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AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (TOIMHDE BÁIS), 2019
[An tiontú oifigiúil]

Acht do dhéanamh socrú maidir le stádas sibhialta duine atá ar iarraidh i gcás go mbeidh 
toimhde báis ann de dheasca imthosca a asláithreachta nó a hasláithreachta; agus do 
dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.               [10 Iúil 2019]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um an Dlí Sibhialta (Toimhde Báis), 2019 a ghairm den Acht seo.

 (2) Féadfar na hAchtanna um Chlárú Sibhialta, 2004 go 2019 a ghairm de na hAchtanna um 
Chlárú Sibhialta, 2004 go 2018 agus de Chuid 3 le chéile.

 (3) Tiocfaidh an tAcht seo (seachas Cuid 3) 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.

 (4) Tiocfaidh Cuid 3 i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire, tar éis dul i 
gcomhairle leis an Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, 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 “Acht 2010” an tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus 
Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010;

forléireofar “iarratasóir” de réir alt 4;
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ciallaíonn “páirtnéir sibhialta” duine atá i bpáirtnéireacht shibhialta nó i gcaidreamh 
dlíthiúil lena mbaineann alt 3 d’Acht 2010;

ciallaíonn “comhchónaitheoir” comhchónaitheoir de réir bhrí alt 172(1) d’Acht 2010;

forléireofar “Cúirt” de réir alt 10;

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

ciallaíonn “duine atá ar iarraidh” pearsa aonair nach cinnte a thuilleadh é nó í a bheith 
ann mar gheall go ndeachaigh sé nó sí ar iarraidh gan tásc ná tuairisc agus nach bhfuil 
comharthaí ar bith ann go bhfuil sé nó sí beo.

Caiteachais

3. 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.

CUID 2

ORduithe um thOimhde Báis agus nithe eile

Daoine a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh ar orduithe faoin Acht seo

4. Féadfaidh aon duine díobh seo a leanas, dá ngairtear an t-iarratasóir san Acht seo, iarratas 
a dhéanamh ar ordú dá bhforáiltear in alt 5—

  (a) céile nó páirtnéir sibhialta an duine atá ar iarraidh,

  (b) comhchónaitheoir an duine atá ar iarraidh,

  (c) aon duine eile de theaghlach an duine atá ar iarraidh, lena n-áirítear leanbh, ua nó 
banua, tuismitheoir, seantuismitheoir, deartháir, deirfiúr, deartháir leasghaolmhar, 
deirfiúr leasghaolmhar, uncail, aintín, nia nó neacht de chuid an duine atá ar iarraidh,

  (d) duine atá ag gníomhú in loco parentis don duine atá ar iarraidh,

  (e) cleithiúnaí de chuid an duine atá ar iarraidh, nó

  (f) aon duine eile a bhfuil leas leordhóthanach aige nó aici lena n-áirítear, más iomchuí, 
an tArd-Aighne nó duine eile atá ag gníomhú thar ceann an Stáit.

Ordú um thoimhde báis i leith duine atá ar iarraidh

5. (1) Féadfaidh iarratasóir, faoi réir na gcoinníollacha san alt seo, iarratas a dhéanamh ar ordú 
um thoimhde báis i leith duine atá ar iarraidh.

 (2) Beidh iarratas ar ordú um thoimhde báis forasaithe ar mhionnscríbhinn ón iarratasóir 
agus beidh na nithe seo a leanas ann:

  (a) fianaise shonrach a dtiocfadh di a léiriú go bhfuil an duine atá ar iarraidh marbh, lena 
n-áirítear na nithe seo a leanas—

   (i) na himthosca a bhaineann leis an duine atá ar iarraidh do dhul ar iarraidh,

cd.1 a.2
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   (ii) easpa cumarsáide le daoine ar dócha go mbeadh scéala faighte acu ón duine atá 
ar iarraidh, lena n-áirítear an comhfhreagras nó an chumarsáid is déanaí dar leis 
an eolas is déanaí, agus

   (iii) an fad ama ón dul ar iarraidh;

  (b) an dáta is déanaí a fuarthas scéala ón duine atá ar iarraidh;

  (c) fianaise ar fhógraíocht i gcomhair faisnéis i dtaobh cá bhfuil an duine atá ar iarraidh, 
lena n-áirítear, más iomchuí, trí úsáid a bhaint as an idirlíon agus na meáin shóisialta 
(mura bhfuil cúiseanna eisceachtúla ann gan déanamh amhlaidh, is cúiseanna a 
bheidh mínithe ag an iarratasóir);

