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ACHT TOGHCHÁN AN UACHTARÁIN, 1993

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID I

Reamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.

2. Aisghairm.

3. Léiriú.

4. Rialacháin.

5. Caiteachais.

6. Ordú um thoghchán uachtaráin.

7. An lá vótaíochta.

8. Lá vótaíochta a athrú de dhroim lánscor na Dála.

9. An ceann comhairimh toghcháin uachtaráin.

10. Cinn chomhairimh áitiúla.

11. Caiteachais ceann comhairimh áitiúil.

12. Toghlaigh.

13. Ceantair vótaíochta agus áiteanna vótaíochta.

CUID II

Ainmniú Iarrthóirí

14. Forálacha ginearálta a bhaineann le hainmniú iarrthóirí.

15. Comhaltaí den Oireachtas do dhéanamh ainmniúcháin.

16. Comhairlí contae agus bardais chontaebhuirge do
dhéanamh ainmniúcháin.
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17. Iar-Uachtarán nó an tUachtarán a bheidh ag dul as oifig do
dhéanamh ainmniúcháin.

18. Páipéir ainmniúcháin a uimhriú go leanúnach.

19. Fógra maidir le páipéar ainmniúcháin a fháil.

20. Rialú ar ainmniúcháin.

21. Na daoine ar cead dóibh a bheith i láthair ag an rialú ar
ainmniúcháin.

22. Daoine arna n-ainmniú chun bheith ina n-iarrthóirí do
fhreastal ar an rialú ar ainmniúcháin.

23. An measúnóir breithiúnach.

24. Achomharc chun na hArd-Chúirte.

25. Céannacht iarrthóra.

26. Agóid i gcoinne tuairisce ar iarrthóir.

27. Nithe a bheidh inbhreithnithe ag an rialú ar ainmniúcháin.

28. An nós imeachta i gcás nach n-ainmnítear iarrthóir.

29. Ainmniúcháin a chosc.

30. Iarrthóireacht a tharraingt siar.

31. Bás iarrthóra.

32. Iarrthóirí a bheith i dteideal postais in aisce.

33. Gníomhairí a cheapadh.

34. Forálacha ginearálta maidir le gníomhairí.

35. Gan oifigigh do ghníomhú mar ghníomhairí ag iarrthóirí.

CUID III

An Vótaíocht

36. Fógra faoin vótaíocht.

37. Páipéir bhallóide.

38. An marc oifigiúil.

39. Feidhm forálacha áirithe de Chuid XVI d’Acht 1992.

40. Vótáil ag postvótálaithe.

41. Vótáil ag vótálaithe speisialta.

42. Vótaíocht ar oileáin.

43. Údarú chun vótáil ag stáisiún vótaíochta eile.

44. Vótaíocht a thógáil ag stáisiúin vótaíochta.
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CUID IV

Comhaireamh na Vótaí

45. Léiriú (Cuid IV).

46. Toradh an toghcháin a fhionnadh.

47. Socruithe i ndáil le comhaireamh na vótaí.

48. Páipéir bhallóide neamhbhailí.

49. An chéad chomhaireamh.

50. An cuóta.

51. Eisiamh iarrthóra.

52. Athchomhaireamh.

53. Tuarascáil don cheann comhairimh toghcháin uachtaráin.

54. Doiciméid a choimeád agus a dhiúscairt.

55. Iniúchadh ar pháipéir bhallóide, etc.

56. Toradh na vótaíochta a dhearbhú.

CUID V

Achainíocha Toghcháin Uachtaráin

57. Toghchán an Uachtaráin a thabhairt faoi cheist.

58. Feidhm rialacha sa Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1992.

CUID VI

Cionta Toghcháin

59. Feidhm forálacha áirithe de Chuid XXII d’Acht 1992.

CUID VII

Ilghnéitheach

60. Rúndacht.

61. Cosc ar vóta a nochtadh.

62. Fógraí a fhoilsiú.

AN SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear

————————
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An tAcht Toghcháin (Leasú), 1985 1985, Uimh. 12

An tAcht Toghcháin (Leasú) (Uimh. 2), 1986 1986, Uimh. 35
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ACHT TOGHCHÁN AN UACHTARÁIN, 1993
[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT D’ATHBHREITHNIÚ AGUS DO CHOMHDHLÚTHU,
FARA LEASUITHE, AN DLÍ A BHAINEANN LE
TOGHADH AN UACHTARÁIN.

[27 Samhain, 1993]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Reamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993 a ghairm den
Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna Toghchán an Uachtaráin, 1992 agus 1993 a
ghairm de Chuid II (a mhéid a bhaineann sí le toghthóirí uachtaráin)
agus Cuid XXIII (a mhéid a bhaineann sí le toghcháin uachtaráin)
d’Acht 1992 agus den Acht seo le chéile.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo (seachas an t-alt 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 aon fhorála áirithe
agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críoch éagsúil
agus le haghaidh forálacha éagsúla den Acht seo.

2.—Déantar leis seo na hachtacháin a luaitear sa Sceideal a
ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear sa tríú
colún den Sceideal sin.

3.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1992” an tAcht Toghcháin, 1992;

ciallaíonn “ionadaí údaraithe” duine a bheidh údaraithe san fhoirm
fhorordaithe ag duine a airbheartaítear a bheith ainmnithe mar
iarrthóir i dtoghchán uachtaráin chun bheith ionadaíoch don duine
ag an rialú ar ainmniúcháin sa toghchán;

tá le “páipéar ballóide” an bhrí a shanntar dó le halt 37;

tá le “toghlach” an bhrí a shanntar dó le halt 12;
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ciallaíonn “Dáil” Dáil Éireann;

ciallaíonn “toghchán Dála” toghchán do chomhalta nó comhaltaí
chun fónamh sa Dáil;

ciallaíonn “toghchán”, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a
mhalairt, toghchán uachtaráin;

ciallaíonn “toghthóir”, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a
mhalairt, toghthóir uachtaráin;

ciallaíonn “lá eisiata” lá is Domhnach, Aoine an Chéasta nó lá is lá
saoire poiblí de réir bhrí an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe),
1973, nó lá is lá saoire poiblí de bhua reachta nó forógra;

ciallaíonn “toghchán uachtaráin urghnách” toghchán uachtaráin a
bheidh riachtanach de dheasca folúntais a bheith in oifig an
Uachtaráin ar shlí seachas de dhroim téarma oifige Uachtaráin a
theacht chun críche le himeacht aimsire;

tá le “an measúnóir breithiúnach” an bhrí a shanntar dó le halt 23;

tá le “an lá deireanach chun ainmniúcháin a ghlacadh” an bhrí a
shanntar dó le halt 6;

tá le “an ceann comhaireamh áitiúil” an bhrí a shanntar dó le halt 10;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Comhshaoil;

ciallaíonn “ainmniúchán” duine a ainmniú faoi Chuid II chun bheith
ina iarrthóir nó ina hiarrthóir i dtoghchán uachtaráin agus
forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;

tá le “an fógra vótaíochta” an bhrí a shanntar dó le halt 36;

tá le “an marc oifigiúil” an bhrí a shanntar dó le halt 38;

ciallaíonn “gnáth-thoghchán uachtaráin” toghchán uachtaráin a
chomórfar ag féachaint roimh ré do théarma oifige an Uachtaráin a
bheidh i seilbh oifige an tráth sin do theacht chun críche le
himeacht aimsire;

tá le “gníomhaire pearsanaíochta” an bhrí a shanntar dó le halt 34;

tá le “achainí” an bhrí a shanntar dó le halt 57;

tá le “an lá vótaíochta” an bhrí a shanntar dó le halt 6;

ciallaíonn “postvótálaí” toghthóir uachtaráin a bhfuil a ainm nó a
hainm taifeadta i liosta na bpostvótálaithe;

ciallaíonn “liosta na bpostvótálaithe” an liosta arna ullmhú de bhun
alt 14 d’Acht 1992 a mhéid a bhaineann sé le toghthóirí uachtaráin;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag
an Aire;

ciallaíonn “toghchán uachtaráin” toghchán duine chun oifig
Uachtarán na hÉireann;

tá le “ordú um thoghchán uachtaráin” an bhrí a shanntar dó le halt 6;
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ciallaíonn “toghthóir uachtaráin” duine atá i dteideal vótáil i
dtoghchán uachtaráin;

tá le “an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin” an bhrí a shanntar
dó le halt 9;

tá le “an cuóta” an bhrí a shanntar dó le halt 50;

ciallaíonn “clár na dtoghthóirí”, ach amháin mar a n-éilíonn an
comhthéacs a mhalairt, clár na dtoghthóirí uachtaráin;

tá le “clár na dtoghthóirí uachtaráin” an bhrí a shanntar dó le halt
13 d’Acht 1992;

tá le “an rialú ar ainmniúcháin” an bhrí a shanntar dó le halt 20;

ciallaíonn “Seanad” Seanad Éireann;

ciallaíonn “vótálaí speisialta” toghthóir uachtaráin a bhfuil a ainm
nó a hainm taifeadta i liosta na vótálaithe speisialta;

ciallaíonn “liosta na vótálaithe speisialta” an liosta arna ullmhú de
bhun alt 17 d’Acht 1992 a mhéid a bhaineann sé le toghthóirí
uachtaráin.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt do Chuid nó d’alt is tagairt í do Chuid nó d’alt
den Acht seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt
d’achtachán éigin eile atá beartaithe;

(b) aon tagairt d’fho-alt, do mhír nó d’fhomhír, is tagairt í don
fho-alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil ina bhfuil
an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin
eile atá beartaithe;

(c) déanfar tagairt d’aon achtachán a fhorléiriú mar thagairt
don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna
leathnú le haon achtachán dá éis, nó faoi faoi aon
achtachán dá éis, lena n-áirítear an tAcht seo.

