piríte a chur i ngníomh,
agus

(e) cibé nithe eile a mheasfaidh an Bord is cuí, ag féachaint d’fheidhmeanna an
Bhoird.
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(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), féadfaidh an Bord, le linn dó an scéim um
leasúchán piríte a dhéanamh agus tar éis dó na nithe dá dtagraítear i míreanna (b)
agus (d) d’fho-alt (3) a chur i gcuntas, teaghaisí lena mbaineann bail-rátáil 1 ar
dhamáiste (ag forchéimniú) atá ar comhréir le hat piríte, a eisiamh ón scéim um
leasúchán piríte.

(5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), féadfaidh an Bord, ag féachaint don ghá
atá ann a áirithiú go mbainfear an úsáid is tairbhiúla, is éifeachtaí agus is éifeachtúla
as na cistí a bheidh ar fáil don scéim um leasúchán piríte, teaghaisí a shocrú ina
ngrúpaí chun críche clár um leasúchán piríte agus, le linn dó iad a shocrú amhlaidh,
tabharfaidh sé aird ar a infhaighte atá maoiniú, ar scaipeadh agus déine fhoriomlán
an damáiste shuntasaigh piríte agus ar cibé tosca eile a mheasfaidh an Bord is
iomchuí.

(6) In aon imeachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(i)—

(a) féadfar ordú a dhéanamh—

(i) chun go n-íocfar damáistí leis an mBord, nó

(ii) chun go n-íocfar costais leis an mBord nó chun go n-íocfaidh an Bord costais,

(b) ní chuirfear i gcuntas go ndearnadh teaghais an iarratasóra a áireamh sa scéim
um leasúchán piríte ná aon leasúchán piríte ar an teaghais a dhéantar faoin
scéim, agus

(c) féadfaidh an Bord na himeachtaí a thionscnamh thar a cheann féin nó thar ceann
an iarratasóra.

(7) I ndáil le teaghais a cuireadh san áireamh sa scéim um leasúchán piríte, i gcás gur
chuir duine inniúil in iúl go bhfuil difear déanta don teaghais nó go bhféadfadh
difear a bheith déanta don teaghais de dheasca éigeandála, féadfaidh an Bord, mar
eisiamh ar an scéim um leasúchán piríte, ordachán a thabhairt don Ghníomhaireacht
Tithíochta chun tosaíocht a thabhairt don leasúchán piríte a dhéanamh ar an
teaghais sin.

(8) I gcás go bhfuil leasúchán piríte á dhéanamh nó déanta ar theaghais dá ndearna at
piríte difear seachas de réir na scéime um leasúchán piríte, ní bheidh na costais
leasúcháin ná aon chostais ghaolmhara inaisíoctha faoin Acht seo.

(9) Féadfaidh an tAire, tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an mBord—

(a) agus tar éis breithniú a dhéanamh ar aon athbhreithniú nó ionadú a dhéanfaidh
an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann ar Chaighdeán Éireannach
398-1:2013 Pirít imoibríoch in ábhar truncála fo-urláir — Cuid 1: Prótacal tástála
agus catagóirithe, arna fhoilsiú ag an Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na
Éireann, leasuithe, athbhreithnithe nó ionaduithe ar an gcaighdeán le haghaidh
tástála a fhorordú, nó

(b) tar éis breithniú a dhéanamh ar aon athbhreithniú nó ionadú a dhéanfaidh an
tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na Éireann ar Chaighdeán Éireannach 398-
2:2013 Pirít imoibríoch in ábhar truncála fo-urláir — Cuid 2: An Mhodheolaíocht
le haghaidh oibreacha leasúcháin, arna fhoilsiú ag an Údarás um Chaighdeáin
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Náisiúnta na Éireann, leasuithe, athbhreithnithe nó ionaduithe ar an gcaighdeán
le haghaidh leasúcháin a fhorordú.

Iarratas ar theaghais a áireamh sa scéim um leasúchán piríte

15. (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), féadfaidh an t-úinéir nó an comhúinéir ar theaghais
lena mbaineann an tAcht seo iarratas a dhéanamh chuig an mBord chun an
teaghais sin a áireamh sa scéim um leasúchán piríte.

(2) Aon duine—

(a) ar leis nó léi níos mó ná teaghais amháin an 12 Nollaig 2013, cibé acu i
gcomhpháirt nó nach ea, nó

(b) a cheannóidh teaghais amháin nó níos mó, an 12 Nollaig 2013 nó dá éis,

féadfaidh sé nó sí, faoi réir fho-alt (3) i gcás teaghais dá dtagraítear i mír (b), iarratas
a dhéanamh chuig an mBord chun nach ndéanfar ach ceann amháin de na teaghaisí
sin a áireamh sa scéim um leasúchán piríte.

(3) I gcás go gceannóidh duine teaghais an 12 Nollaig 2013 nó dá éis, ní bheidh an duine
sin i dteideal iarratas a dhéanamh chun an teaghais a áireamh sa scéim um leasúchán
piríte i gcás gurbh eol dó nó di nó gur chóir gurbh eol dó nó di gur úsáideadh
truncáil a raibh pirít imoibríoch inti chun an teaghais a fhoirgniú.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (2) agus (3) i gcás gur comhlacht corpraithe (cibé acu
ilchorparáid nó corparáid aonair é) nó comhlacht neamhchorpraithe daoine é an
t-iarratasóir agus—

(a) gurb é ceann dá phríomhchuspóirí tithíocht shóisialta a sholáthar, agus

(b) go bhfuil sé i dteideal díolúine faoi alt 207 nó 208 den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997 ar an lá a dhéanfar an t-iarratas faoin alt seo agus go mbeidh
uimhir (dá ngairtear uimhir charthanais go coitianta) arna heisiúint ag na
Coimisinéirí Ioncaim chun críocha na díolúine sin.

(5) Maidir le hiarratas faoin alt seo—

(a) is i scríbhinn a bheidh sé san fhoirm, agus féadfaidh foirm leictreonach a bheith
san áireamh, a shonróidh an Bord,

(b) sonrófar ann ainm an iarratasóra agus an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí air
nó uirthi,

(c) sonrófar ann seoladh na teaghaise lena mbaineann an t-iarratas,

(d) beidh ann, i ndáil leis an teaghais lena mbaineann an t-iarratas, tuarascáil ón
duine inniúil a rinne an mheasúnacht ar bhail foirgnimh,

(e) beidh ann mionsonraí i dtaobh aon bheart a bheidh déanta ag an iarratasóir nó
a bheidh déanta thar a cheann nó thar a ceann chun leasúchán damáiste
shuntasaigh piríte nó cúiteamh as an damáiste sin a áirithiú, agus

(f) beidh ann cibé faisnéis eile a shonróidh an Bord faoi théarmaí agus coinníollacha
na scéime um leasúchán piríte.