  (d) más iomchuí agus indéanta, fianaise ó eagraíocht chuardaigh lena ndaingnítear go 
ndearnadh iarrachtaí chun teacht ar an duine atá ar iarraidh ach nach raibh aon toradh 
orthu;

  (e) an cúlra iomlán a bhaineann le dul ar iarraidh an duine atá ar iarraidh, lena n-áirítear 
aois agus sláinte (lena n-áirítear meabhairshláinte) an duine atá ar iarraidh;

  (f) más iomchuí agus indéanta, fianaise ar chomhthacaíocht ó dhuine de theaghlach an 
duine atá ar iarraidh (mura duine den teaghlach an t-iarratasóir);

  (g) más iomchuí, an neasghaol atá i dteideal dháileadh shócmhainní an duine atá ar 
iarraidh ar a bhás nó ar a bás;

  (h) dearbhú ón iarratasóir go gcreideann sé nó sí go bhfuil an duine atá ar iarraidh marbh;

  (i) na sonraí is gá atá i gCuid 5B den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Chlárú 
Sibhialta, 2004 agus atá ar fáil don iarratasóir.

 (3) Féadfaidh an Chúirt ordú um thoimhde báis a dhéanamh i gcás gur deimhin leis an 
gCúirt, i leith an duine atá ar iarraidh, go léiríonn na himthosca ina ndeachaigh an duine 
ar iarraidh, maidir lena bhás nó lena bás—

  (a) gurb ionann is cinnte é, nó

  (b) gurb é is dóichí é.

 (4) Le linn di a chinneadh an mbeidh ordú um thoimhde báis le déanamh faoin alt seo, 
cuirfidh an Chúirt i gcuntas na himthosca go léir a bhaineann le dul ar iarraidh agus 
asláithreacht an duine atá ar iarraidh, lena n-áirítear na himthosca seo a leanas:

  (a) tráth, suíomh, agus imthosca an dul ar iarraidh;

  (b) más iomchuí, maoin luachmhar a bheith tréigthe;

  (c) más iomchuí agus indéanta, méid agus cineál na gcuardach tar éis an dul ar iarraidh;

  (d) tucaid a bheith nó gan a bheith ag an duine atá ar iarraidh fanacht beo ach dul ar 
iarraidh;

  (e) más iomchuí, fianaise a thugann le tuiscint gur de dhroim feillbheart a tharla an dul 
ar iarraidh;

  (f) más iomchuí, an tréimhse ama idir polasaí árachais saoil a bheith faighte ar shaol an 
duine atá ar iarraidh agus é nó í do dhul ar iarraidh;

cd.2 a.5
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  (g) más iomchuí, aon chalaois a rinneadh roimhe sin agus a bhaineann leis an duine atá 
ar iarraidh.

 (5) (a) Gan dochar don toimhde infhrisnéisithe i mír (b), agus faoi réir cheanglais an ailt 
seo, féadfar iarratas ar ordú um thoimhde báis a dhéanamh—

   (i) i gcás gurb é a bheidh san iarratas go bhfuiltear ionann is cinnte faoin mbás, aon 
tráth tar éis do dhuine a bheith ar iarraidh, gan an t-iarratas sin a bheith faoi réir 
tréimhse feithimh íosta, agus

   (ii) i gcás gurb é a bheidh san iarratas gurb é is dóichí é an bás, tráth nach luaithe ná 
1 bhliain tar éis don duine a bheith ar iarraidh.

  (b) Más rud é, mar gheall ar asláithreacht ón Stát nó eile, nach cinnte ar feadh tréimhse 
7 mbliana ar a laghad an bhfuil an duine atá ar iarraidh beo, leanfar de thoimhdiú go 
bhfuil an duine marbh.

 (6) (a) I gcás go ndéanfaidh an Chúirt ordú um thoimhde báis agus gur deimhin léi go 
bhfuair an duine atá ar iarraidh bás ar dháta sonrach, beidh ar áireamh san ordú 
cinneadh maidir le dáta agus tráth an bháis agus, i gcás nach cinnte cathain, laistigh 
d’aon tréimhse ama, a fuair an duine atá ar iarraidh bás, forálfar leis an ordú go 
bhfuair sé nó sí bás ag deireadh na tréimhse sin.