(3) Chun críche fheidhm forálacha áirithe d’Acht 1992 de bhua
an Achta seo maidir le toghcháin uachtaráin, beidh éifeacht leis na
forálacha sin arna gcur chun feidhme amhlaidh amhail is—

(a) dá mba thagairt do thoghthóir uachtaráin tagairt san Acht
sin do thoghthóir Dála;

(b) dá mba thagairt do thoghchán uachtaráin tagairt san Acht
sin do thoghchán Dála nó do thoghchán;

(c) dá mba thagairt do chlár na dtoghthóirí uachtaráin tagairt
san Acht sin do chlár na dtoghthóirí Dála nó do chlár
na dtoghthóirí;

(d) dá mba thagairt do cheann comhairimh áitiúil tagairt san
Acht sin do cheann comhairimh;

(e) dá mba thagairt don Acht seo, lena n-áirítear forálacha an
Achta sin arna gcur chun feidhme leis an Acht seo maidir
le toghcháin uachtaráin, tagairt san Acht sin d’Acht 1992;
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(f) dá mba thagairt d’alt 34 an tagairt in alt 67 den Acht sin
d’alt 60 den Acht sin;

(g) dá mba thagairt d’alt 54 an tagairt in alt 76 den Acht sin
d’alt 129 den Acht sin agus dá mba thagairtí don cheann
comhairimh toghcháin uachtaráin na tagairtí san alt sin
76 do Chléireach na Dála;

(h) dá mba thagairt d’alt 36 an tagairt in alt 85 den Acht sin
d’alt 87 den Acht sin;

(i) in alt 98(c) den Acht sin, dá gcuirfí “, a ghníomhaire
áitiúil” isteach i ndiaidh “, a ghníomhaire toghcháin”;

(j) in alt 101 den Acht sin, dá mba thagairtí d’alt 40 na tagairtí
d’alt 38 agus 64 den Acht sin agus dá mba thagairt d’alt
41 an tagairt d’alt 79 den Acht sin;

(k) in alt 106 den Acht sin, dá scriosfaí “nó le hiarrthóireacht
comhaltaí de pháirtí polaitíochta”.

(l) in alt 108 den Acht sin, dá mba thagairt d’alt 29 an tagairt
d’alt 56 de, dá mba thagairt d’alt 31 an tagairt d’alt 62
den Acht sin, dá mba thagairt d’alt 7 an tagairt d’alt 96
de agus dá scriosfaí “63, ”;

(m) in alt 112 den Acht sin, dá ndéanfaí “agus an áit a cheapfar
amhlaidh a chur in iúl don cheann comhairimh toghcháin
uachtaráin” a chur leis an alt;

(n) in ailt 112, 114 agus 116 den Acht sin, dá mba thagairt do
Chuid IV an tagairt do Chuid XIX den Acht sin;

(o) in alt 113(1) den Acht sin, dá ndéanfaí “(nó dá
ghníomhaire áitiúil má tá ceann ceaptha aige)” a chur
isteach i ndiaidh “do gach iarrthóir”;

(p) in alt 115 den Acht sin, dá ndéanfaí “(ach amháin a mhéid,
tar éis dul i gcomhairle leis an gceann comhairimh
toghcháin uachtaráin, a chinnfidh sé a mhalairt)” a chur
in ionad “(ach amháin sa mhéid a chomhaontóidh sé féin
agus na hiarrthóirí a mhalairt)”;

(q) in alt 134 den Acht sin, dá mba thagairt d’alt 40 an tagairt
d’alt 68 den Acht sin;

(r) in alt 138 den Acht sin, dá mba thagairt don cheann
comhairimh toghcháin uachtaráin an tagairt don cheann
comhairimh;

(s) in ailt 140 agus 144 den Acht sin, dá mba thagairtí don
cheann comhairimh toghcháin uachtaráin agus do cheann
comhairimh áitiúil na tagairtí do cheann comhairimh;

(t) san alt sin 138, dá ndéanfaí “nó aon deimhniú
cleamhnachta polaitíochta” a scriosadh;

(u) sna hailt 144 agus 147(2) den Acht sin, dá scriosfaí na
tagairtí do leasanna páirtí polaitíochta a chur chun cinn;

(v) in ailt 139 agus 151, dá mba thagairtí don tréimhse dar
tosach an dáta a rinneadh ordú um thoghchán uachtaráin
i ndáil le toghchán agus dar chríoch an tráth a chuirfidh
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an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin an deimhniú
um dhuine a thoghadh mar Uachtarán sa toghchán sin
chuig an Taoiseach, na tagairtí do thréimhse ama;

(w) in alt 148 den Acht sin, dá mba thagairt d’alt 6 an tagairt
d’alt 96 den Acht sin;

(x) in alt 154 den Acht sin, dá mba thagairt d’alt 55 an tagairt
d’alt 130 den Acht sin;

(y) in alt 155 den Acht sin, dá ndéanfaí “nó scor de
chomhaltas na Dála”;

agus fara aon mhodhnuithe eile is gá.

4.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena
bhforordófar aon ní nó rud dá dtagraítear san Acht seo mar ní nó
rud atá forordaithe.

(2) Gach rialachán a dhéanfar faoin Acht seo, leagfar é faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta
agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a
shuífidh an Teach sin tar éis an 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.

5.—(1) Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead
a sholáthróidh an tOireachtas.

(2) Na caiteachais a thabhóidh An Post de dhroim an Achta seo
(cibé acu a bhaineann na caiteachais sin le feidhmiú an chirt, ag
iarrthóirí i dtoghcháin, chun postas in aisce a thugtar le halt 32 nó a
thabhófar iad amhlaidh ar dhóigh eile i ndáil le toghchán), íocfar iad,
a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as an bPríomh-Chiste nó
a thoradh fáis.

6.—(1) Déanfaidh an tAire, roimh thoghchán uachtaráin, le hordú
(dá ngairtear “an t-ordú um thoghchán uachtaráin” san Acht seo),
na nithe seo a leanas a cheapadh chun críocha an toghcháin—

(a) an lá (dá ngairtear “an lá deireanach chun ainmniúcháin
a ghlacadh” san Acht seo) arb é an lá deireanach é a
bhféadfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin
ainmniúcháin a ghlacadh,

(b) an áit a suífidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin
chun rialú ar ainmniúcháin ar an lá deireanach chun
ainmniúcháin a ghlacadh,

(c) an lá (dá ngairtear “an lá vótaíochta” san Acht seo) a
thógfar, agus an tréimhse ar lena linn a thógfar, an
vótaíocht (más ann) sa toghchán; agus

(d) seoladh an chinn comhairimh toghcháin uachtaráin ag a
bhféadfar páipéir ainmniúcháin a sheachadadh agus
chuig a bhféadfar cumarsáidí eile a sheoladh chuig an
oifigeach.
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(2) I gcás gnáth-thoghcháin uachtaráin, déanfar an t-ordú um
thoghchán uachtaráin faoin alt seo agus roghnófar na laethanta a
cheapfar leis ar shlí go mbeidh an toghchán críochnaithe cibé tráth
a chumasóidh don Uachtarán a thoghfar amhlaidh dul i seilbh oifige
an lá tar éis deireadh théarma oifige an Uachtaráin a bheidh ag dul
as oifig.

(3) I gcás toghcháin uachtaráin urghnách, déanfar an t-ordú um
thoghchán uachtaráin agus roghnófar na laethanta a cheapfar leis ar
shlí go mbeidh an toghchán críochnaithe laistigh de 60 lá tar éis don
iar-Uachtarán scor d’oifig.

(4) Déanfar gach ordú um thoghchán uachtaráin a fhoilsiú san Iris
Oifigiúil a luaithe is féidir tar éis a dhéanta.

7.—Maidir leis an vótaíocht (más ann) i dtoghchán uachtaráin—

(a) tógfar í cibé lá a bheidh ceaptha chun na críche sin leis an
ordú um thoghchán uachtaráin; agus

(b) leanfar ar feadh cibé tréimhse, nach lú ná 12 uair a chloig,
idir 8 a chlog a.m. agus 10.30 a chlog p.m., a cheapfar leis
an ordú sin, faoi réir an tsriain go ndéanfar an lá céanna
agus an tréimhse chéanna a cheapadh amhlaidh do gach
toghlach.

8.—Faoi réir alt 6, i gcás go ndéanfar an Dáil a lánscor tar éis don
Aire ordú um thoghchán uachtaráin a dhéanamh (dá ngairtear “an
t-ordú bunaidh” san alt seo) agus roimh an lá vótaíochta a cheapfar
leis an ordú sin, féadfaidh an tAire le hordú, más cuí leis déanamh
amhlaidh, an t-ordú bunaidh a leasú tríd an lá arb é an lá vótaíochta
san olltoghchán de dhroim lánscor na Dála a chur in ionad an lae a
bheidh ainmnithe san ordú bunaidh mar an lá vótaíochta sa toghchán
uachtaráin agus, i ndáil leis an toghchán uachtaráin sin, déanfar
tagairtí san Acht seo don lá vótaíochta a fhorléiriú dá réir sin.

9.—(1) Tráth nach déanaí ná an lá a dhéanfar an t-ordú um
thoghchán uachtaráin, ceapfaidh an tAire duine chun bheith ina
cheann comhairimh (dá ngairtear “an ceann comhairimh toghcháin
uachtaráin” san Acht seo) chun críocha an toghcháin uachtaráin
lena mbaineann.

(2) I gcás nach féidir leis an gceann comhairimh toghcháin
uachtaráin a dhualgais go léir nó aon chuid díobh a chomhlíonadh
sa toghchán mar gheall ar bhreoiteacht nó ar chúis réasúnach eile,
ceapfaidh an tAire duine chun gníomhú mar an ceann comhairimh
toghcháin uachtaráin chun na dualgais sin a chomhlíonadh le linn na
tréimhse nach féidir leis na dualgais sin a chomhlíonadh agus déanfar
tagairtí san Acht seo don cheann comhairimh toghcháin uachtaráin
a fhorléiriú dá réir sin.

(3) Beidh de dhualgas ar an gceann comhairimh toghcháin
uachtaráin an toghchán ar chun a chríoch a cheapfar é, a stiúradh,
toradh an toghcháin a fhionnadh agus a dhearbhú de réir an Achta
seo, agus cibé nithe eile a cheanglaítear air leis an Acht seo i leith
an toghcháin a dhéanamh.