[2013.] [Uimh. 51.]An tAcht um Réiteach Pirı́te, 2013

(6) Déanfaidh comhalta d’fhoireann an Bhoird, arb é nó í agus ar a dtabharfar, chun
críocha an iarratais, “an cinnteoir”, breithniú ar an iarratas faoin alt seo agus
déanfaidh sé nó sí—

(a) an t-iarratas a tharchur chuig an nGníomhaireacht Tithíochta, nó

(b) an t-iarratas a dhiúltú,

agus tabharfaidh sé nó sí fógra don iarratasóir maidir lena bhreith nó lena breith,
tráth nach déanaí ná 21 lá ón tráth a thabharfar an bhreith.

(7) Le linn dó nó di an t-iarratas faoin alt seo a bhreithniú, déanfaidh an cinnteoir
faisnéis a chuirfidh an t-iarratasóir faoina bhráid nó faoina bráid a bhreithniú agus
féadfaidh sé nó sí tuilleadh faisnéise a iarraidh maidir le gach ní nó le haon ní díobh
seo a leanas:

(a) a mhéid atá an teaghais is ábhar don iarratas cumhdaithe le hárachas baránta
déanmhais, le ráthaíocht baránta struchtúrach nó le cineál eile árachais;

(b) cibé acu a bhfuil éileamh déanta faoi aon árachas baránta déanmhais, ráthaíocht
baránta struchtúrach nó cineál eile árachais den sórt sin agus toradh aon éilimh
den sórt sin;

(c) cibé acu a tionscnaíodh imeachtaí dlí nó a cuireadh imeachtaí dlí i gcrích i ndáil
le damáiste don teaghais a d’eascair as at piríte nó i dtaca le hat piríte, ag an
iarratasóir nó thar ceann an iarratasóra, agus, más rud é gur cuireadh i gcrích
iad, toradh na n-imeachtaí dlí.

(8) Beidh i bhfógra faoi fho-alt (6)(b) na cúiseanna leis an mbreith agus cuirfear in iúl
ann don iarratasóir go bhféadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh chuig an mBord
in aghaidh na breithe laistigh de 28 lá.

Measúnachtaí

16. (1) Breithneoidh an Ghníomhaireacht Tithíochta iarratas arna tharchur chuici faoi alt
15(6)(a) agus féadfaidh sí socrú a dhéanamh chun go ndéanfaidh duine inniúil
teaghais a thástáil chun an chúis leis an damáiste, agus leibhéal an damáiste, don
teaghais a shuíomh.

(2) Déanfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta, tar éis di aon tuarascáil ó dhuine inniúil
faoi fho-alt (1) (dá ngairtear “tuarascáil fíorúcháin” san Acht seo) agus an fhaisnéis
go léir atá san iarratas a bhreithniú, moladh a thabhairt don chinnteoir lena
n-áirítear na cúiseanna leis an moladh sin—

(a) chun an teaghais is ábhar don iarratas a áireamh sa scéim um leasúchán piríte, nó

(b) chun an teaghais a eisiamh ón scéim sin.

(3) Maidir le moladh a thabharfar don chinnteoir faoi fho-alt 2(a), féadfaidh moladh a
bheith ann maidir leis an tosaíocht a fhéadfar a thabhairt don leasúchán ar an
teaghais ag féachaint do na critéir sin faoin scéim um leasúchán piríte is cuí leis an
nGníomhaireacht Tithíochta a chur i bhfeidhm.
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(4) Féadfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta, sa mholadh uaithi faoi fho-alt (2), tuairisc
a thabhairt i dtaobh imthosca a bheith ann a bhféadfaidh, nó nach bhféadfaidh,
feidhm a bheith acu maidir leis an teaghais is ábhar don mholadh, agus gurb é a
tuairim go bhféadfaí a mheas gur imthosca eisceachtúla iad faoi alt 17.

Imthosca eisceachtúla

17. (1) I gcás gur deimhin leis an mBord—

(a) ar iarratas faoi alt 15 a bhreithniú,

(b) ar mholadh ón nGníomhaireacht Tithíochta faoi alt 16(2) a bhreithniú, nó

(c) ar shlí eile,

go bhfuil imthosca eisceachtúla ann a fhágann go bhféadfaidh an Bord neamhaird a
dhéanamh de na nithe a leagtar amach i bhfo-alt (2), féadfaidh an Bord neamhaird a
dhéanamh de na nithe sin amhlaidh agus teaghais (dá ngairtear an “teaghais lena
mbaineann” san alt seo) a áireamh, ar teaghais í nach ndéanfaí í a áireamh áireamh
amhlaidh, murach an t-alt seo, sa scéim um leasúchán piríte.

(2) Féadfaidh an Bord neamhaird a dhéanamh de gach ní díobh seo a leanas faoi fho-
alt (1):

(a) nach ndearna damáiste suntasach piríte difear don teaghais lena mbaineann;

(b) go bhfuil an teaghais lena mbaineann ar úinéireacht ag duine, ar leis nó léi, an
12 Nollaig 2013, cibé acu i gcomhpháirt nó nach ea, níos mó ná teaghais amháin
dá ndearna damáiste suntasach piríte difear;

(c) go bhfuil an teaghais lena mbaineann ar úinéireacht ag duine, a cheannaigh an
teaghais an 12 Nollaig 2013 nó dá éis agus arbh eol dó nó di nó ar chóir gurbh
eol dó nó di gur úsáideadh truncáil a raibh pirít imoibríoch inti chun an teaghais
a fhoirgniú;

(d) go ndearnadh teaghais, seachas an teaghais lena mbaineann, atá ar úinéireacht
ag duine dá dtagraítear i mír (b) a áireamh sa scéim um leasúchán piríte nó
go bhfuil moladh faoi alt 16(2)(b) déanta ag an nGníomhaireacht Tithíochta i
ndáil léi.

(3) Chun críocha fho-alt (1), ciallaíonn imthosca eisceachtúla go bhfuil an teaghais lena
mbaineann tadhlach le teaghais amháin nó níos mó—

(a) a cuireadh san áireamh sa scéim um leasúchán piríte, nó

(b) a bhfuil moladh déanta ina leith ag an nGníomhaireacht Tithíochta faoi alt
16(2)(a),

agus—

(i) go bhféadfadh mainneachtain an teaghais lena mbaineann a áireamh sa scéim um
leasúchán piríte a bheith ina cúis le damáiste a dhéanamh don teaghais lena
mbaineann nó don teaghais nó do na teaghaisí a mbeidh leasúchán á dhéanamh
orthu, nó
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(ii) gur cúis é an leasúchán piríte nó go bhféadfadh gur cúis é le damáiste a dhéanamh
don teaghais lena mbaineann.