  (b) I gcás go ndéanfaidh an Chúirt ordú um thoimhde báis agus gur deimhin léi nárbh eol 
an raibh an duine atá ar iarraidh beo ar feadh tréimhse 7 mbliana ar a laghad, beidh 
ar áireamh san ordú cinneadh go bhfuair an duine atá ar iarraidh bás ag deireadh an 
lae a bheidh 7 mbliana tar éis an dáta ba dhéanaí arbh eol é nó í a bheith beo.

 (7) I gcás go ndéanfaidh an Chúirt ordú um thoimhde báis, beidh ar áireamh san ordú sin na 
sonraí sin is gá atá i gCuid 5B den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Chlárú 
Sibhialta, 2004 agus atá ar fáil don Chúirt.

Na héifeachtaí ginearálta a bheidh le hordú um thoimhde báis

6. (1) Faoi réir an Achta seo, más rud é—

  (a) nach dtionscnófar achomharc i gcoinne ordú um thoimhde báis a dhéanamh laistigh 
den tréimhse ama a cheadaítear chun achomharc a dhéanamh, nó

  (b) go dtionscnófar achomharc i gcoinne ordú den sórt sin agus go ndéanfar an 
t-achomharc (nó aon achomharc breise) a dhíbhe nó a tharraingt siar,

  beidh an éifeacht chéanna sa dlí le hordú um thoimhde báis arna dhéanamh ag an gCúirt 
faoi alt 5 agus atá lena n-eascraíonn as bás a chlárú faoi alt 13(1)(d) den Acht um Chlárú 
Sibhialta, 2004.

 (2) (a) Tá d’éifeacht le hordú um thoimhde báis arna dhéanamh ag Cúirt faoi alt 5 go bhfuil 
deireadh tagtha le pósadh leis an duine atá ar iarraidh.

  (b) Tá d’éifeacht le hordú um thoimhde báis arna dhéanamh ag Cúirt faoi alt 5 go bhfuil 
deireadh tagtha le páirtnéireacht shibhialta leis an duine atá ar iarraidh.

cd.2 a.5
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Árachas in aghaidh éileamh

7. (1) I gcás go mbeidh ordú déanta faoi alt 5, déanfaidh an duine ag a mbeidh iarratas déanta 
faoin alt sin, a luaithe is féidir, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, polasaí árachais a 
bhaint amach i leith aon éileamh a eascróidh de bhua ordú faoi alt 8.

 (2) Maidir le haon phréimh is iníoctha ag an duine ag a mbeidh iarratas déanta faoi alt 5 
i leith polasaí árachais arna bhaint amach faoi fho-alt (1), is muirear cuí í ar eastát an 
duine atá ar iarraidh.

 (3) I gcás go mbeidh ordú déanta faoi alt 5, féadfaidh árachóir, sula ndéanfaidh sé nó sí aon 
suim chaipitiúil (seachas i leith blianachta nó íocaíocht thréimhsiúil eile) a íoc le haon 
duine de thoradh an ordaithe sin, a cheangal ar an duine sin polasaí árachais a bhaint 
amach ina ainm féin nó ina hainm féin chun sochair don árachóir sin chun aon éileamh 
a shásamh is éileamh a fhéadfaidh an t-árachóir sin a shuíomh i gcás ina ndéanfar ordú 
faoi alt 8.

Daoine a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh ar ordú athrúcháin agus na hiarmhairtí a 
ghabhfaidh le duine atá ar iarraidh d’fhilleadh

8. (1) Féadfaidh na daoine seo a leanas iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar ordú, 
dá ngairtear “ordú athrúcháin” san Acht seo, lena ndéantar éifeachtaí aon ordaithe arna 
dhéanamh faoi alt 5 a dhíscaoileadh nó a athrú, is é sin le rá—

  (a) duine a bhí ar iarraidh agus a mbeidh ordú déanta ina leith faoi alt 5, agus

  (b) iarratasóir.

 (2) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, ní bheidh aon éifeacht ag ordú athrúcháin ar chearta chun 
aon mhaoine, nó in aon mhaoin, a bheidh faighte de thoradh ordú arna dhéanamh faoi alt 
5.

 (3) Le linn don Chúirt ordú athrúcháin a dhéanamh, déanfaidh sí cibé ordú breise, más ann, 
i ndáil le haon chearta chun aon mhaoine, nó in aon mhaoin, a bheidh faighte de thoradh 
ordú arna dhéanamh faoi alt 5, a mheasfaidh sí a bheith réasúnach sna himthosca go léir.