(4) Muirearófar ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis agus
íocfar amach as an gcéanna don cheann comhairimh toghcháin
uachtaráin cibé suimeanna a cheadóidh an tAire Airgeadais i
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gcomhair seirbhísí agus caiteachais an oifigigh sin i leith an toghcháin
ar chun a chríoch a cheapfar é.

(5) Chun go n-íocfar as na seirbhísí agus na caiteachais sin,
cuirfidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin cuntas ina
dtaobh faoi bhráid an Aire Airgeadais agus féadfaidh an tAire
Airgeadais ordacháin a eisiúint maidir leis an tráth a dhéanfar, an
modh ar a ndéanfar agus an fhoirm ina ndéanfar an cuntas a chur
faoina bhráid amhlaidh.

(6) Ar an gceann comhairimh toghcháin uachtaráin airleacan a
iarraidh le haghaidh a chuid seirbhísí agus caiteachas, féadfaidh an
tAire Airgeadais an t-airleacan sin a thabhairt más cuí leis é agus ar
cibé téarmaí is cuí leis.

(7) Measfar an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin a
cheapfar chun críocha aon toghcháin a bheith ceaptha freisin chun
críocha aon toghcháin úir a dhéanfar de bhun alt 28, 31 nó 57 tar éis
an toghcháin sin.

10.—(1) Is é an duine a bheadh ina cheann comhairimh i
dtoghchán Dála i dtoghlach a bheidh ina cheann comhairimh (dá
ngairtear “an ceann comhairimh áitiúil” san Acht seo) sa toghlach
sin chun críocha toghcháin uachtaráin.

(2) I gcás nach féidir le duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) gach
dualgas nó aon dualgas áirithe de chuid cinn comhairimh áitiúil a
chomhlíonadh mar gheall ar bhreoiteacht nó ar chúis réasúnach eile,
nó i gcás folúntas a bheith in oifig ar dá bua a bheadh duine ina
cheann comhairimh i dtoghchán Dála, ceapfaidh an tAire duine chun
gníomhú mar cheann comhairimh áitiúil don toghlach lena
mbaineann le linn na tréimhse nach féidir leis na dualgais sin a
chomhlíonadh nó le linn tréimhse an fholúntais, de réir mar a bheidh.

(3) Beidh de dhualgas ar an gceann comhairimh áitiúil do
thoghlach an vótaíocht sa toghchán a thógáil sa toghlach agus na
vótaí a chaithfear ann a chomhaireamh agus cibé gníomhartha agus
rudaí a dhéanamh is gá chun an vótaíocht a thógáil agus na vótaí a
chomhaireamh go héifeachtúil sa toghlach de réir an Achta seo.

(4) Más rud é, i dtoghchán iomaidh, go mbeidh an duine céanna
ina cheann comhairimh áitiúil do dhá thoghlach nó níos mó,
déanfaidh an duine—

(a) i gcás gur dhá thoghlach agus nach mó ná dhá thoghlach
atá i gceist, leascheann comhairimh áitiúil a cheapadh
maidir le ceann amháin acu chun na boscaí ballóide a
oscailt agus na vótaí a chomhaireamh,

(b) in aon chás eile, leascheann comhairimh áitiúil a cheapadh
maidir le gach ceann de na toghlaigh (seachas ceann
amháin acu), chun na boscaí ballóide a oscailt agus na
vótaí a chomhaireamh.

(5) Féadfaidh an ceann comhairimh áitiúil lena mbaineann
ceapachán faoi fho-alt (4) a chúlghairm agus, i gcás go ndéanfar
ceapachán a chúlghairm amhlaidh nó go bhfaighidh an leascheann
comhairimh áitiúil bás, nó go n-éireoidh sé as oifig nó go dtiocfaidh
sé chun bheith éagumasach chun gníomhú le linn an toghcháin,
déanfar leascheann comhairimh áitiúil eile a cheapadh faoi fho-alt
(4).
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(6) Más rud é, de bhun alt 30(2) d’Acht 1992, gur ceapadh duine
ina cheann comhairimh cúnta do chuid de thoghlach, beidh an duine
sin ina cheann comhairimh áitiúil cúnta chun críocha toghcháin
uachtaráin iomaidh sa chuid sin den toghlach.

(7) Comhlíonfaidh ceann comhairimh áitiúil cúnta, sa chuid den
toghlach dár ceapadh é, cibé dualgais de chuid an chinn comhairimh
áitiúil don toghlach nach gceanglaítear le dlí ar an oifigeach sin iad a
chomhlíonadh go pearsanta, ach má eascraíonn aon amhras i dtaobh
dualgas cinn comhairimh áitiúil chúnta, cinnfidh an tAire an
t-amhras.

(8) Folóidh tagairtí san Acht seo do chinn chomhairimh áitiúla,
más cuí, tagairtí do chinn chomhairimh áitiúla chúnta, do leaschinn
chomhairimh áitiúla agus do dhaoine atá ag gníomhú mar chinn
chomhairimh áitiúla.

11.—(1) Déanfaidh an tAire Airgeadais scála uasmhuirir a ullmhú
do chinn chomhairimh áitiúla i leith gach toghcháin uachtaráin agus
déanfaidh an tAire Airgeadais muirir réasúnacha an oifigigh i leith
seirbhísí agus caiteachas i ndáil le toghcháin uachtaráin a íoc as an
bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis le ceann comhairimh áitiúil, ar
muirir iad nach rachaidh thar na huasmhuirir a bheidh sonraithe sa
scála a ullmhófar faoin alt seo i leith an toghcháin sin.

(2) Chun na muirir sin a íoc, déanfaidh ceann comhairimh áitiúil
cuntas orthu a chur faoi bhráid an Aire Airgeadais agus féadfaidh an
tAire Airgeadais ordacháin a eisiúint chuig cinn chomhairimh áitiúla
maidir leis an tráth a dhéanfar, an modh ar a ndéanfar agus an fhoirm
ina ndéanfar na cuntais sin a chur faoina bhráid amhlaidh.

(3) Ar cheann comhairimh áitiúil d’iarraidh airleacain ar chuntas
mhuirir an oifigigh, féadfaidh an tAire Airgeadais an t-airleacan sin
a thabhairt, más cuí leis é agus ar cibé téarmaí is cuí leis.

(4) Féadfaidh an tAire Airgeadais, más cuí leis, roimh mhuirir
cinn comhairimh áitiúil a íoc faoin alt seo, a iarraidh ar bhreitheamh
den Chúirt Chuarda ag a bhfuil dlínse in aon chuid den toghlach lena
mbaineann an cuntas ón gceann comhairimh áitiúil a fhómhas agus
déanfaidh an breitheamh sin an cuntas sin a fhómhas agus cinnfidh
sé an tsuim is iníoctha faoi.

(5) Nuair a bheidh cuntas cinn comhairimh áitiúil á fhómhas faoin
alt seo, féadfar a áireamh ann, má chinneann an breitheamh
réamhráite amhlaidh ar iarratas ón oifigeach, cinneadh ar aon
éileamh a rinne aon duine i gcoinne an oifigigh maidir le haon ní a
cuireadh faoi mhuirear sa chuntas.

12.—(1) Chun vótaíocht a thógáil i dtoghchán uachtaráin, measfar
an Stát a bheith roinnte sna toghlaigh chéanna ina bhfuil sé roinnte
de thuras na huaire chun críche toghchán Dála agus tógfar ar
leithligh an vótaíocht i ngach toghlach den sórt sin.

(2) I gcás gur deimhin leis gur cuí déanamh amhlaidh, féadfaidh
an tAire foráil a dhéanamh le hordú arna dhéanamh tráth nach
déanaí ná dáta an ordaithe um thoghchán uachtaráin, chun críche an
toghcháin uachtaráin lena mbaineann, go measfar gur toghlach chun
críche toghchán Dála gach contae agus gach contaebhuirg agus,
maidir le toghchán uachtaráin ar lena haghaidh atá ordú den sórt sin
i bhfeidhm—
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(a) tógfar ar leithligh an vótaíocht i ngach contae agus i
ngach contaebhuirg;

(b) vótálfaidh gach vótálaí sa vótaíocht sa toghlach ina
mbeadh an vótálaí i dteideal vótáil i dtoghchán Dála dá
mba thoghlach don toghchán sin gach contae agus gach
contaebhuirg sa Stát;

(c) is é a bheidh sa cheann comhairimh áitiúil—

(i) i gcás chontae Chorcaí, chontae Bhaile Átha Cliath,
chontaebhuirg Chorcaí agus chontaebhuirg Bhaile
Átha Cliath, an sirriam cuí, agus

(ii) in aon chás eile, an cláraitheoir contae don chontae
nó don chontaebhuirg lena mbaineann;

agus

(d) san Acht seo (seachas san fho-alt seo), déanfar tagairtí do
thoghlach a fhorléiriú de réir an ordaithe.

(3) Déanfar ordú faoin alt seo a fhoilsiú san Iris Oifigiúil a luaithe
is féidir tar éis a dhéanta.

13.—Chun críche na vótaíochta i dtoghchán uachtaráin, measfar
gach toghlach a bheith roinnte sna ceantair vótaíochta chéanna ina
bhfuil sé roinnte de thuras na huaire chun críche toghchán Dála agus
na háiteanna a bheidh ceaptha de thuras na huaire mar áiteanna
vótaíochta i ngach ceantar vótaíochta den sórt sin chun críche
toghchán Dála, is iad sin is áiteanna vótaíochta chun an an vótaíocht
a thógáil i dtoghchán uachtaráin agus déanfar tagairtí san Acht seo
do cheantair vótaíochta agus d’áiteanna vótaíochta a fhorléiriú dá
réir sin.

CUID II

Ainmniú Iarrthóirí

14.—(1) Déanfar iarrthóir i dtoghchán uachtaráin a ainmniú de
réir fhorálacha na Coda seo.