(4) Breithneoidh an Bord tuarascáil ó dhuine inniúil amháin ar a laghad maidir le
himthosca eisceachtúla a bheith ann sula mbeidh sé sásta chun críocha fho-alt (1).

Teaghais a áireamh sa scéim um leasúchán piríte

18. (1) Breithneoidh an cinnteoir an moladh ón nGníomhaireacht Tithíochta faoi alt
16(2) agus—

(a) tabharfaidh sé nó sí fógra don iarratasóir tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis dó
nó di a bhreith nó a breith a thabhairt má tá an bhreith de réir an mholta ón
nGníomhaireacht Tithíochta—

(i) chun an teaghais a áireamh sa scéim um leasúchán piríte, nó

(ii) chun an teaghais a eisiamh ón scéim um leasúchán piríte,

nó

(b) mura bhfuil an bhreith bheartaithe uaidh nó uaithi de réir an mholta ón
nGníomhaireacht Tithíochta, déanfaidh sé nó sí an t-iarratas, an moladh ón
nGníomhaireacht Tithíochta, agus an bhreith bheartaithe, mar aon lena
chúiseanna nó lena cúiseanna leis an mbreith, a tharchur chuig an mBord chun
breith a thabhairt ina leith.

(2) Cuirfear in iúl don iarratasóir i bhfógra faoi fho-alt (1)(a)(ii) go bhféadfaidh sé nó
sí achomharc a dhéanamh chuig an mBord in aghaidh na breithe laistigh de 28 lá.

(3) Breithneoidh an Bord ní a tharchuir an cinnteoir chuige faoi fho-alt (1)(b) agus
déanfaidh sé, a luaithe is indéanta, a bhreith a thabhairt agus tabharfaidh sé fógra
don chinnteoir agus don iarratasóir laistigh de 21 lá maidir lena bhreith—

(a) an teaghais a áireamh sa scéim um leasúchán piríte, nó

(b) an teaghais a eisiamh ón scéim um leasúchán piríte.

(4) Cuirfear in iúl don iarratasóir i bhfógra faoi fho-alt (3)(b) go bhféadfaidh sé nó sí
achomharc a dhéanamh chuig oifigeach achomhairc in aghaidh na breithe laistigh
de 28 lá.

Breitheanna a iarchur

19. (1) I gcás go dtiocfaidh an Bord ar an eolas go bhfuil nósanna imeachta chun díospóidí
a réiteach tionscanta nó agartha ag tógálaí nó forbróir teaghaise, is imeachtaí a
eascraíonn as at piríte nó i dtaca le hat piríte a dhéanann difear do theaghais atá ar
úinéireacht ag iarratasóir, féadfar, faoi réir an ailt seo, an bhreith a thabharfaidh—

(a) an cinnteoir faoi alt 15(6)(a) nó alt 18(1)(a)(i), nó

(b) an Bord faoi alt 18(3)(a),

i ndáil leis an teaghais sin, a iarchur.
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(2) I gcás go mbeartóidh an Bord faoi fho-alt (1) déanamh breithe a iarchur, tabharfaidh
an Bord fógra i scríbhinn don iarratasóir lena mbaineann go bhfuil sé beartaithe
aige déanamh breithe a iarchur agus iarrfaidh sé ar an iarratasóir lena mbaineann
aighneacht i scríbhinn a dhéanamh chuige, laistigh de 21 lá, ina leagfar amach aon
chúiseanna nár chóir déanamh breithe a iarchur.

(3) Déanfaidh an Bord, tar éis dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (2), aon
aighneacht a dhéanfar chuige faoin bhfo-alt sin agus aon nithe eile a mheasfaidh sé
is iomchuí a bhreithniú agus féadfaidh sé déanamh breithe faoi fho-alt (1) a iarchur
ar feadh cibé tréimhse is cuí leis sna himthosca agus, laistigh de 21 lá, tabharfaidh
sé fógra i scríbhinn don iarratasóir lena mbaineann maidir lena bhreith (dá ngairtear
“breith iarchur a dhéanamh” san alt seo).

(4) Déanfaidh an Bord athbhreithniú ar an mbreith iarchur a dhéanamh tráth nach
déanaí ná 2 bhliain tar éis dháta an fhógra faoi fho-alt (3) agus, dá éis sin,
athbhreithneoidh sé an bhreith iarchur a dhéanamh tráth nach déanaí ná 1 bhliain
tar éis dháta an athbhreithnithe roimhe sin ar an mbreith iarchur a dhéanamh.

(5) I gcás go mbeartóidh an Bord an bhreith iarchur a dhéanamh a athbhreithniú faoi
fho-alt (4), tabharfaidh sé fógra 21 lá ar a laghad i scríbhinn faoina bhfuil beartaithe
aige don iarratasóir lena mbaineann agus iarrfaidh sé ar an iarratasóir aighneacht i
scríbhinn a dhéanamh chuige, laistigh de 21 lá, ina leagfar amach na cúiseanna nár
chóir déanamh breithe a iarchur a thuilleadh.

(6) Le linn dó gabháil d’athbhreithniú ar an mbreith iarchur a dhéanamh, tabharfaidh
an Bord aird ar aon aighneachtaí a dhéanfar chuige faoi fho-alt (5) agus ar aon
fhaisnéis iomchuí eile agus féadfaidh sé—

(a) an bhreith a iarchur tuilleadh, nó

(b) breith a thabhairt i ndáil le teaghais an iarratasóra,

agus, laistigh de 21 lá, tabharfaidh sé fógra i scríbhinn don iarratasóir lena mbaineann
maidir lena bhreith.

(7) Féadfaidh an Bord, i ndáil le hiarratas ar theaghais a áireamh sa scéim um leasúchán
piríte, 4 bhreith iarchur a dhéanamh ar a mhéid a thabhairt agus, más infheidhme,
tabharfaidh sé breith maidir leis an iarratas tráth nach déanaí ná 12 mhí tar éis an
ceathrú breith iarchur a dhéanamh.

(8) Cuirfear in iúl i bhfógra maidir le breith iarchur a dhéanamh faoi fho-ailt (3) agus
(6)(a) don iarratasóir go bhféadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh in aghaidh na
breithe chuig an oifigeach achomhairc laistigh de 28 lá.