 (4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3)—

  (a) ní bheidh éifeacht ar bith ag ordú athrúcháin ar aon ioncam arna fhabhrú idir an tráth 
a dhéanfar ordú faoi alt 5 agus an tráth a dhéanfar an t-ordú athrúcháin, agus

  (b) i gcás go bhfaighidh tríú páirtí cearta chun maoin an duine atá ar iarraidh, nó i maoin 
an duine atá ar iarraidh, de mheon macánta agus ar luach-chomaoin, ní ceadmhach 
don duine a bhí ar iarraidh agus a d’fhill éileamh ar an maoin a thionscnamh i gcoinne 
an tríú páirtí.

 (5) (a) D’ainneoin ghinearáltacht alt 6(2), i gcás go mbeidh ordú déanta faoi alt 5 i leith 
duine atá ar iarraidh agus a bhí i bpósadh nó i bpáirtnéireacht shibhialta a bhí ar 
marthain an tráth a chuaigh sé nó sí ar iarraidh, féadfaidh an duine sin nó an duine ba 
pháirtí sa phósadh nó sa pháirtnéireacht shibhialta, an tráth a chuaigh an duine atá ar 
iarraidh ar iarraidh, iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar dhearbhú á rá go 
meastar—

   (i) gur céile é nó í chun críocha an Achta um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996 
ar deonaíodh foraithne cholscartha ina leith faoi alt 5 den Acht sin, nó

cd.2
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   (ii) gur páirtnéir sibhialta é nó í chun críocha an Achta um Páirtnéireacht Shibhialta 
agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010 ar 
deonaíodh foraithne scaoilte ina leith faoi alt 110 den Acht sin.

  (b) Le linn di dearbhú a dhéanamh faoi mhír (a), féadfaidh an Chúirt an éifeacht a bheidh 
leis a mhodhnú nó a shrianadh ar aon slí atá, i dtuairim na Cúirte, ar mhaithe leis an 
gceartas.

  (c) Maidir le dearbhú faoi mhír (a)—

   (i) ní bheidh feidhm aige ach amháin ó dháta aon ordaithe athrúcháin arna dheonú 
faoin alt seo, agus

   (ii) ní bheidh éifeacht leis go dtí go mbeidh an tréimhse ama chun aon achomharc a 
dhéanamh caite nó go dtí cibé tráth a dhéanfar aon achomharc (nó aon achomharc 
breise) a dhíbhe nó a tharraingt siar.

  (d) Seachas in imthosca eisceachtúla, déanfar iarratas faoi mhír (a) a thionscnamh an 
tráth céanna le hiarratas faoi fho-alt (1) ar ordú athrúcháin a dhíscaoileadh.

 (6) Seachas in imthosca eisceachtúla, ní ceadmhach iarratas a dhéanamh ar ordú athrúcháin 
de réir bhrí fho-alt (1) tar éis éag do thréimhse 7 mbliana ón tráth a dhéanfar ordú faoi 
alt 5.

Fógra iarratais

9. (1) Sula ndéanfaidh sí ordú faoi alt 5 nó 8, ceanglóidh an Chúirt ar an iarratasóir nó ar an 
duine a bhí ar iarraidh, de réir mar a bheidh, fianaise a sholáthar, cibé acu ar mhodh 
mionnscríbhinne nó ar shlí eile, á rá go ndearnadh fógra i dtaobh an iarratais iomchuí a 
sheirbheáil ar aon duine a ndéanfaidh déanamh an ordaithe difear dó nó di.

 (2) Ní dhéanfaidh an Chúirt ordú faoi alt 5 nó 8 mura deimhin léi gur comhlíonadh ceanglais 
fho-alt (1).

Dlínse cúirteanna agus láthair

10. (1) Faoi réir an ailt seo, beidh dlínse ag an gCúirt Chuarda, i gcomhthráth leis an Ard-Chúirt, 
chun imeachtaí faoi alt 5 a éisteacht agus a chinneadh.

 (2) Beidh dlínse eisiach ag an Ard-Chúirt chun imeachtaí faoi alt 8 a éisteacht agus a 
chinneadh.

 (3) I gcás gur mó ná €3,000,000 margadhluach aon talún lena mbaineann iarratas ar ordú 
dá bhforáiltear in alt 5, déanfaidh an Chúirt Chuarda, má dhéanann aon duine a bhfuil 
leas aige nó aici sna himeachtaí iarratas chuige sin chuici, na himeachtaí a aistriú chuig 
an Ard-Chúirt, ach beidh aon dearbhú arna dhéanamh nó aon bhreith arna tabhairt i 
gcúrsa na n-imeachtaí sin roimh an aistriú bailí mura ndéanfaidh an Ard-Chúirt é nó í a 
urscaoileadh nó a athrú.