(2) Déanfar ainmniúchán trí pháipéar ainmniúcháin nó trí
pháipéir ainmniúcháin i cibé ceann de na foirmeacha forordaithe, de
réir mar is cuí.

(3) Beidh i bpáipéar ainmniúcháin (seachas páipéar ainmniúcháin
dá dtagraítear in alt 17(1)) dearbhú á rá go bhfuil an duine a
bheartaítear a ainmniú ann chun bheith ina iarrthóir incháilithe lena
thoghadh chun oifig an Uachtaráin agus gur thoiligh an duine leis an
ainmniúchán atá beartaithe.

(4) Déanfaidh an duine nó duine amháin nó níos mó de na daoine
a bheidh ag déanamh an ainmniúcháin páipéar ainmniúcháin a
airbheartaíonn duine a ainmniú chun bheith ina iarrthóir i dtoghchán
a sheachadadh ar an gceann comhairimh toghcháin uachtaráin tráth
nach luaithe ná 10 a.m. ar an dara lá (gan aon lá eisiata a áireamh)
díreach tar éis dháta an ordaithe um thoghchán uachtaráin agus tráth
nach déanaí ná 12 meán lae ar an lá deireanach chun ainmniúcháin
a ghlacadh.
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(5) Aon pháipéar ainmniúcháin a airbheartaíonn duine a
atoghadh uair amháin chun oifig an Uachtaráin a ainmniú chun
bheith ina iarrthóir i dtoghchán uachtaráin, beidh sé neamhbhailí.

15.—(1) Maidir le hainmniúchán duine chun bheith ina iarrthóir i
dtoghchán uachtaráin arna dhéanamh ag comhaltaí den Oireachtas,
déanfar é de réir na bhforálacha seo a leanas, is é sin le rá:

(a) is i scríbhinn a bheidh an t-ainmniúchán agus beidh sé
sínithe ag na daoine a rinne é (nach lú ná 20 a líon agus
ar comhalta de cheann de Thithe an Oireachtais gach
duine acu),

(b) is trí pháipéar ainmniúcháin aonair a dhéanfar an
t-ainmniúchán,

(c) luafar sa pháipéar ainmniúcháin ainmneacha (an sloinne i
dtosach), seoladh agus slí bheatha (más ann) an duine a
ainmneofar ann chun bheith ina iarrthóir agus luafar sa
pháipéar ainmniúcháin freisin na nithe sin go léir a
cheanglaítear leis an bpáipéar ainmniúcháin a lua ann.

(2) Tabharfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin
páipéar nó páipéir ainmniúcháin saor in aisce d’aon chomhalta den
Oireachtas a dhéanfaidh iarratas lena haghaidh sin.

(3) Tabharfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin
soláthar de pháipéir ainmniúcháin do Chléireach na Dála agus do
Chléireach an tSeanaid lena n-úsáid ag comhaltaí de gach Teach
den Oireachtas.

(4) Gan dochar d’ailt 30 agus 31, i gcás go síneoidh comhalta de
Theach den Oireachtas mar ainmnitheoir 2 pháipéar ainmniúcháin
nó níos mó a sheachadfar ar an gceann comhairimh toghcháin
uachtaráin de réir alt 14 agus a airbheartaíonn daoine éagsúla a
ainmniú chun bheith ina n-iarrthóirí i dtoghchán, ní thabharfaidh an
ceann comhairimh toghcháin uachtaráin aird ach amháin ar shíniú
an chomhalta ar an gcéad pháipéar ainmniúcháin den sórt sin agus
tabharfar neamhaird ar shíniú an chomhalta ar gach páipéar eile den
sórt sin ach gan dochar d’aon síniú eile ar an gcéanna.

16.—(1) Féadfaidh comhairle chontae nó bardas contaebhuirge le
rún (a ndéanfar fógra 3 lá glan ar a laghad go bhfuiltear chun é a
mholadh a thabhairt do gach duine is comhalta den chomhairle nó
den bhardas, de réir mar is cuí, an tráth a thabharfar an fógra sin) a
shocrú duine amháin a mbeidh a ainm tugtha a ainmniú chun bheith
ina iarrthóir i dtoghchán uachtaráin.

(2) Ní rithfear rún faoin alt seo roimh an dáta a dhéanfar an
t-ordú um thoghchán uachtaráin i leith an toghcháin uachtaráin lena
mbaineann an rún agus, faoi réir ailt 30 agus 31, ní chealófar rún den
sórt sin.

(3) Tabharfar éifeacht do rún a rithfear faoin alt seo trí pháipéar
ainmniúcháin san fhoirm a fhorordófar chun na críche sin a bheidh
séalaithe le séala na comhairle nó an bhardais lena mbaineann.

(4) Luafar i bpáipéar ainmniúcháin dá dtagraítear san alt seo
ainmneacha (an sloinne i dtosach), seoladh agus slí bheatha (más
ann) an duine a bheidh ainmnithe ann chun bheith ina iarrthóir agus
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luafar freisin na nithe sin go léir a cheanglaítear leis an bpáipéar
ainmniúcháin a lua ann.

(5) Maidir le páipéar ainmniúcháin dá dtagraítear san alt seo a
sheachadfar ar an gceann comhairimh toghcháin uachtaráin de réir
alt 14 agus a bheidh rialta agus bailí ar a éadan, beidh sé (mura
suífear a mhalairt) ina fhianaise dhochloíte go ndearnadh an rún atá
luaite ann a mholadh agus a rith go cuí de réir an ailt seo ar an dáta
a shonraítear chuige sin sa pháipéar ainmniúcháin ag cruinniú arna
chomóradh agus arna thionól go cuí den chomhairle nó den bhardas
a mbeidh a séala nó a shéala greamaithe den pháipéar ainmniúcháin.

(6) Tabharfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin
páipéar nó páipéir ainmniúcháin saor in aisce d’aon chomhairle
chontae nó do bhardas contaebhuirge a dhéanfaidh iarratas lena
haghaidh sin.

(7) Gan dochar d’ailt 30 agus 31, i gcás, de réir alt 14, go
bhfaighidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin ó chomhairle
an chontae chéanna nó ó bhardas na contaebhuirge céanna 2
pháipéar ainmniúcháin nó níos mó atá rialta agus bailí ar a n-éadan
agus a airbheartaíonn daoine éagsúla a ainmniú chun bheith ina
n-iarrthóirí sa toghchán sin, beidh éifeacht leis na forálacha seo a
leanas:

(a) aon 2 cheann nó níos mó de pháipéir ainmniúcháin den
sórt sin a airbheartaíonn éifeacht a thabhairt do rúin a
ritheadh ar an lá céanna, beidh siad neamhbhailí, agus
na páipéir ainmniúcháin go léir (más ann) den sórt sin a
airbheartaíonn éifeacht a thabhairt do rún a ritheadh ar
lá dá éis sin, beidh siad neamhbhailí freisin,

(b) faoi réir mhír (a) agus gan dochar di, ní thabharfar aird
ach amháin ar an gceann (más ann) de na páipéir
ainmniúcháin sin a airbheartaíonn éifeacht a thabhairt do
rún a ritheadh ar lá is luaithe ná an lá a ritheadh aon
cheann de na rúin a airbheartaíonn éifeacht a thabhairt
do na páipéir ainmniúcháin eile sin agus beidh na páipéir
ainmniúcháin eile sin neamhbhailí.

(8) Beidh ceithre pháipéar ainmniúcháin bhailí ag ainmniú an
duine chéanna chun bheith ina iarrthóir de bhun rúin arna rith de
réir an ailt seo ag an gcomhairle de chontae éagsúil nó ag bardas de
chuid contaebhuirge éagsúla riachtanach le haghaidh ainmniúcháin
an duine ag comhairlí contaetha nó ag bardais chontaebhuirgí.

(9) Beidh feidhmiú na gcumhachtaí a thugtar leis an alt seo, i gcás
comhairle contae, ina fheidhm fhorchoimeádta chun críocha na
nAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1991, agus i gcás bardais
contaebhuirge, ina fheidhm fhorchoimeádta chun críocha na
nAchtanna a bhaineann le bainistiú na contaebhuirge.

17.—(1) Maidir le hainmniúchán duine is iar-Uachtarán nó an
tUachtarán a bheidh ag dul as oifig chun bheith ina iarrthóir i
dtoghchán uachtaráin, arna dhéanamh de bhun Airteagal 12.4.4° den
Bhunreacht, beidh sé i scríbhinn ar pháipéar ainmniúcháin san
fhoirm chuí fhorordaithe arna shíniú ag an duine agus arna
sheachadadh ar an gceann comhairimh toghcháin uachtaráin de réir
alt 14 ag an duine nó ag ionadaí údaraithe an duine.

(2) Luafar i bpáipéar ainmniúcháin den sórt sin ainmneacha (an
sloinne i dtosach), seoladh agus slí bheatha (más ann) an duine a
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bheidh ainmnithe ann chun bheith ina iarrthóir agus luafar ann
freisin na nithe sin go léir a cheanglaítear leis an bpáipéar
ainmniúcháin a lua.

(3) Tabharfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin
páipéar ainmniúcháin nó páipéir ainmniúcháin saor in aisce d’aon
iar-Uachtarán nó don Uachtarán a bheidh ag dul as oifig.

18.—(1) Maidir leis na páipéir ainmniúcháin go léir (cibé acu is
dealraitheach nó nach dealraitheach iad a bheith rialta agus bailí ar
a n-éadan) a airbheartaíonn duine a ainmniú de réir an Achta seo
chun bheith ina iarrthóir sa toghchán agus a sheachadfar de réir alt
14, déanfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin iad a
uimhriú go leanúnach san ord ina bhfaighfear iad, agus, chun na
críche sin, déanfaidh sé láithreach tar éis aon pháipéar ainmniúcháin
den sórt sin a fháil, an uimhir leanúnach sin a fhormhuiniú ar an
gcéanna.