Cúiteamh a aisíoc

20. (1) I gcás, i ndáil le teaghais a cuireadh san áireamh sa scéim um leasúchán piríte, go
ndéanfar íocaíocht ar shlí seachas faoin Acht seo leis an rannpháirtí lena
mbaineann sa scéim nó chun tairbhe dó nó di, i leith damáiste don teaghais a
d’eascair as at piríte nó i dtaca le hat piríte, tabharfaidh an rannpháirtí sin sa scéim
fógra i scríbhinn don Bhord maidir leis an íocaíocht agus méid na híocaíochta
laistigh de 28 lá ón íocaíocht sin a dhéanamh.
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(2) Ar an bhfógra faoi fho-alt (1) a fháil, tabharfaidh an Bord fógra i scríbhinn don
rannpháirtí lena mbaineann sa scéim maidir leis an gcostas iomlán nó, i gcás nach
mbeidh an leasúchán piríte tosaithe nó críochnaithe, maidir le costas measta an
leasúcháin piríte ar an teaghais, lena n-áirítear aon chostais dá dtagraítear in alt
14(2)(e).

(3) Ar an bhfógra faoi fho-alt (2) a fháil, dlífear láithreach ar an rannpháirtí lena
mbaineann sa scéim an méid is lú de na méideanna seo a leanas a íoc leis an mBord:

(a) an méid atá comhionann le costas iomlán an leasúcháin piríte nó, i gcás nach
mbeidh an leasúchán piríte críochnaithe, costas measta an leasúcháin piríte a
chuirfear in iúl don rannpháirtí lena mbaineann sa scéim faoi fho-alt (2);

(b) an méid atá comhionann leis an íocaíocht dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(4) Mura n-íocfaidh an rannpháirtí lena mbaineann sa scéim an méid a shonraítear san
fhógra faoi fho-alt (2) laistigh de 21 lá ón bhfógra a fháil, tá an Bord i dteideal an
teaghais a eisiamh ón scéim um leasúchán piríte.

(5) I gcás go ndearnadh costas an leasúcháin piríte a mheas chun críocha fho-alt (2),
déanfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta, ar an leasúchán piríte ar an teaghais a
chríochnú, costas iomlán an leasúcháin piríte ar an teaghais sin, lena n-áirítear aon
chostais dá dtagraítear in alt 14(2)(e), a ríomh, agus tabharfaidh sé fógra i scríbhinn
don Bhord agus don rannpháirtí sa scéim maidir leis an méid sin (dá ngairtear an
“costas deiridh” san alt seo).

(6) I gcás gur lú an costas deiridh ná an méid a íocfaidh an rannpháirtí sa scéim faoi
fho-alt (3), íocfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta an difríocht idir an costas
deiridh agus an méid arna íoc ag an rannpháirtí sa scéim faoi fho-alt (3) leis an
rannpháirtí sa scéim.

(7) I gcás gur mó an costas deiridh ná an méid arna íoc ag an rannpháirtí sa scéim faoi
fho-alt (3), féadfaidh an Bord fógra i dtaobh a bheith faoi dhliteanas méid a íoc leis
an mBord a thabhairt, agus dlífidh an rannpháirtí sa scéim láithreach ar an bhfógra
sin a fháil méid a íoc leis an mBord, arb é a bheidh ann an méid is lú de na
méideanna seo a leanas:

(a) an difríocht idir an méid arna íoc ag an rannpháirtí sa scéim faoi fho-alt (3) agus
méid na híocaíochta dá dtagraítear i bhfo-alt (1);

(b) an difríocht idir an méid arna íoc ag an rannpháirtí sa scéim faoi fho-alt (3) agus
an costas deiridh.

(8) Aon mhéid nach n-íocfar leis an mBord faoi fho-alt (3) nó (7), beidh sé
inghnóthaithe ag an mBord mar fhiach conartha shimplí i gcúirt dlínse inniúla.

(9) Déanfaidh an Bord, a luaithe is féidir tar éis íocaíocht a fháil nó a ghnóthú faoin alt
seo, an t-airgead a bheidh faighte nó gnóthaithe a íoc leis an Aire.
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CUID 4

An Ghníomhaireacht Tithíochta

Feidhmeanna na Gníomhaireachta Tithíochta faoin Acht seo

21. (1) Déanfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta, faoi réir stiúradh an Bhoird, leasúchán
piríte ar theaghaisí áirithe dá ndéanann pirít difear a áirithiú agus, chun na críche
sin, cuirfidh sé an scéim um leasúchán piríte i ngníomh.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), maidir leis an nGníomhaireacht
Tithíochta—

(a) deimhneoidh sí di féin cáilíochtaí gairmiúla daoine inniúla a bheidh fostaithe ag
an nGníomhaireacht Tithíochta agus go bhfuil ceanglais rialála á gcomhlíonadh
ag na daoine sin ag féachaint don fheidhm a chomhlíonfaidh siad faoin Acht seo,

(b) fostóidh sí daoine inniúla (lena n-áirítear conraitheoirí, sainchomhairleoirí nó
comhairleoirí) de réir mar a mheasfaidh sí is gá chun a cuid feidhmeanna a
chomhall faoin Acht seo,

(c) íocfaidh sí daoine inniúla a bheidh fostaithe aici faoi mhír (b),

(d) déanfaidh sí moltaí don chinnteoir faoi alt 16, agus

(e) tabharfaidh sí tuarascálacha don Bhord, i gceann tréimhsí nach faide ná 3 mhí,
faoi chur i ngníomh na scéime um leasúchán piríte ag an nGníomhaireacht
Tithíochta.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh an Ghníomhaireacht
Tithíochta—

(a) tuarascálacha fíorúcháin a sholáthar don Bhord,

(b) socrú a dhéanamh maidir le teaghaisí dá ndearna pirít difear nó dá bhféadfadh
go ndearna pirít difear, a thástáil agus a aicmiú, de réir an chaighdeáin le
haghaidh tástála,

(c) idirchaidreamh agus socruithe a dhéanamh le rannpháirtithe sa scéim i ndáil le
leasúchán a dhéanamh ar a dteaghaisí agus a gcaiteachais dheimhnithe a íoc, agus

(d) le toiliú an Bhoird, comhaontú a dhéanamh le haon duine maidir leis an duine,
faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha lena n-áirítear íocaíocht (más ann), do
chomhlíonadh cibé feidhmeanna a thabharfar don Ghníomhaireacht Tithíochta
faoin Acht seo, agus a shonrófar sa chomhaontú agus leanfaidh aon
fheidhmeanna dá dtagraítear i gcomhaontú den sórt sin de bheith inchomhlíonta
ag an nGníomhaireacht Tithíochta.