 (4) Maidir leis an dlínse a thugtar don Chúirt Chuarda leis an Acht seo, féadfaidh na daoine 
seo a leanas í a fheidhmiú—

  (a) an breitheamh den chuaird ina raibh gnáthchónaí ar an duine atá ar iarraidh nó inar 
sheol sé nó sí aon ghnó, gairm nó slí bheatha sula ndeachaigh sé nó sí ar iarraidh, nó

cd.2 a.8
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  (b) an breitheamh den chuaird ina bhfuil gnáthchónaí ar an iarratasóir nó ina seolann sé 
nó sí aon ghnó, gairm nó slí bheatha an tráth a dhéantar iarratas faoi alt 5.

 (5) I gcás gurb é nó í an tArd-Aighne nó duine eile a bheidh ag gníomhú thar ceann an Stáit 
mar atá leagtha amach in alt 4(f) an t-iarratasóir, is ag an Ard-Chúirt go heisiach a bheidh 
dlínse faoin alt seo.

 (6) I gcás nach mbeidh feidhm ag na critéir maidir le dlínse a leagtar amach i bhfo-alt (4), 
beidh dlínse ag an Ard-Chúirt faoin Acht seo más rud é—

  (a) go raibh sainchónaí ar an duine atá ar iarraidh sa Stát sula ndeachaigh sé nó sí ar 
iarraidh,

  (b) go bhfuil sainchónaí ar an iarratasóir sa Stát an tráth a dhéantar iarratas faoi alt 5, nó

  (c) go mbaineann an t-iarratas le duine atá ar iarraidh i gcás gur íospartach foréigin (de 
réir bhrí an Achta um Cheartas Coiriúil (Suíomh Taisí Íospartach), 1999) an duine 
sin atá ar iarraidh.

CUID 3

leasuithe aR an acht um chláRú siBhialta, 2004

Míniú

11. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 2004” an tAcht um Chlárú Sibhialta, 2004.

Leasú ar alt 2 d’Acht 2004

12. Leasaítear alt 2(1) d’Acht 2004—

  (a) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

      “ciallaíonn ‘Acht 2019’ an tAcht um an Dlí Sibhialta (Toimhde Báis), 
2019;

      tá le ‘duine atá ar iarraidh’ an bhrí chéanna atá le duine atá ar iarraidh in 
alt 2 d’Acht 2019;

      ciallaíonn ‘bás toimhdithe’ bás toimhdithe i gcás go mbeidh ordú um 
thoimhde báis déanta faoi alt 5 d’Acht 2019;”;

   agus

  (b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach sa mhíniú ar “na sonraí is gá”:

  “(f) i ndáil le bás toimhdithe, na sonraí a shonraítear i gCuid 5B den Sceideal 
sin;”.

Leasú ar alt 8 d’Acht 2004

13. Leasaítear alt 8 d’Acht 2004 tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (eeee) 
d’fho-alt (1):

cd.2 a.10
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      “(eeeee) clár agus treoirleabhar a bhunú agus a chothabháil chun básanna 
toimhdithe a chlárú,”.

Leasú ar alt 13 d’Acht 2004

14. Leasaítear alt 13 d’Acht 2004, i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh mhír (k):

  “(l) clár de na básanna toimhdithe go léir i gcás go mbeidh ordú um thoimhde 
báis déanta faoi alt 5 d’Acht 2019 (ar a dtabharfar, agus dá ngairtear san 
Acht seo, an clár básanna toimhdithe),”.

Cuid 5B d’Acht 2004

15. Leasaítear Acht 2004 tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 5A:

“CUID 5B

Básanna tOimhdithe a chláRú

Léiriú

44F. Sa Chuid seo—

 forléireofar ‘Cúirt’ de réir alt 10 d’Acht 2019;

 ciallaíonn ‘clár’ an clár básanna toimhdithe.

Feidhm na Coda

44G. (1) Tá feidhm ag an gCuid seo maidir le bás toimhdithe i gcás go bhfuil ordú 
um thoimhde báis déanta faoi alt 5 d’Acht 2019.

 (2) Ní bheidh feidhm ag Codanna 5 agus 5A maidir le bás toimhdithe lena 
mbaineann an Chuid seo.