(2) Beidh na huimhreacha arna bhformhuiniú ag an gceann
comhairimh toghcháin uachtaráin ar pháipéir ainmniúcháin de bhun
an ailt seo ina bhfianaise dhochloíte (mura suífear a mhalairt) ar an
ord ina bhfuarthas páipéir den sórt sin.

19.—(1) Aon uair a gheobhaidh an ceann comhairimh toghcháin
uachtaráin páipéar ainmniúcháin de réir alt 14 a airbheartaíonn
duine a ainmniú chun bheith ina iarrthóir i dtoghcháin, déanfaidh an
t-oifigeach—

(a) fógra i scríbhinn a thabhairt láithreach, leis an bpost nó
ar shlí eile, don duine a bheidh ainmnithe sa pháipéar
ainmniúcháin mar iarrthóir sa toghchán á rá go bhfuair
an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin an páipéar
ainmniúcháin agus go n-airbheartaítear an duine a bheith
ainmnithe mar a dúradh (de réir mar a bheidh) ag
comhairle contae ainmnithe nó ag bardas contaebhuirge
ainmnithe nó ag comhaltaí (nach gá a ainmniú) den
Oireachtas nó ag iar-Uachtarán nó ag an Uachtarán atá
ag dul as oifig, agus

(b) fógra poiblí a thabhairt go bhfuarthas an páipéar
ainmniúcháin.

(2) I gcás nach dtabharfaidh an ceann comhairimh toghcháin
uachtaráin an fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó nach bhfaighidh
an duine a bheidh ainmnithe mar a dúradh an fógra, ní dhéanfar an
duine is déanaí sin a fhuascailt ón oibleagáid a fhorchuirtear ar an
duine leis an Acht seo chun bheith i láthair ag an rialú ar
ainmniúcháin.

20.—(1) Ar 12 a chlog meán lae ar an lá deireanach chun
ainmniúcháin a ghlacadh i dtoghchán uachtaráin, beidh an ceann
comhairimh toghcháin uachtaráin i láthair san áit a cheapfar chuige
sin leis an ordú um thoghchán uachtaráin agus déanfaidh sé na nithe
seo a leanas láithreach bonn:

(a) na páipéir ainmniúcháin go léir arna seachadadh de réir
alt 14 agus a airbheartaíonn duine a ainmniú chun bheith
ina iarrthóir sa toghchán a thabhairt ar aird,
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(b) na páipéir go léir den sórt sin a scrúdú san ord ina
bhfuarthas iad,

(c) a rialú go bhfuil páipéar ainmniúcháin neamhbhailí más
rud é, ina thuairim, nach bhfuil sé déanta amach nó
sínithe i gceart nó go bhfuil sé neamhbhailí faoi ailt 14(5)
nó 16(7) nó go mbaineann sé le duine ar rialaíodh a
ainmniúchán chun bheith ina iarrthóir sa toghchán a
bheith neamhbhailí faoi alt 22 nó 26 agus déanfaidh sé nó
sí an focal “neamhbhailí” a scríobh ar an bpáipéar
ainmniúcháin,

(d) a rialú go bhfuil an páipéar ainmniúcháin tarraingthe siar
má airbheartaíonn sé duine a ainmniú mar iarrthóir sa
toghchán ar duine é a bhfuair sé fógra faoi tharraingt siar
faoi alt 30 ina leith nó a meastar é a bheith tar éis
tarraingt siar faoi alt 31(1) agus déanfaidh sé an focal
“tarraingthe siar” a scríobh ar an bpáipéar ainmniúcháin,

(e) gach páipéar ainmniúcháin nár rialaíodh a bheith
neamhbhailí nó a bheith tarraingthe siar faoin bhfo-alt
seo a scrúdú agus aon síniú ar a bhfuil neamhaird le
tabhairt de réir alt 15(4) a scriosadh as,

(f) a fháil amach ó na páipéir ainmniúcháin nár rialaíodh a
bheith neamhbhailí nó a bheith tarraingthe siar faoin
bhfo-alt seo cé hiad na daoine atá ainmnithe de réir dlí
chun bheith ina n-iarrthóirí sa toghchán agus a dhearbhú
go bhfuil gach duine díobh sin ainmnithe mar iarrthóir
sa toghchán,

(g) mura ndéanfar ach duine amháin a dhearbhú amhlaidh
mar a dúradh, a dhearbhú go bhfuil an duine tofa chun
bheith ina Uachtarán agus deimhniú san fhoirm
fhorordaithe a chur chuig an Taoiseach agus a fhoilsiú
san Iris Oifigiúil maidir le toghadh an duine sin agus
forálacha alt 56(2) a chomhlíonadh,

(h) má dhéantar 2 dhuine nó níos mó a dhearbhú amhlaidh
mar a dúradh, an toghchán a chur ar atráth chun
vótaíocht a thógáil de réir an Achta seo.

(2) Gairtear “an rialú ar ainmniúcháin” san Acht seo de na
himeachtaí faoin alt seo.

21.—Beidh na daoine seo a leanas (agus gan aon duine eile) i
dteideal bheith i láthair ag an rialú ar ainmniúcháin:

(a) an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin agus a
chúntóirí,

(b) an measúnóir breithiúnach agus duine amháin a
thabharfaidh sé leis chun freastal air,

(c) na daoine a airbheartaítear a bheith ainmnithe mar
iarrthóirí sa toghchán lena mbaineann,

(d) na hionadaithe údaraithe (más ann) de chuid na ndaoine
a airbheartaítear a bheith ainmnithe amhlaidh, ach gan
níos mó ná ionadaí amháin den sórt sin de chuid gach
duine den sórt sin,
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(e) líon nach mó ná 2 dhuine eile arna thabhairt ag gach duine
a airbheartaítear a bheith ainmnithe amhlaidh (nó, mura
bhfuil an duine i láthair, ag ionadaí údaraithe an duine)
chun cabhrú leis an duine nó leis an ionadaí,

(f) finnéithe a thabharfaidh fianaise ó bhéal, le linn fianaise
den sórt sin a thabhairt agus lena linn sin amháin,

(g) cibé daoine eile ar cuí leis an gceann comhairimh
toghcháin uachtaráin iad a ligean isteach.

22.—(1) Freastalóidh duine a airbheartaítear a bheith ainmnithe
mar iarrthóir i dtoghchán, go pearsanta nó trí ionadaí údaraithe, ar
feadh iomlán an rialaithe ar ainmniúcháin agus tabharfaidh sé (go
pearsanta nó trí ionadaí údaraithe an duine) an fhaisnéis go léir a
bheidh ar eolas ag an duine agus a cheanglóidh an ceann comhairimh
toghcháin uachtaráin nó an measúnóir breithiúnach go réasúnach a
thabhairt chun a ndualgais faoin Acht seo a chomhlíonadh.

(2) I gcás go mainneoidh duine a airbheartaítear a bheith
ainmnithe mar a dúradh freastal, go pearsanta nó trí ionadaí
údaraithe, ar an rialú ar ainmniúcháin mar a cheanglaítear leis an alt
seo nó go mainneoidh nó go ndiúltóidh sé faisnéis a cheanglaítear ar
an duine a thabhairt faoin alt seo a thabhairt don cheann comhairimh
toghcháin uachtaráin nó don mheasúnóir breithiúnach, féadfaidh an
ceann comhairimh toghcháin uachtaráin a rialú go bhfuil
ainmniúchán an duine chun bheith ina iarrthóir sa toghchán lena
mbaineann neamhbhailí.

23.—(1) Freastalóidh Uachtarán na hArd-Chúirte nó breitheamh
éigin eile den Ard-Chúirt a bheidh ainmnithe ag Uachtarán na hArd-
Chúirte ar an rialú ar ainmniúcháin agus suífidh sé ansin i dteannta
an chinn comhairimh toghcháin uachtaráin agus gníomhóidh sé mar
mheasúnóir breithiúnach dó.

(2) Féadfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin uaidh
féin, agus déanfaidh sé, má iarrann duine a airbheartaítear a bheith
ainmnithe mar iarrthóir sa toghchán lena mbaineann nó an t-ionadaí
údaraithe de chuid an duine sin air amhlaidh, a tharchur chuig an
measúnóir breithiúnach aon cheist a eascróidh ag an rialú ar
ainmniúcháin i ndáil le haon pháipéar ainmniúcháin nó i ndáil le
haon ní i dtaca le hainmniúchán daoine chun bheith ina n-iarrthóirí
lena n-áirítear incháilitheacht aon duine lena thoghadh chun oifig an
Uachtaráin is duine a airbheartaítear a bheith ainmnithe mar
iarrthóir.

(3) Tabharfaidh an measúnóir breithiúnach a thuairim láithreach
bonn ar gach ceist a tharchuirfear chuig an measúnóir sin faoin alt
seo agus tabharfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin aird
ar thuairim den sórt sin.

24.—(1) Más rud é ag an rialú ar ainmniúcháin go ndéanfaidh
duine a airbheartaítear a bheith ainmnithe mar iarrthóir sa toghchán
lena mbaineann nó an t-ionadaí údaraithe de chuid an duine sin
agóid, ar fhorais a luafar láithreach bonn, i gcoinne—

(a) an rialaithe ón gceann comhairimh toghcháin uachtaráin
ar bhailíocht aon ainmniúcháin, nó
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(b) incháilitheachta aon duine lena thoghadh chun oifig an
Uachtaráin is duine a dhearbhaítear a bheith ainmnithe
mar iarrthóir sa toghchán uachtaráin lena mbaineann,

agus go luafaidh sé go bhfuil ar intinn aige achomharc a dhéanamh
chun na hArd-Chúirte i gcoinne an rialaithe nó an dearbhaithe,
cuirfidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin an rialú ar
ainmniúcháin ar atráth go dtí cibé tráth tar éis an t-achomharc a
chinneadh go críochnaitheach nó a tharraingt siar a shocróidh an
ceann comhairimh toghcháin uachtaráin nó, mura dtionscnófar
achomharc den sórt sin laistigh den tréimhse 2 lá ó dháta an
atráthaithe, go dtí deireadh na tréimhse sin.