(4) Chun críocha fho-alt (2)(c), ní dhéanfar aon íocaíocht a bhaineann le leasúchán piríte
a dhéanamh mura deimhin leis an nGníomhaireacht Tithíochta i ndáil le teaghais, go
bhfuil an leasúchán piríte á dhéanamh, nó de réir mar a bheidh, go ndearnadh an
leasúchán piríte, de réir an chaighdeáin le haghaidh leasúcháin agus maille le
deimhniú, de réir mar a mheasfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta is gá, chuige sin.
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(5) Féadfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta cibé luach saothair agus liúntais i leith
caiteachais a íoc le comhaltaí an Bhoird (lena n-áirítear an Cathaoirleach) a
chinnfidh an tAire, le toiliú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(6) Beidh ag an nGníomhaireacht Tithíochta na cumhachtaí sin go léir is gá nó is
fóirsteanach chun a feidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht seo.

(7) Féadfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta aon cheann dá feidhmeanna faoin Acht
seo a chomhlíonadh trí aon chomhalta d’fhoireann na Gníomhaireachta Tithíochta
a bheidh údaraithe go cuí chuige sin ag an nGníomhaireacht Tithíochta.

Ordacháin ón mBord a chomhlíonadh

22. Comhlíonfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta ordachán ón mBord faoi alt 9(1)(c) nó
alt 14(7).

Caiteachas na Gníomhaireachta Tithíochta

23. (1) Cuirfidh an Ghníomhaireacht Tithíochta buiséid faoi chomhair a caiteachais faoin
Acht seo faoi bhráid an Bhoird lena gceadú.

(2) Maidir leis na buiséid dá dtagraítear i bhfo-alt (1), cuirfear faoi bhráid an Bhoird
iad roimh an tréimhse lena mbaineann siad agus ní bheidh aon tréimhse den sórt
sin níos faide ná bliain amháin.

(3) Féadfaidh an Bord, i leith gach buiséid a chuirfear faoina bhráid faoin alt seo, an
buiséad sin a cheadú gan mhodhnú nó an buiséad a cheadú fara aon mhodhnuithe
is cuí leis a dhéanamh.

(4) Ní ceadmhach imeacht ón mbuiséad arna cheadú ag an mBord faoin alt seo ach
amháin le ceadú roimh ré ón mBord.

Tuarascálacha ón nGníomhaireacht Tithíochta

24. Tabharfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta don Aire cibé faisnéis maidir le
comhlíonadh a feidhmeanna nó maidir le tograí i ndáil le comhlíonadh a feidhmeanna
faoin Acht seo a theastóidh ón Aire ó am go ham.

Cuntasacht phríomhfheidhmeannach na Gníomhaireachta Tithíochta do Choistí
Oireachtais

25. (1) Coimeádfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta, i cibé foirm a cheadóidh an tAire,
le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, na cuntais go léir is cuí
agus is gnách ar an airgead go léir a gheobhaidh nó a chaithfidh sí faoin Acht seo
agus, go háirithe, coimeádfaidh sí san fhoirm sin a dúradh na cuntais speisialta sin
go léir a ordóidh an tAire ó am go ham, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe.

(2) Is é bliain airgeadais na Gníomhaireachta Tithíochta chun críocha an Achta seo an
tréimhse 12 mhí dar críoch an 31 Nollaig in aon bhliain, agus, i gcás na bliana ina
mbeidh an lá bunaithe, an tréimhse dar tosach an lá bunaithe agus dar críoch an 31
Nollaig sa bhliain sin.
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(3) Déanfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta cuntais faoi fho-alt (1) a chur faoi bhráid
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste gach bliain lena n-iniúchadh, ar cibé dáta nó
roimh cibé dáta a ordóidh an tAire agus, díreach tar éis an iniúchta, déanfar cóip
de na cuntais agus cóip de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na
cuntais a thíolacadh don Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna díobh a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir.

CUID 5

Achomhairc

Oifigeach achomhairc

26. (1) Ceapfaidh an tAire, ar cibé téarmaí agus coinníollacha a bheidh sonraithe i
scríbhinn, duine amháin nó níos mó ná duine amháin ag a mbeidh spéis ar leith i
nósanna imeachta córa, san innealtóireacht déanmhais nó shibhialta agus i
bhfoirgníocht nó damáiste arb í pirít is cúis leis nó ag a mbeidh saineolas nó eolas
ar an gcéanna agus ag a mbeidh eolas ar an scéim um leasúchán piríte chun
achomharc faoi alt 28 a bhreithniú, agus ar a dtabharfar an “t-oifigeach
achomhairc” i ndáil leis an achomharc.

(2) Beidh oifigeach achomhairc neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin Acht seo.

(3) Maidir le hoifigeach achomhairc—

(a) íocfar leis nó léi cibé luach saothair agus liúntais a chinnfidh an tAire le toiliú an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus

(b) féadfaidh sé nó sí éirí as an gceapachán trí fhógra i scríbhinn arna thabhairt
don Aire.

(4) Féadfaidh an tAire ceapachán oifigigh achomhairc a chúlghairm ar chúiseanna
sonraithe.

(5) Déanfaidh oifigeach achomhairc, ag cibé eatraimh agus i ndáil le cibé tréimhsí a
bheidh sonraithe ag an Aire i scríbhinn, tuarascáil i scríbhinn a chur faoi bhráid an
Aire i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna mar oifigeach
achomhairc le linn na tréimhse lena mbaineann an tuarascáil agus cuirfidh an tAire
faoi deara cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(6) Déanfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta, de réir mar a ordóidh an tAire,
íocaíochtaí le hoifigeach achomhairc i gcomhlíonadh fho-alt (3).

Achomhairc chuig an mBord

27. (1) Féadfaidh an t-iarratasóir achomharc a dhéanamh chuig an mBord in aghaidh
breith ó chinnteoir faoi alt 15(6)(b) nó alt 18(1)(a)(ii) laistigh den tréimhse dá
dtagraítear in alt 15(8) nó alt 18(2).

(2) Luafar in achomharc faoin alt seo na cúiseanna atá leis an achomharc.
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(3) Forordóidh an Bord nósanna imeachta i ndáil leis na nithe seo a leanas chun
achomhairc a éisteacht agus a chinneadh—

(a) an fhoirm ina ndéanfar an t-achomharc, lena n-áirítear foirm leictreonach,

(b) aighneachtaí a dhéanamh, cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn, chuig an mBord,

(c) an Bord do dhéanamh iarrataí ar fhaisnéis bhreise, agus

(d) an Bord do scrúdú an iarratasóra agus aon duine eile is cuí leis an mBord.

