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ACHT DÁ CHUMASÚ DON AIRE DLÍ AGUS CIRT DAOINE
A CHEAPADH AR A dTABHARFAR SCRÚDÓIRÍ
CÚNTA CHUN CABHRÚ LE SCRÚDÓIR OIFIGIÚIL NA
SCANNÁN I gCOMHLÍONADH A FHEIDHMEANNA
AGUS DO LEASÚ NA nACHTANNA UM
SCRÚDÓIREACHT SCANNÁN, 1923 GO 1970, AGUS AN
ACHTA UM FHÍSTAIFEADTAÍ, 1989. [21 Nollaig, 1992 ]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

ciallaíonn ‘‘Acht 1923’’ an tAcht um Scrúdóireacht Scannán, 1923;

ciallaíonn ‘‘Acht 1989’’ an tAcht um Fhístaifeadtaí, 1989;

ciallaíonn ‘‘an Bord Achomhairc’’ an Bord Athchomhairc um
Scrúdóireacht Scannán a bunaíodh le hAcht 1923;

folaíonn ‘‘feidhmeanna’’ cumhachtaí agus dualgais agus folaíonn
tagairtí do chomhlíonadh feidhmeanna, maidir le cumhachtaí agus
dualgais, tagairtí d’fheidhmiú na gcumhachtaí agus do chomhall na
ndualgas;

ciallaíonn ‘‘an tAire’’ an tAire Dlí agus Cirt;

ciallaíonn ‘‘an Scrúdóir Oifigiúil’’ Scrúdóir Oifigiúil na Scannán arna
cheapadh faoi Acht 1923, agus folaíonn sé duine arna cheapadh faoi
alt 2 (3) den Acht sin.

2.—(1) (a) Féadfaidh an tAire de réir riachtanas na hócáide cibé
daoine agus cibé líon daoine (ar a dtabharfar
Scrúdóirí Cúnta) a chinnfidh sé a cheapadh chun
cabhrú leis an Scrúdóir Oifigiúil i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna agus, chun na críche sin, chun
feidhmeanna (nó cibé feidhm díobh a chinnfidh an
Scrúdóir Oifigiúil, faoi réir aon treoracha a
thabharfaidh an tAire dó) an Scrúdóra Oifigiúil a
chomhlíonadh, nó iad a chomhlíonadh a mhéid a
chinnfidh an Scrúdóir Oifigiúil faoi réir mar a
dúradh.
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(b) Na tagairtí i mír (a) den fho-alt seo d’fheidhmeanna
an Scrúdóra Oifigiúil, ní fholaíonn siad tagairtí dá
fheidhmeanna faoi alt 2 den Acht um Scrúdóireacht
Scannán (Leasú), 1970, nó faoi alt 4 (3), 7 (3) nó 29
d’Acht 1989.

(2) Comhlíonfaidh Scrúdóir Cúnta a fheidhmeanna faoi réir
mhaoirseacht ghinearálta an Scrúdóra Oifigiúil agus rachaidh sé i
gcomhairle leis ó am go ham i ndáil leis an gcomhlíonadh sin agus,
chun críocha na nAchtanna um Scrúdóireacht Scannán, 1923 go 1992,
agus Acht 1989, measfar feidhm de chuid an Scrúdóra Oifigiúil, arna
comhlíonadh de bhun an Achta seo ag Scrúdóir Cúnta, a bheith
comhlíonta ag an Scrúdóir Oifigiúil agus forléireofar na hAchtanna
sin agus beidh éifeacht leo dá réir sin.

(3) Má cheaptar Scrúdóir Cúnta faoi alt 2 (3) d’Acht 1923 chun
dualgais an Scrúdóra Oifigiúil a chomhlíonadh, scoirfidh sé, le linn
thréimhse a cheaptha faoin alt sin, de bheith ina Scrúdóir Cúnta.

(4) Íocfar le Scrúdóir Cúnta, as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas, cibé luach saothair agus cibé liúntais (más ann) le
haghaidh caiteachas a chinnfidh an tAire ó am go ham le toiliú an
Aire Airgeadais.

(5) Beidh Scrúdóir Cúnta i seilbh oifige ar feadh cibé tréimhse
agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha, agus faoi réir cibé téarmaí
agus coinníollacha, a chinnfidh an tAire.

3.—Leasaítear leis seo alt 11 d’Acht 1923 tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

‘‘(4) Más rud é, de bhun alt 8 (1) den Acht seo, go ndéanfaidh
an Bord Achomhairc breith a thug an Scrúdóir Oifigiúil a
chlaochlú nó breith den sórt sin a athrú trí chosc nó choinníoll
a ceanglaíodh le teastas teoranta a mhaolú nó a chealú, déanfar
an táille a íocadh i leith an achomhairc de bhun fho-alt (2) den
alt seo a aisíoc leis an achomharcóir lena mbaineann.’’.

4.—Leasaítear leis seo alt 10 d’Acht 1989 tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

‘‘(7) I gcás go gcúlghairfidh an Bord Achomhairc ordú
toirmisc de bhun fho-alt (1) den alt seo nó go n-ordóidh sé
aicmiú níos airde a thabhairt don fhís-saothar lena mbaineann
de bhun fho-alt (2) den alt seo, déanfar an táille a íocadh i leith
an achomhairc de bhun fho-alt (6) den alt seo a aisíoc leis an
achomharcóir lena mbaineann.’’.

5.—Aisghairtear leis seo fo-alt (4) d’alt 12 d’Acht 1923.

6.—(1) Féadfar an tAcht um Scrúdóireacht Scannán (Leasú),
1992, a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Scrúdóireacht Scannán, 1923 go
1992, a ghairm de na hAchtanna um Scrúdóireacht Scannán, 1923 go
1970, agus den Acht seo, a mhéid a bhaineann sé leis na hAchtanna
sin, le chéile, agus féadfar na hAchtanna um Fhístaifeadtaí, 1989 agus
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1992, a ghairm d’Acht 1989 agus den Acht seo, a mhéid a bhaineann
sé leis an Acht sin, le chéile.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
shocrófar chuige sin le hordú nó le horduithe ón Aire, go ginearálta
nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta
éagsúla a shocrú amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh
forálacha éagsúla.

5

A.6