(2) Faoi réir fo-alt (1) a bheith comhlíonta, féadfaidh duine a
airbheartaítear a bheith ainmnithe mar iarrthóir i dtoghchán
achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte i gcoinne rialaithe nó
dearbhaithe a shonraítear i bhfo-alt (1) sa toghchán.

(3) Déanfaidh an Ard-Chúirt achomharc faoi fho-alt (2) a dhíbhe
mura ndéanfar ráiteas scríofa i dtaobh na hagóide lena mbaineann
agus na forais ar a bhfuil sí bunaithe mar aon le hurrús £1,000 i leith
aon chostas a thiocfaidh chun bheith iníoctha ag an achomharcóir a
thaisceadh i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte tráth nach déanaí ná 24
huaire an chloig (gan aon lá eisiata a áireamh) tar éis chur ar atráth
an rialaithe ar ainmniúcháin lena mbaineann.

(4) Déanfaidh an Ard-Chúirt cibé tosaíocht is féidir le réasún a
thabhairt d’achomharc faoi fho-alt (2) a éisteacht agus a chinneadh.

(5) Beidh ábhar achomhairc ann chun na Cúirte Uachtaraí ar
phonc dlí ó bhreith ón Ard-Chúirt ar achomharc faoi fho-alt (2).

(6) Déanfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin de réir
breithe ón Ard-Chúirt ar achomharc faoi fho-alt (2) agus, i gcás go
rialaíonn sí nach bhfuil an duine a airbheartaítear a bheith ainmnithe
mar iarrthóir sa toghchán lena mbaineann incháilithe lena thoghadh
chun oifig an Uachtaráin nó nár ainmníodh go cuí mar iarrthóir den
sórt sin é, déanfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin, ar
athchromadh ar an rialú ar ainmniúcháin, a rialú go bhfuil
ainmniúchán an iarrthóra sin neamhbhailí.

(7) Más rud é, ag eascairt as breith ón Ard-Chúirt, nach mbeidh
aon iarrthóir ainmnithe go cuí mar iarrthóir i dtoghchán, beidh
feidhm ag alt 28.

(8) Ní ceadmhach rialú nó dearbhú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
thabhairt faoi cheist ach amháin de réir an ailt seo.

25.—I gcás nach mbeidh aon amhras maidir le céannacht an duine
a airbheartaítear a bheith ainmnithe i bpáipéar ainmniúcháin chun
bheith ina iarrthóir i dtoghchán, ní rialófar an páipéar ainmniúcháin
a bheith neamhbhailí de bhíthin earráide nó neamhiomláine sa
ráiteas ann faoi ainm, seoladh nó slí bheatha an duine sin agus dá
bhíthin sin amháin.

26.—Cuirfidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin i gcoinne
na tuairisce ar dhuine a airbheartaítear a bheith ina iarrthóir i
bpáipéar ainmniúcháin más é a thuairim go bhfuil sí mícheart nó
nach leor í chun an duine a chéannú, nó go bhfuil sí rófhada agus i
gcás go gcuirfidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin i
gcoinne na tuairisce amhlaidh, ligfidh sé don duine nó d’ionadaí

19

Cd.II A.24

Céannacht
iarrthóra.

Agóid i gcoinne
tuairisce ar
iarrthóir.



Cd.II A.26

Nithe a bheidh
inbhreithnithe ag an
rialú ar
ainmniúcháin.

An nós imeachta i
gcás nach
n-ainmnítear
iarrthóir.

Ainmniúcháin a
chosc.

20

[Uimh. 28.] [1993.]Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993.

údaraithe an duine, de réir mar is cuí, an tuairisc a leasú, agus mura
leasaítear amhlaidh í chun a shástachta, féadfaidh an ceann
comhairimh toghcháin uachtaráin í a leasú nó í a scriosadh, de réir
mar is cuí leis, tar éis dul i gcomhairle leis an duine nó le hionadaí
údaraithe an duine, más rud é go bhfuil ceachtar acu i láthair, nó
féadfaidh sé a rialú go bhfuil an páipéar ainmniúcháin neamhbhailí
ar an bhforas nach ndearnadh amach i gceart é.

27.—(1) Sa rialú ar ainmniúcháin, beidh gach ceist a bhaineann le
duine a ainmniú chun bheith ina iarrthóir (lena n-áirítear go sonrach
incháilitheacht an duine lena thoghadh chun oifig an Uachtaráin)
inbhreithnithe agus féadfaidh an ceann comhairimh toghcháin
uachtaráin nó an measúnóir breithiúnach nó aon duine a
airbheartaítear a bheith ainmnithe mar iarrthóir sa toghchán
uachtaráin lena mbaineann nó ionadaí údaraithe de chuid duine den
sórt sin aon cheist den sórt sin a tharraingt anuas.

(2) Chun cinneadh a dhéanamh ar aon cheist a bheidh faoi
shaincheist le linn an rialaithe ar ainmniúcháin, féadfaidh an ceann
comhairimh toghcháin uachtaráin nó an measúnóir breithiúnach (de
réir mar a bheidh) fianaise a ghlacadh, cibé acu ó bhéal nó i
scríbhinn, a thabharfaidh aon duine leasmhar nó a thabharfar thar a
cheann agus gníomhú ar an bhfianaise sin agus féadfaidh sé, más cuí
leis amhlaidh, a cheangal an fhianaise sin a thabhairt faoi mhionn
agus féadfaidh sé duine a chur faoi mhionn chun na críche sin.

28.—Más rud é, i ndeireadh an rialaithe ar ainmniúcháin, nach
mbeidh aon duine ainmnithe mar iarrthóir sa toghchán, cuirfidh an
ceann comhairimh toghcháin uachtaráin an méid sin in iúl don Aire
agus measfar an t-ordú um thoghchán uachtaráin a bheith
cúlghairthe agus déanfar toghchán úr de réir an Achta seo agus, a
luaithe is indéanta, déanfaidh an tAire ordú um thoghchán
uachtaráin chun críocha an toghcháin úir.

29.—(1) Má choisctear le foréigean na himeachtaí maidir le, nó i
ndáil le, hainmniú daoine chun bheith ina n-iarrthóirí nó an rialú ar
ainmniúcháin i dtoghchán uachtaráin, féadfaidh an ceann
comhairimh toghcháin uachtaráin na himeachtaí a atráthú go dtí
tráth is déanaí ar an lá céanna nó go dtí an lá dár gcionn (gan aon
lá eisiata a áireamh) agus, má mheasann sé gur gá é, féadfaidh sé na
himeachtaí a atráthú tuilleadh go dtí go mbeidh deireadh leis an
gcosc sin. I gcás go mbainfidh an t-atráthú le hainmniú daoine chun
bheith ina n-iarrthóirí, féadfaidh an ceann comhairimh toghcháin
uachtaráin an t-am is deireanaí chun ainmniúcháin a ghlacadh a chur
siar go ceann tréimhse is ionann agus tréimhse an atráthaithe sin.

(2) Aon uair a chuirfear ar ceal an t-am is deireanaí chun
ainmniúcháin a ghlacadh faoin alt seo, cuirfidh an ceann comhairimh
toghcháin uachtaráin an méid sin in iúl don Aire agus féadfaidh an
tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá vótaíochta sa
toghchán in ionad an lae arna cheapadh san ordú um thoghchán
uachtaráin. I gcás go gceapfaidh an tAire lá faoin alt seo, déanfar an
vótaíocht (más ann) a thógáil ar an lá arna cheapadh amhlaidh agus
forléireofar an t-ordú um thoghchán uachtaráin faoi alt 6 agus beidh
éifeacht leis amhail is gurb é an lá a sonraíodh san ordú um
thoghchán uachtaráin sin chun an vótaíocht a thógáil an lá a cheapfar
faoin alt seo.



[1993.] [Uimh. 28.]Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993.

30.—(1) Aon duine a mbeidh páipéar ainmniúcháin seachadta ar
an gceann comhairimh toghcháin uachtaráin ina leith de bhun alt 14,
féadfaidh sé a iarrthóireacht a tharraingt siar aon tráth roimh
chríochnú an rialaithe ar ainmniúcháin ach ní ina dhiaidh sin.

(2) Déanfar iarrthóireacht duine a tharraingt siar faoin alt seo trí
fhógra i scríbhinn faoin tarraingt siar sin arna shíniú ag an duine nó
ag ionadaí údaraithe an duine a sheachadadh ar an gceann
comhairimh toghcháin uachtaráin roimh chríochnú don rialú ar
ainmniúcháin.

(3) I gcás go seachadfar fógra faoi tharraingt siar faoin alt seo ar
an gceann comhairimh toghcháin uachtaráin roimh chríochnú don
rialú ar ainmniúcháin, tabharfaidh an t-oifigeach air sin, fógra poiblí
faoin tarraingt siar.

(4) I gcás go ndéanfar iarrthóireacht duine a tharraingt siar de
réir an ailt seo, ansin, chun críocha ailt 15 agus 16 measfar nár
ainmníodh an duine chun bheith ina iarrthóir sa toghchán lena
mbaineann.

31.—(1) Más rud é, tráth is faide ná 5 lá roimh an lá deireanach
chun ainmniúcháin a ghlacadh chun críocha toghcháin, gur deimhin
leis an gceann comhairimh toghcháin uachtaráin go bhfuil duine, a
mbeidh páipéar ainmniúcháin seachadta de bhun alt 14 ina leith, tar
éis bás a fháil, tabharfaidh an ceann comhairimh toghcháin
uachtaráin fógra poiblí dá réir sin agus measfar iarrthóireacht an
duine a bheith tarraingthe siar agus, chun críocha ailt 15 agus 16,
measfar nár ainmníodh an duine chun bheith ina iarrthóir sa
toghchán.