(4) Le linn dó achomharc faoin alt seo a bhreithniú, déanfaidh an Bord an fhaisnéis go
léir a thabharfar leis an iarratas, an moladh ón nGníomhaireacht Tithíochta, na
cúiseanna le breith an chinnteora, aighneachtaí i scríbhinn nó ó bhéal arna
ndéanamh ag an iarratasóir agus aon fhaisnéis eile a thabharfar leis an achomharc
nó mar fhreagra ar iarraidh ón mBord ar fhaisnéis bhreise a bhreithniú agus
tabharfaidh sé breith—

(a) lena ndéanfar an bhreith arna déanamh faoi alt 15(6)(b) nó alt 18(1)(a)(ii) a
chúlghairm agus a ordú go ndéanfar an teaghais lena mbaineann a áireamh sa
scéim um leasúchán piríte, nó

(b) lena ndéanfar an bhreith arna déanamh faoi alt 15(6)(b) nó alt 18(1)(a)(ii) a
dhaingniú.

(5) Tabharfaidh an Bord fógra don iarratasóir agus don chinnteoir maidir lena bhreith
laistigh de 21 lá ón tráth a thabharfaidh sé a bhreith, lena n-áirítear na cúiseanna
atá léi, agus cuirfidh sé in iúl go bhféadfar achomharc a dhéanamh chun na hArd-
Chúirte in aghaidh na breithe ar phonc dlí laistigh de 28 lá.

Achomhairc chuig oifigeach achomhairc

28. (1) Féadfaidh iarratasóir achomharc a dhéanamh in aghaidh breith ón mBord faoi alt
18(3)(b) nó in aghaidh breith iarchur a dhéanamh faoi alt 19(3) nó 6(a) chuig
oifigeach achomhairc.

(2) Faoi réir fho-alt (3), déanfar achomharc faoin alt seo tráth nach déanaí ná an
tréimhse a shonraítear in alt 18(4) nó alt 19(8), de réir mar is cuí.

(3) Féadfaidh an t-oifigeach achomhairc an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a
fhadú, ar iarraidh i scríbhinn ón iarratasóir—

(a) go ceann tréimhse bhreise nach faide ná 14 lá tar éis dheireadh na tréimhse dá
dtagraítear i bhfo-alt (2), nó

(b) go ceann tréimhse bhreise nach faide ná 30 lá tar éis dheireadh na tréimhse dá
dtagraítear i bhfo-alt (2), i gcás gur deimhin leis an oifigeach achomhairc go bhfuil
cúis réasúnach tugtha ag an iarratasóir chun í a fhadú amhlaidh.

(4) Luafar in achomharc faoin alt seo na cúiseanna atá leis an achomharc.

(5) Forordóidh an tAire nósanna imeachta i ndáil leis na nithe seo a leanas maidir le
hoifigeach achomhairc d’éisteacht agus do chinneadh achomharc—

(a) an fhoirm ina ndéanfar an t-achomharc, lena n-áirítear foirm leictreonach,

25

Cd.5 A.27



Cd.5 A.28

26

[Uimh. 51.] [2013.]An tAcht um Réiteach Pirı́te, 2013

(b) aighneachtaí a dhéanamh, cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn, chuig an oifigeach
achomhairc,

(c) an t-oifigeach achomhairc do dhéanamh iarrataí ar fhaisnéis bhreise, agus

(d) an t-oifigeach achomhairc do scrúdú an iarratasóra agus aon duine eile is cuí leis
an oifigeach achomhairc.

(6) Le linn dó nó di achomharc faoin alt seo a bhreithniú—

(a) ní bheidh ar oifigeach achomhairc cloí leis na forais ar a raibh breith an
chinnteora bunaithe, ach féadfaidh sé nó sí breith a thabhairt ar an ní is ábhar
don achomharc amhail is dá mbeadh breith á tabhairt air den chéad uair,

(b) faoi réir nósanna imeachta arna bhforordú faoi fho-alt (5), breithneoidh oifigeach
achomhairc, de réir mar is cuí leis nó léi, aighneachtaí ó bhéal nó i scríbhinn arna
ndéanamh ag an iarratasóir agus rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis an mBord,

(c) tabharfaidh oifigeach achomhairc breith i scríbhinn lena gcinnfear an
t-achomharc a luaithe is indéanta in imthosca uile an cháis, agus féadfar gurb
éard a bheidh sa chinneadh sin cinneadh—

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

(ii) lena ndéanfar an bhreith a chúlghairm agus cibé breith eile is cuí leis an
oifigeach achomhairc a chur ina hionad, nó

(iii) lena ndéanfar an ní a tharchur ar ais chuig an mBord lena athbhreithniú de
réir cibé ordachán is cuí leis an oifigeach achomhairc,

agus

(d) déanfaidh oifigeach achomhairc cóip den bhreith a chur chuig an iarratasóir mar
aon leis na cúiseanna atá aige nó aici leis an mbreith agus cuirfidh sé nó sí in iúl
go bhféadfar achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte in aghaidh na breithe
ar phonc dlí laistigh de 28 lá.

Achomhairc chun na hArd-Chúirte

29. (1) Féadfaidh aon duine a ndéanfaidh breith faoi alt (27)(4)(b) nó alt 28(6)(c) difear
dó nó di achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte tráth nach déanaí ná 28
lá tar éis dó nó di cóip den bhreith a fháil faoi alt 27(5) nó alt 28(6)(d), de réir mar
is cuí, ar phonc dlí in aghaidh na breithe.

(2) Maidir le breith ón Ard-Chúirt tar éis achomharc faoi fho-alt (1), sonrófar inti, más
cuí, an tréimhse ar laistigh di a thabharfar éifeacht don bhreith.

(3) Is breith chríochnaitheach dhochloíte breith ón Ard-Chúirt ar achomharc faoi fho-
alt (1).

Éifeacht a thabhairt do bhreitheanna ar achomharc

30. Maidir leis an mBord—
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(a) más infheidhme, tabharfaidh sé éifeacht do bhreith faoi alt 28(6)(c) a luaithe is
indéanta tar éis na tréimhse dá dtagraítear in alt (29)(1) a bheith caite gan aon
achomharc faoi alt (29)(1) a bheith déanta i leith na breithe sin,

(b) más infheidhme, tabharfaidh sé nó sí éifeacht do bhreith ón Ard-Chúirt ar
achomharc faoi alt 29(1)—

(i) laistigh den tréimhse, más ann, a bheidh sonraithe sa bhreith,

(ii) más rud é nach bhfuil fomhír (i) infheidhme, a luaithe is indéanta.

