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Na hAchtanna dá dTagraítear
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Acht do leasú an Achta um Fháltais ó Choireacht, 1996 agus do dhéanamh socrú i dtaobh
nithe gaolmhara.

[27 Iúil 2016]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Míniú

1. San Acht seo, ciallaíonn an “Príomh-Acht” an tAcht um Fháltais ó Choireacht, 1996.

Leasú ar alt 1 den Phríomh-Acht

2. Leasaítear alt 1 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), trí na mínithe seo a leanas a chur
isteach:

“ciallaíonn ‘údarú’ údarú chun maoin a choinneáil arna dheonú faoi alt 1A;

tá le ‘oifigeach biúró’ an bhrí chéanna atá leis san Acht fán mBiúró um Shócmhainní
Coiriúla, 1996;”.

Maoin a urghabháil agus a choinneáil, etc.

3. Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 1:

“Maoin a urghabháil agus a choinneáil

1A. (1) Más rud é, maidir le hoifigeach biúró a bheidh—

(a) in áit phoiblí,

(b) in aon áit eile faoi chumhacht chun dul isteach, ar cumhacht í a údaraíodh le
dlí, nó in aon áit eile a ndearnadh, go sainráite nó go hintuigthe, cuireadh a
thabhairt do nó di nó cead a thabhairt do nó di a bheith inti, nó

(c) ag déanamh cuardaigh a údaraíodh le dlí,

go bhfaighidh sé nó sí, nó go dtiocfaidh ina sheilbh nó ina seilbh, aon mhaoin agus go
mbeidh forais réasúnacha drochamhrais aige nó aici—
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(i) gur fáltais ó choireacht an mhaoin, go hiomlán nó go páirteach, go díreach
nó go neamhdhíreach, agus

(ii) nach lú ná €5,000 luach iomlán na maoine,

féadfaidh sé nó sí an mhaoin a urghabháil agus a choinneáil go ceann tréimhse nach
faide ná 24 huaire an chloig.

(2) I gcás go mbeidh oifigeach biúró tar éis maoin a urghabháil agus a choinneáil
de réir fho-alt (1), féadfaidh Príomh-Oifigeach an Bhiúró, roimh dhul in éag
don tréimhse iomchuí 24 huaire an chloig, más rud é—

(a) gur deimhin leis nó léi go bhfuil forais réasúnacha drochamhrais ann gur
fáltais ó choireacht an mhaoin, go hiomlán nó go páirteach, go díreach nó
go neamhdhíreach,

(b) gur deimhin leis nó léi go bhfuil forais réasúnacha drochamhrais ann nach lú
ná €5,000 luach iomlán na maoine,

(c) gur deimhin leis nó léi go bhfuil imscrúdú á dhéanamh ag an mBiúró um
Shócmhainní Coiriúla i dtaobh an bhfuil forais leordhóthanacha ann chun
iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar ordú eatramhach nó ordú
idirbhreitheach i leith na maoine, agus

(d) go bhfuil forais réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint go bhféadfaí an
mhaoin, go hiomlán nó go páirteach, d’éagmais údaraithe, a dhiúscairt nó go
bhféadfaí déileáil léi ar shlí eile, nó go bhféadfaí a luach a laghdú, sula
bhféadfaí iarratas den sórt sin a dhéanamh,

a údarú go gcoinneoidh an Biúró um Shócmhainní Coiriúla an mhaoin go ceann
tréimhse breise nach faide ná 21 lá.

(3) Déanfaidh Príomh-Oifigeach an Bhiúró fógra i scríbhinn maidir le húdarú a
thabhairt d’aon duine a mbeidh an mhaoin ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina
urláimh nó faoina hurláimh agus d’aon duine eile ar dealraitheach go ndéanann
an t-údarú difear dó nó di, nó a ndéanann sé difear dó nó di, mura deimhin le
Príomh-Oifigeach an Bhiúró nach féidir, le réasún, a fhionnadh cá bhfuil sé nó
sí nó siad.

(4) Beidh ar áireamh i bhfógra a thabharfar faoin alt seo na cúiseanna atá leis an
údarú agus cuirfear in iúl ann don duine dá dtabharfar an fógra go bhfuil de
cheart aige nó aici iarratas a dhéanamh faoi alt 1B.

(5) Ní gá go mbeidh ar áireamh sna cúiseanna a thabharfar i bhfógra faoin alt seo
sonraí a mbeidh forais réasúnacha ann chun a chreidiúint, dá nochtfaí iad, go
ndéanfaí dochar don imscrúdú ar ina leith a thugtar an t-údarú.

(6) Féadfaidh Príomh-Oifigeach an Bhiúró údarú a athrú nó a chúlghairm agus
déanfaidh sé nó sí údarú a chúlghairm más rud é nach ann a thuilleadh d’aon
cheann de na forais ar ar eisíodh é.
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(7) San alt seo, ní fholaíonn ‘maoin’ talamh.