(2) Más rud é, aon tráth i rith na tréimhse dar tosach 5 lá roimh
an lá deireanach chun ainmniúcháin a ghlacadh chun críocha
toghcháin agus dar críoch 12 a chlog meán lae ar an lá deireanach
sin, gur deimhin leis an gceann comhairimh toghcháin uachtaráin go
bhfuil duine, a mbeidh páipéar ainmniúcháin seachadta de bhun alt
14 ina leith, tar éis bás a fháil, beidh feidhm ag na forálacha seo
a leanas:

(a) scoirfear den toghchán agus déanfar toghchán úr agus
déanfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin
scéala faoi bhás an duine a chur chuig an Aire agus fógra
poiblí a thabhairt go bhfuil gach gníomh a rinneadh i
ndáil leis an toghchán scortha (seachas ainmniúchán aon
duine mharthanaigh a bheidh ainmnithe chun bheith ina
iarrthóir sa toghchán sin) ar neamhní agus go ndéanfar
toghchán úr,

(b) tosófar as an nua ar na himeachtaí uile don toghchán ach
(faoi réir cheanglais an Achta seo thairis sin) ní gá
ainmniúchán úr i leith aon duine mharthanaigh a bheidh
ainmnithe chun bheith ina iarrthóir,

(c) chun críocha ailt 15 agus 16, measfar nach ndearnadh
ainmniúchán an duine éagtha, agus

(d) measfar an t-ordú um thoghchán uachtaráin lena
mbaineann a bheith aisghairthe agus déanfaidh an tAire
ordú um thoghchán uachtaráin nua chun críocha an
toghcháin úir.
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(3) Más rud é, aon tráth i rith na tréimhse dar tosach díreach tar
éis 12 a chlog meán lae ar an lá deireanach chun ainmniúcháin a
ghlacadh chun críocha toghcháin agus dar críoch tráth críochnaithe
an rialaithe ar ainmniúcháin, gur deimhin leis an gceann comhairimh
toghcháin uachtaráin go bhfuil duine, a bhfuil páipéar ainmniúcháin
seachadta de bhun alt 14 ina leith, tar éis bás a fháil, cuirfidh an
ceann comhairimh toghcháin uachtaráin an rialú ar ainmniúcháin i
gcrích de réir an Achta seo, agus—

(a) más rud é nach ndearnadh dearbhú gur ainmníodh an
duine éagtha mar iarrthóir sa toghchán faoi alt 20,
rachaidh an toghchán ar aghaidh amhail is nach bhfuair
an duine bás, agus

(b) más rud é go ndearnadh dearbhú gur ainmníodh an duine
éagtha mar iarrthóir sa toghchán faoi alt 20, beidh feidhm
ag forálacha mhíreanna (a) go (d) d’fho-alt (2) ach “a
dearbhaíodh a bheith ainmnithe mar iarrthóir” a chur in
ionad “a bheidh ainmnithe chun bheith ina iarrthóir” i
míreanna (a) agus (b) den fho-alt sin.

(4) Más rud é, tráth ar bith tar éis chríochnú an rialaithe ar
ainmniúcháin agus roimh chríochnú na vótaíochta i dtoghchán, gur
deimhin leis an gceann comhairimh toghcháin uachtaráin go bhfuil
iarrthóir atá ainmnithe sa toghchán tar éis bás a fháil—

(a) beidh feidhm ag forálacha mhíreanna (a) go (d) d’fho-alt
(2), faoi réir ag “a dearbhaíodh a bheith ainmnithe mar
iarrthóir” a chur in ionad “a bheidh ainmnithe chun
bheith ina iarrthóir” i míreanna (a) agus (b) den fho-alt
sin,

(b) más rud é gur foilsíodh an fógra faoin vótaíocht, cuirfidh
an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin an vótaíocht
ar ceal,

(c) tabharfar neamhaird ar aon vótaí a caitheadh sa toghchán
agus déanfaidh na cinn chomhairimh áitiúla iomchuí na
páipéir bhallóide a dhíothú, agus

(d) tabharfar neamhaird ar aon pháipéir bhallóide a eisíodh
chuig postvótálaithe agus chuig vótálaithe speisialta sa
toghchán agus déanfaidh na cinn chomhairimh áitiúla aon
pháipéir bhallóide a fuair siad lena gcur sa vótaíocht a
cuireadh ar ceal a dhíothú.

(5) I gcás go bhfaighidh iarrthóir i dtoghchán bás in imthosca
seachas na himthosca dá dtagraítear i bhfo-ailt (1), (2), (3) nó (4)—

(a) ní chuirfidh an bás ainmniú an iarrthóra ná aon vótaí a
taifeadadh dó ó bhail,

(b) mura dtoghtar an t-iarrthóir, ní chuirfidh an bás toghadh
an iarrthóra a thoghtar ó bhail ná ní dochar dó é, agus

(c) má thoghtar an t-iarrthóir, déanfaidh an tAire, le hordú,
an toghchán a chealú agus ordóidh sé go ndéanfar
toghchán úr agus measfar an t-ordú um thoghchán
uachtaráin lena mbaineann a bheith arna chúlghairm
agus déanfaidh an tAire ordú um thoghchán uachtaráin
nua chun críocha an toghcháin úir.
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32.—(1) Féadfaidh gach iarrthóir i dtoghchán, faoi réir cibé
coinníollacha a shonrófar faoi alt 74 den Acht Seirbhísí Poist agus
Teileachumarsáide, 1983, aon phost-teachtaireacht amháin, ina
mbeidh ábhar a bhaineann go hiomlán leis an toghchán agus nach
mbeidh os cionn 50 gram meáchain inti, a chur saor ó aon mhuirear
postais chuig gach duine ar chlár na dtoghthóirí uachtaráin nó chuig
aon teaglaim de na daoine sin.

(2) Ní dhéanfaidh iarrthóir an ceart chun postais in aisce a thugtar
leis an alt seo a fheidhmiú mura mbeidh, agus go dtí go mbeidh,
dearbhú déanta ag an gceann comhairimh toghcháin uachtaráin go
bhfuil an t-iarrthóir agus duine amháin eile ar a laghad ainmnithe
mar iarrthóirí sa toghchán lena mbaineann agus mura mbeidh, agus
go dtí go mbeidh, an toghchán curtha ar atráth chun vótaíocht a
thógáil.

(3) Féadfaidh An Post cead a thabhairt d’iarrthóir an ceart
réamhráite a fheidhmiú sula mbeidh an t-iarrthóir i dteideal faoi fho-
alt (2) déanamh amhlaidh ar é do thabhairt cibé urrús a cheanglóidh
An Post chun an postas ar na cumarsáidí go léir a chuirfidh sé faoin
alt seo a íoc i gcás nach dtiocfaidh sé i dteideal an ceart sin a
fheidhmiú.

(4) Féadfaidh coinníollacha a bheith san áireamh sna
coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i ndáil leis an am agus leis
an áit ag a ndéanfar, agus an modh ar a ndéanfar, cumarsáidí lena
seachadadh faoin alt seo a thíolacadh don Phost.

33.—(1) Nuair a bheidh vótaíocht le tógáil i dtoghchán—

(a) féadfaidh gach iarrthóir gníomhaire toghcháin amháin a
cheapadh chun cabhrú leis go ginearálta i ndáil leis an
toghchán,

(b) féadfaidh gach iarrthóir nó gníomhaire toghcháin an
iarrthóra gníomhaire áitiúil amháin do gach toghlach a
cheapadh chun cabhrú leis an iarrthóir sa toghlach agus
chun gníomhú mar ionadaí do ghníomhaire toghcháin an
iarrthóra, agus

(c) féadfaidh gach iarrthóir nó gníomhaire toghcháin nó
gníomhaire áitiúil an iarrthóra leasghníomhaire áitiúil
amháin a cheapadh i leith gach ceantair vótaíochta i
dtoghlach chun cabhrú leis an iarrthóir sa cheantar
vótaíochta agus chun gníomhú ansin mar ionadaí do
ghníomhaire toghcháin agus do ghníomhaire áitiúil an
iarrthóra.

(2) Féadfaidh na daoine seo a leanas ceapachán faoin alt seo a
chúlghairm—

(a) más faoi fho-alt (1)(a) a rinneadh an ceapachán, an
t-iarrthóir,

(b) más faoi fho-alt (1)(b) a rinneadh an ceapachán, an
t-iarrthóir nó gníomhaire toghcháin an iarrthóra, agus

(c) más faoi fho-alt (1)(c) a rinneadh an ceapachán, an
t-iarrthóir nó gníomhaire toghcháin nó gníomhaire áitiúil
an iarrthóra don toghlach lena mbaineann.
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(3) I gcás go gcúlghairfear ceapachán gníomhaire faoin alt seo nó
go bhfaighidh gníomhaire a cheapfar faoin alt seo bás nó go
n-éireoidh sé as oifig nó go n-éireoidh sé éagumasach chun gníomhú
le linn toghcháin, féadfar gníomhaire eile a cheapadh faoin alt seo in
ionad an ghníomhaire sin.

(4) Déanfaidh an duine a cheapfaidh gníomhaire faoin alt seo,
láithreach tar éis an cheapacháin, fógra i scríbhinn faoin gceapachán
agus ainm agus seoladh an ghníomhaire a thabhairt—

(a) i gcás gníomhaire toghcháin, don cheann comhairimh
toghcháin uachtaráin, agus

(b) i gcás gníomhaire áitiúil nó leasghníomhaire áitiúil, don
cheann comhairimh áitiúil don toghlach lena mbaineann.

34.—(1) Féadfaidh iarrthóir i dtoghchán (dá ngairtear "iarrthóir"
ina dhiaidh seo san alt seo) nó gníomhaire toghcháin an iarrthóra
gníomhairí a cheapadh chun bheith i láthair thar ceann an iarrthóra
nuair a bheidh toradh an toghcháin á fhionnadh.

(2) Féadfaidh iarrthóir nó gníomhaire toghcháin nó gníomhaire
áitiúil an iarrthóra don toghlach lena mbaineann gníomhairí a
cheapadh chun bheith i láthair thar ceann an iarrthóra—

(a) ar ócáid eisiúna na bpáipéar ballóide chuig postvótálaithe,

(b) ar ócáid oscailte na mboscaí postbhallóide, agus

(c) ar ócáid comhairthe na vótaí.