CUID 6

Ilghnéitheach

Cionta agus pionóis

31. (1) Aon duine a thabharfaidh faisnéis go feasach nó go meargánta—

(a) don Bhord i gcomhlíonadh airbheartaithe alt 15, 20 nó 27, nó

(b) d’oifigeach achomhairc i gcomhlíonadh airbheartaithe alt 28,

atá bréagach nó míthreorach, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

(2) Aon duine a mhainneoidh fógra a thabhairt de réir mar a cheanglaítear le halt 20(1)
nó (4), beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

(3) I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo agus go gcruthófar
go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurbh inchurtha é i leith aon
fhaillí toiliúla ar thaobh, aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile
de chuid an chomhlachta chorpraithe nó duine a d’airbheartaigh gníomhú in aon
cháil den sórt sin, beidh an duine sin, chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe,
ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é
nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

(4) Féadfaidh an Bord imeachtaí achoimre i leith cion faoin alt seo a thionscnamh agus
a ionchúiseamh.

(5) I gcás go gciontófar duine i gcion faoin alt seo déanfaidh an chúirt, mura deimhin
léi go bhfuil cúiseanna speisialta agus substaintiúla ann gan déanamh amhlaidh, a
ordú don duine na costais agus na caiteachais, arna dtomhas ag an gcúirt, a thabhaigh
an t-ionchúisitheoir nó an duine eile i ndáil leis an gcion a imscrúdú, a bhrath agus
a ionchúiseamh, lena n-áirítear costais agus caiteachais a thabhaigh an
Ghníomhaireacht Tithíochta le linn di tástálacha, scrúduithe agus anailísithe a
dhéanamh, a íoc leis an ionchúisitheoir.

(6) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaí
achoimre i leith cion faoin alt seo a thionscnamh aon tráth laistigh de 2 bhliain ón
dáta a líomhnaítear go ndearnadh an cion.
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Slánaíocht

32. Déanfaidh an tAire, faoi réir fhorálacha aon achtacháin nó rialach dlí, gach comhalta
den Bhord agus comhaltaí foirne an Bhoird a shlánú i leith aon ghnímh a rinne sé nó
sí nó a mhainnigh sé nó sí a dhéanamh i gcomhlíonadh, nó i gcomhlíonadh
airbheartaithe, a fheidhmeanna nó a feidhmeanna mar chomhalta den sórt sin, mura
de mheon mímhacánta a rinneadh an gníomh nó an neamhghníomh lena mbaineann.
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Alt 11(8)

AN SCEIDEAL

An Bord

1. Féadfaidh an tAire, aon tráth, ar fhógra réasúnach a thabhairt i scríbhinn agus ar
chúiseanna sonraithe, comhalta den Bhord a chur as oifig (nó, más é nó í an
Cathaoirleach an comhalta ceaptha lena mbaineann, é nó í a chur ón mBord nó a
chur as oifig an Chathaoirligh amháin) más rud é, i dtuairim an Aire—

(1) go bhfuil an comhalta tagtha chun bheith éagumasach, mar gheall ar easláinte, ar
a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh, nó

(2) gur mhí-iompair an comhalta é féin nó í féin mar a bheidh sonraithe, nó

(3) gur dealraitheach gur gá nó gur fóirsteanach an comhalta a chur as oifig chun go
gcomhlíonfaidh an Bord a fheidhmeanna go héifeachtach.

2. Faoi réir mhír 3, féadfaidh an Bord gníomhú d’ainneoin folúntais nó folúntas i measc
a chomhaltaí.

3. Trí chomhalta is córam do chruinnithe den Bhord.

4. (1) I dteannta cruinniú ag a mbeidh na rannpháirtithe go léir i láthair go fisiciúil,
féadfaidh an Bord cruinniú a thionól nó a choinneáil ar siúl trí aon mheán
cumarsáide a úsáid lena bhféadfaidh na rannpháirtithe go léir cloisteáil, agus lena
bhféadfar, ag an am céanna, iad a chloisteáil agus gairfear “cruinniú leictreonach”
de chruinniú den sórt sin.

(2) Aon chomhalta a ghlacann páirt i gcruinniú leictreonach measfar, chun gach
críche, go bhfuil sé nó sí i láthair ag an gcruinniú.

5. Féadfaidh comhalta den Bhord éirí as a chomhaltas nó as a comhaltas aon tráth trí
litir a sheolfar chuig an Aire agus beidh éifeacht leis an éirí as ón dáta a shonrófar sa
litir nó ar an dáta a gheobhaidh an tAire an litir, cibé acu is déanaí.

6. Scoirfidh duine de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord, agus beidh sé
nó sí dícháilithe chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord, más rud é—

(1) go mbreithneofar ina fhéimheach nó ina féimheach é nó í,

(2) go ndéanfaidh sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht le creidiúnaithe,

(3) go ngearrfaidh cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta air nó uirthi,

(4) go ndícháileofar é nó í chun bheith, nó go srianfar é nó í ó bheith, ina stiúrthóir
ar aon chuideachta,

(5) go gciontófar é nó í in aon chion indíotáilte i ndáil le cuideachta,

(6) go gciontófar é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó mímhacántacht, cibé acu is
i ndáil le cuideachta é nó nach ea,

(7) go ndéanfar ordú ina thaobh nó ina taobh faoi alt 160 d’Acht na gCuideachtaí
1990, nó
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(8) nach mbeidh deimhniú imréitigh cánach arna eisiúint faoi alt 1095 (a cuireadh
isteach le halt 127(b) den Acht Airgeadais, 2002) den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997, aige nó aici.

7. Más rud é, maidir le comhalta den Bhord—

(1) go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta d’údarás áitiúil,

(2) go nglacfaidh sé nó sí le hainmniúchán mar chomhalta de Sheanad Éireann,

(3) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó mar
chomhalta de Pharlaimint na hEorpa,

(4) go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht
um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun na
Parlaiminte sin,

(5) go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina Bhreitheamh nó ina Breitheamh, ina
Abhcóide Ginearálta nó ina hAbhcóide Ginearálta nó ina Chláraitheoir nó ina
Cláraitheoir de Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh,

(6) go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta de Choimisiún
an Aontais Eorpaigh,

(7) go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta de Chúirt
Iniúchóirí an Aontais Eorpaigh, nó

(8) go gceapfar faoin mBunreacht ina Bhreitheamh nó ina Breitheamh nó ina Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste nó ina hArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste é nó í,

scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord.

8. Aon duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal, faoi Bhuan-Orduithe ceachtar Tí
den Oireachtas, suí sa Teach sin nó is ionadaí i bParlaimint na hEorpa, nó is comhalta
d’údarás áitiúil, beidh sé nó sí, fad a bheidh sé nó sí i dteideal amhlaidh nó ina ionadaí
nó ina hionadaí nó ina chomhalta nó ina comhalta den sórt sin, dícháilithe chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord.