Cúirt do thabhairt sonraí i dtaobh bás toimhdithe don chláraitheoir

44H.  (1) Más rud é, de réir alt 5(3) d’Acht 2019, go ndéanfaidh Cúirt ordú um 
thoimhde báis, déanfaidh an Chúirt lena mbaineann cóip den ordú um 
thoimhde báis, mar aon leis na sonraí is gá atá i gCuid 5B den Chéad 
Sceideal agus atá ar fáil ag an gCúirt, a thabhairt don Ard-Chláraitheoir 
agus déanfaidh sé nó sí an bás toimhdithe a chlárú nó cuirfidh sé nó sí faoi 
deara é a chlárú.

 (2) I gcás go mbeidh earráid in ordú arna thabhairt faoi fho-alt (1), féadfaidh an 
Chúirt lena mbaineann ordú breise lena gceartófar an earráid a thabhairt don 
Ard-Chláraitheoir, agus ceartóidh sé nó sí an earráid sa chlár, nó cuirfidh sé 
nó sí faoi deara í a cheartú.

 (3) I gcás go ndéanfaidh Cúirt ordú athrúcháin faoi alt 8(3) d’Acht 2019, 
déanfaidh an Chúirt lena mbaineann, i gcás cuí, cóip den ordú athrúcháin 
a thabhairt don Ard-Chláraitheoir, agus bainfidh sé nó sí an iontráil 
bhunaidh den chlár nó déanfaidh sé nó sí cibé coigeartú ar an iontráil sin a 
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cheanglófar leis an ordú athrúcháin, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara í a bhaint 
nó a choigeartú amhlaidh.

 (4) I gcás go mbeifear tar éis teacht ar chorp agus—

  (a) maidir leis an gcorp, gur corp duine a mbeidh iontráil déanta sa chlár 
maidir leis nó léi é, agus

  (b) go mbeidh iontráil déanta sa chlár básanna i leith an choirp a dtángthas 
air nó go mbeidh iontráil déanta sa taifead ar bhásanna ar an gcoigríoch 
i leith an choirp a dtángthas air,

bainfidh an tArd-Chláraitheoir an iontráil bhunaidh den chlár, nó cuirfidh sé 
nó sí faoi deara í a bhaint.”.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann le hAcht 2004

16. Leasaítear Acht 2004 tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 5A sa Chéad 
Sceideal:

“CUID 5B

 sOnRaí i dtaOBh Básanna tOimhdithe a Bheidh le taifeadadh sa chláR Básanna 
tOimhdithe

 dáta agus áit an bháis thoimhdithe (nó an meastachán is cruinne ar dháta agus 
áit an bháis thoimhdithe);

 áit bhreithe an duine atá ar iarraidh;

 gnéas an duine atá ar iarraidh;

 túsainm/túsainmneacha, sloinne, sloinne breithe agus seoladh an duine atá ar 
iarraidh;

 uimhir phearsanta seirbhíse poiblí an duine atá ar iarraidh;

 stádas sibhialta an duine atá ar iarraidh;

 dáta breithe an duine atá ar iarraidh;

 gairm nó slí bheatha an duine atá ar iarraidh;

 má bhí an duine atá ar iarraidh pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta, ainm agus 
gairm nó slí bheatha an chéile nó an pháirtnéara shibhialta;

 má bhí an duine atá ar iarraidh faoi bhun 18 mbliana d’aois ar dháta toimhdithe 
an bháis, slí bheatha/slite beatha a thuismitheoir/a thuismitheoirí nó a 
tuismitheoir/a tuismitheoirí nó a chaomhnóir/a chaomhnóirí nó a caomhnóir/a 
caomhnóirí;

 túsainm/túsainmneacha agus sloinne breithe athair an duine atá ar iarraidh;

 túsainm/túsainmneacha agus sloinne breithe mháthair an duine atá ar iarraidh;

 túsainm/túsainmneacha agus sloinne breithe thuismitheoir an duine atá ar 
iarraidh;
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 túsainm/túsainmneacha, sloinne, cáilíocht, seoladh agus síniú an fhaisnéiseora;

 cóip den ordú um thoimhde báis arna dhéanamh faoi alt 5 d’Acht 2019;

 túsainm, sloinne agus áit ghnó an bhreithimh ag a mbeidh an t-ordú um 
thoimhde báis déanta;

 an dáta clárúcháin;

 síniú an chláraitheora.”.

cd.3 a.16
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