Iarratas chun na Cúirte

1B. (1) Aon duine a mbeidh maoin is ábhar d’údarú ina sheilbh nó ina seilbh nó
faoina urláimh nó faoina hurláimh, nó a ndéanann údarú difear dó nó di,
féadfaidh sé nó sí, aon tráth le linn don údarú a bheith i bhfeidhm, iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte chun an t-údarú a athrú nó a chúlghairm, agus
féadfaidh an Chúirt, más deimhin léi—

(a) nach bhfuil aon fhorais réasúnacha drochamhrais ann go bhféadfadh gur
fáltais ó choireacht an mhaoin is ábhar don údarú, go hiomlán nó go
páirteach, go díreach nó go neamhdhíreach,

(b) nach bhfuil aon fhorais réasúnacha drochamhrais ann nach lú ná €5,000 luach
iomlán na maoine,

(c) nach bhfuil aon ionchas réasúnach ann go ndéanfar iarratas chun na Cúirte
ar ordú eatramhach nó ordú idirbhreitheach i leith na maoine, go hiomlán
nó go páirteach, roimh dhul in éag nó ar dhul in éag don údarú, nó

(d) nach bhfuil aon fhorais réasúnacha ann chun a chreidiúint go ndéanfaí an
mhaoin, go hiomlán nó go páirteach, d’éagmais an údaraithe, a dhiúscairt nó
go ndéileálfaí léi ar shlí eile, nó go laghdófaí a luach, sula bhféadfaí iarratas
ar ordú eatramhach nó ordú idirbhreitheach a dhéanamh ina leith,

an t-údarú a athrú nó a chúlghairm.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh an Chúirt, le linn di déileáil
le hiarratas faoin bhfo-alt sin, cibé ordú is cuí léi a dhéanamh más deimhin léi
gur gá déanamh amhlaidh d’fhonn a chumasú don duine—

(a) na caiteachais mhaireachtála réasúnacha agus caiteachais riachtanacha eile,
lena n-áirítear caiteachais dhlíthiúla in imeachtaí dlíthiúla nó i ndáil le
himeachtaí dlíthiúla, a tabhaíodh nó a thabhófar i leith an duine nó i leith
chleithiúnaithe an duine a urscaoileadh, nó

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

(3) Ní fhéadfar iarratas faoi fho-alt (1) a dhéanamh ach amháin más rud é go
mbeidh fógra tugtha don Bhiúró um Shócmhainní Coiriúla.

(4) Déanfar imeachtaí faoin alt seo a éisteacht ar shlí eile seachas go poiblí.

Cúiteamh

1C. (1) I gcás go ndéanfar maoin a choinneáil faoi údarú agus—
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(a) nach ndéanfar iarratas chun na Cúirte ar ordú eatramhach nó ordú
idirbhreitheach i leith na maoine, go hiomlán nó go páirteach, roimh dhul in
éag don údarú, nó

(b) go ndéanfar iarratas den sórt sin ach nach ndéanfaidh an Chúirt ordú
eatramhach, nó ordú idirbhreitheach, de réir mar a bheidh, i leith na maoine,

féadfaidh an Chúirt, ar iarratas chuici chuige sin ó dhuine a shuífidh chun sástacht na
Cúirte gurb é nó í úinéir na maoine é nó í, cibé cúiteamh (más ann) is dóigh leis an
gCúirt is cóir sna himthosca agus is cúiteamh a bheidh iníoctha ag an Aire a
dhámhachtain don duine i leith aon chaillteanais a thabhaigh an duine mar gheall ar
an údarú lena mbaineann.

(2) Ní ceadmhach iarratas faoi fho-alt (1) a dhéanamh ach amháin más rud é go
mbeidh fógra tugtha don Bhiúró um Shócmhainní Coiriúla.”.

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht

4. Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht—

(a) i mír (b) d’fho-alt (1), trí “€5,000” a chur in ionad “€13,000”, agus

(b) i mír (b) d’fho-alt (3), trí “€5,000” a chur in ionad “€13,000”.

Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht

5. Leasaítear alt 3 den Phríomh-Acht—

(a) i mír (b) d’fho-alt (1), trí “€5,000” a chur in ionad “€13,000”, agus

(b) i mír (II) d’fho-alt (1), trí “€5,000” a chur in ionad “€13,000”.

Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht

6. Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), trí “€5,000” a chur in ionad “€13,000”.

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme

7. (1) Féadfar an tAcht um Fháltais ó Choireacht (Leasú), 2016 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Fháltais ó Choireacht, 1996 go 2016 a ghairm de na
hAchtanna um Fháltais ó Choireacht, 1996 agus 2005 agus den Acht seo.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Dlí
agus Cirt agus Comhionannais 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.