9. Más rud é go n-eascróidh aon cheann de na nithe seo a leanas ag cruinniú den
Bhord, eadhon—

(1) socrú ar páirtí nó páirtí beartaithe ann an Bord, nó

(2) conradh nó comhaontú eile leis an mBord nó conradh nó comhaontú eile den sórt
sin atá beartaithe,

ansin, maidir le haon chomhalta den Bhord atá i láthair ag an gcruinniú agus a bhfuil
leas ábhartha aige nó aici sa ní ar shlí eile seachas ina cháil nó ina cáil mar chomhalta
den Bhord—

(a) nochtfaidh sé nó sí do na comhaltaí eile den Bhord a bheidh i láthair, ag an
gcruinniú, go bhfuil an leas sin aige nó aici agus cén cineál leasa é sula ndéanfar
aon bhreithniú ar an ní,



[2013.] [Uimh. 51.]An tAcht um Réiteach Pirı́te, 2013

(b) ní imreoidh sé nó sí tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó sí le tionchar a imirt, ar
bhreith a bheidh le tabhairt i ndáil leis an ní,

(c) fanfaidh sé nó sí as láthair ón gcruinniú nó ón gcuid sin den chruinniú ar lena
linn a phléitear an ní, agus

(d) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt in aon bhreithniú nó breith a bhaineann leis
an ní.

10. I gcás go nochtfar leas ábhartha faoi mhír 9, déanfar an nochtadh a thaifeadadh i
miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann agus, fad a bheidh an cruinniú ag
déileáil leis an ní lena mbaineann an nochtadh, ní áireofar an comhalta den Bhord
a dhéanann an nochtadh sa chóram don chruinniú.

11. I gcás go n-eascróidh ceist ag cruinniú den Bhord i dtaobh arbh ionann nó nárbh
ionann iompar áirithe ag comhalta den Bhord, dá ndéanfadh sé nó sí dá réir, agus
mainneachtain aige nó aici ceanglais mhír 9 a chomhlíonadh, féadfaidh cathaoirleach
an chruinnithe an cheist a chinneadh faoi réir mhír 12 agus is breith chríochnaitheach
a bheidh i mbreith an chathaoirligh, agus i gcás go gcinnfear ceist den sórt sin
amhlaidh, déanfar sonraí an chinnidh a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe.

12. Más rud é, ag cruinniú den Bhord, gurb é nó í cathaoirleach an chruinnithe an
comhalta a mbeidh ní lena mbaineann mír 9 le cinneadh ina leith, ansin déanfaidh
na comhaltaí eile den Bhord atá ag freastal ar an gcruinniú duine dá líon a roghnú
chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú chun críocha
mhír 11.

13. Más rud é—

(1) gur deimhin leis an Aire gur sháraigh comhalta den Bhord mír 9, féadfaidh an
tAire, más cuí leis nó léi, an comhalta sin a chur as oifig,

(2) go gcuirtear duine as oifig de bhun fhomhír (1), beidh sé nó sí dícháilithe as sin
amach chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord.

14. Más rud é go bhfaighidh comhalta den Bhord bás, go n-éireoidh sé nó sí as oifig, go
dtiocfaidh sé nó sí chun bheith dícháilithe nó go gcuirfear as comhaltas den Bhord
é nó í, féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta den Bhord chun an folúntas a tharlóidh amhlaidh a líonadh agus beidh an
duine a cheapfar amhlaidh i seilbh oifige ar feadh a mbeidh fágtha de théarma oifige
an chomhalta sin.

15. Tionólfaidh an Bord cibé cruinnithe agus cibé líon cruinnithe is gá chun a
fheidhmeanna a chomhlíonadh.

16. Féadfaidh an Cathaoirleach, aon tráth réasúnach, cruinniú den Bhord a ghairm agus
comórfaidh an Cathaoirleach cruinniú den Bhord aon tráth a iarrfaidh trí chomhalta
ar a laghad air nó uirthi déanamh amhlaidh.

17. Má dhiúltaíonn an Cathaoirleach cruinniú den Bhord a ghairm tar éis iarraidh chuige
sin faoi lámha trí chomhalta den Bhord ar a laghad a thíolacadh dó nó di, féadfaidh
aon dá chomhalta den Bhord cruinniú den Bhord a ghairm láithreach agus, más rud
é nach ndéanfaidh Cathaoirleach an Bhoird (gan diúltú amhlaidh) cruinniú den
Bhord a ghairm laistigh de sheacht lá tar éis an iarraidh a thíolacadh dó nó di,
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féadfaidh aon trí chomhalta den Bhord, ar na seacht lá sin a bheith caite, cruinniú
den Bhord a ghairm.

18. Ag cruinniú den Bhord—

(a) is é nó is í Cathaoirleach an Bhoird, má tá sé nó sí i láthair, a bheidh ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú, nó

(b) mura mbeidh, agus fad nach mbeidh, cathaoirleach an Bhoird i láthair nó má tá
an oifig sin folamh, roghnóidh na comhaltaí eile den Bhord a bheidh i láthair
duine dá líon chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú.

19. Cinnfear gach ceist ag cruinniú den Bhord le tromlach vótaí na gcomhaltaí den
Bhord atá i láthair agus a vótálfaidh ar an gceist agus, i gcás na vótaí a bheith roinnte
go cothrom, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe.

20. Faoi réir an Achta seo, rialálfaidh an Bord a nósanna imeachta, lena n-áirítear
nósanna imeachta le haghaidh cruinniú leictreonach, agus a ghnó le rialacha nó ar
shlí eile.

21. Féadfar cibé luach saothair, agus cibé liúntais i leith caiteachais a chinnfidh an tAire,
le toiliú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a íoc le comhaltaí an Bhoird
(lena n-áirítear an Cathaoirleach).

22. Féadfaidh an Bord agra a dhéanamh, nó féadfar é a agairt ina ainm féin.

23. Soláthróidh an Bord séala dó féin a luaithe is féidir tar éis a bhunaithe.

24. Déanfar séala an Údaráis a fhíordheimhniú—

(1) le síniú Chathaoirleach an Bhoird, nó

(2) le síniú aon 2 chomhalta den Bhord, ar daoine iad a bheidh údaraithe ag an
mBord chun gníomhú

chuige sin.

25. Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Bhoird agus glacfar i bhfianaise gach
doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne an Bord agus a bheith séalaithe
le séala an Bhoird agus measfar gurb é an ionstraim sin é gan a thuilleadh cruthúnais
mura suífear a mhalairt.