(3) Faoi réir fhorálacha fho-alt (4), déanfaidh na daoine seo a
leanas líon na ngníomhairí is ceadmhach a cheapadh chun bheith i
láthair thar ceann iarrthóra a shocrú—

(a) i gcás gníomhairí a cheapfar chun bheith i láthair nuair a
bheidh toradh an toghcháin á fhionnadh, an ceann
comhairimh toghcháin uachtaráin, agus

(b) i gcás aon ghníomhairí eile a cheapfar faoin alt seo, an
ceann comhairimh áitiúil,

sa dóigh, áfach, go socrófar an líon céanna thar ceann gach iarrthóra.

(4) Féadfaidh iarrthóir nó gníomhaire toghcháin nó gníomhaire
áitiúil an iarrthóra duine amháin a cheapadh (dá ngairtear
"gníomhaire pearsanaíochta" san Acht seo) chun bheith i láthair mar
ghníomhaire don iarrthóir i ngach stáisiún vótaíochta d’fhonn cabhrú
chun pearsanaíocht a bhrath, agus is i scríbhinn a bheidh an
ceapachán sin.

(5) Beidh ceapachán faoin alt seo inchúlghairthe ag an iarrthóir
lena mbaineann nó ag gníomhaire toghcháin an iarrthóra agus, i gcás
go ndearnadh é faoi fho-alt (2) nó (4), beidh sé inchúlghairthe freisin
ag gníomhaire áitiúil an iarrthóra don toghlach lena mbaineann.

(6) Déanfaidh iarrthóir nó gníomhaire toghcháin nó gníomhaire
áitiúil an iarrthóra, tráth nach déanaí ná an t-am chun tosú ar
pháipéir bhallóide a eisiúint chuig postvótálaithe, fógra i scríbhinn a
thabhairt don cheann comhairimh áitiúil don toghlach lena
mbaineann i dtaobh ainm agus seoladh gach gníomhaire a bheidh
ceaptha ag an iarrthóir nó ag an ngníomhaire toghcháin nó ag an
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ngníomhaire áitiúil chun bheith i láthair le linn na heisiúna sin agus
féadfaidh an ceann comhairimh áitiúil diúltú aon ghníomhaire nach
mbeidh a ainm agus a sheoladh curtha in iúl dó amhlaidh a ligean
isteach san áit a bhfuil na páipéir bhallóide le heisiúint.

(7) Déanfaidh iarrthóir, nó gníomhaire toghcháin nó gníomhaire
áitiúil an iarrthóra, tráth nach déanaí ná 2 lá (gan aon lá eisiata a
áireamh) roimh an lá vótaíochta, fógra i scríbhinn a thabhairt don
cheann comhairimh áitiúil don toghlach lena mbaineann i dtaobh
ainm agus seoladh gach gníomhaire pearsanaíochta a bheidh ceaptha
ag an iarrthóir nó ag an ngníomhaire toghcháin nó ag an ngníomhaire
áitiúil, mar aon le hainm an stáisiúin vótaíochta dá mbeidh an
gníomhaire pearsanaíochta ceaptha. Beidh gníomhaire
pearsanaíochta a cheapfar de réir an ailt seo agus a mbeidh a ainm
agus a sheoladh curtha in iúl go cuí don cheann comhairimh áitiúil i
dteideal a bheith i láthair sa stáisiún vótaíochta dá dtagraítear san
fhógra le linn na tréimhse a thosóidh 30 nóiméad roimh an am a
bheidh socraithe ag an Aire chun an vótaíocht a thosú agus a
chríochnóidh nuair a bheidh na boscaí ballóide séalaithe ag an
oifigeach ceannais de bhun alt 110 d’Acht 1992 (arna chur chun
feidhme le halt 44), agus nuair a bheidh na doiciméid agus na hábhair
a shonraítear san alt sin curtha i bpaicéid shéalaithe.

(8) Déanfaidh iarrthóir nó gníomhaire toghcháin nó gníomhaire
áitiúil an iarrthóra, tráth nach déanaí ná 2 lá (gan aon lá eisiata a
áireamh) roimh an lá vótaíochta, fógra i scríbhinn a thabhairt don
cheann comhairimh áitiúil don toghlach lena mbaineann i dtaobh
ainm agus seoladh gach gníomhaire a bheidh ceaptha ag an iarrthóir
nó ag an ngníomhaire toghcháin nó ag an ngníomhaire áitiúil chun
bheith i láthair le linn oscailt na mboscaí postbhallóide agus
féadfaidh an ceann comhairimh áitiúil diúltú aon ghníomhaire nach
mbeidh a ainm agus a sheoladh curtha in iúl dó amhlaidh a ligean
isteach san áit a mbeidh na boscaí postbhallóide le hoscailt.

(9) Déanfaidh iarrthóir nó gníomhaire toghcháin nó gníomhaire
áitiúil an iarrthóra, tráth nach déanaí ná 2 lá (gan aon lá eisiata a
áireamh) roimh an lá vótaíochta, fógra i scríbhinn a thabhairt don
cheann comhairimh áitiúil don toghlach lena mbaineann i dtaobh
ainm agus seoladh gach gníomhaire a bheidh ceaptha ag an iarrthóir
nó ag an ngníomhaire toghcháin nó ag an ngníomhaire áitiúil chun
bheith i láthair le linn chomhaireamh na vótaí agus féadfaidh an
ceann comhairimh áitiúil diúltú aon ghníomhaire nach mbeidh a
ainm agus a sheoladh curtha in iúl dó amhlaidh a ligean isteach san
áit a mbeidh na vótaí le comhaireamh.

(10) Déanfaidh iarrthóir nó gníomhaire toghcháin an iarrthóra,
tráth nach déanaí ná 2 lá (gan aon lá eisiata a áireamh) roimh an
lá vótaíochta, fógra i scríbhinn a thabhairt don cheann comhairimh
toghcháin uachtaráin i dtaobh ainm agus seoladh gach gníomhaire a
bheidh ceaptha ag an iarrthóir nó ag an ngníomhaire toghcháin chun
bheith i láthair nuair a bheidh toradh an toghcháin á fhionnadh agus
féadfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin diúltú aon
ghníomhaire nach mbeidh a ainm agus a sheoladh curtha in iúl dó
amhlaidh a ligean isteach san áit a mbeidh an toradh le fionnadh.

(11) I gcás go gcúlghairfear ceapachán gníomhaire faoin alt seo
nó go bhfaighidh gníomhaire a cheapfar faoin alt seo bás nó go
n-éireoidh sé as oifig nó go n-éireoidh sé éagumasach chun gníomhú
le linn toghcháin, féadfar gníomhaire eile a cheapadh faoin alt seo in
ionad an ghníomhaire agus, i gcás go ndéanfar ceapachán den sórt
sin, déanfaidh an duine a bheidh ag déanamh an cheapacháin fógra
i scríbhinn i dtaobh ainm agus seoladh an ghníomhaire a bheidh á
cheapadh a thabhairt láithreach—
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(a) más faoi fho-alt (1) a dhéanfar an ceapachán, don cheann
comhairimh toghcháin uachtaráin, agus

(b) más ar shlí eile faoin alt seo a dhéanfar an ceapachán, don
cheann comhairimh áitiúil don toghlach lena mbaineann.

(12) Féadfaidh iarrthóir, go dleathach, aon ní a dhéanamh nó
cabhrú le haon ní a dhéanamh a fhéadfaidh gníomhaire arna
cheapadh faoin alt seo nó faoi alt 33 a dhéanamh go dleathach thar
ceann an iarrthóra, agus féadfaidh sé a bheith i láthair (i dteannta
nó in ionad aon ghníomhaire den sórt sin) in aon áit a bhféadfaidh
aon ghníomhaire den sórt sin a bheith i láthair de bhun an Achta seo.

(13) Aon ní a gceanglaítear leis an Acht seo é a dhéanamh i
bhfianaise gníomhaire iarrthóra, ní bheidh sé ó bhail de bhíthin
amháin nach bhfuil an gníomhaire i láthair san am agus san áit a
bheidh ceaptha chun an ní sin a dhéanamh.

35.—(1) Ní dhéanfaidh an ceann comhairimh toghcháin
uachtaráin, ceann comhairimh áitiúil ná duine a bheidh fostaithe ag
ceachtar díobh chun aon chríche a bhaineann le toghchán, gníomhú
mar ghníomhaire d’iarrthóir sa toghchán sin agus ní bheidh baint
aige le hiarrthóireacht iarrthóra sa toghchán a chur chun cinn.

(2) Ní dhéanfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin ná
ceann comhairimh áitiúil duine a fhostú in aon cháil chun críocha
toghcháin má bhí sé fostaithe ag iarrthóir nó thar ceann iarrthóra sa
toghchán nó um an toghchán nó má bhí baint aige le hiarrthóireacht
iarrthóra sa toghchán a chur chun cinn.

CUID III

An Vótaíocht

36.—(1) Nuair a chuirfear toghchán ar atráth chun vótaíocht a
thógáil, déanfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin, a
luaithe is féidir tar éis an atráthaithe, fógra i scríbhinn i dtaobh an
atráthaithe sin a chur chuig gach ceann comhairimh áitiúil agus fógra
(dá ngairtear “an fógra vótaíochta” san Acht seo) a fhoilsiú—

(a) i dtaobh an lae agus na n-uaire a chloig ar lena linn a
thógfar an vótaíocht,

(b) i dtaobh ainmneacha agus tuairiscí na n-iarrthóirí atá arna
n-ainmniú sa toghchán, agus

(c) i dtaobh an oird ina gcuirfear ainmneacha na n-iarrthóirí
sin ar na páipéir bhallóide.

(2) Cuirfidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin cóip den
fhógra vótaíochta chuig gach ceann comhairimh áitiúil agus
déanfaidh an ceann comhairimh áitiúil é a fhoilsiú sa toghlach lena
mbaineann.

37.—(1) Is é a bheidh i mballóid gach vótálaí i dtoghchán páipéar
(dá ngairtear “páipéar ballóide” san Acht seo) san fhoirm
fhorordaithe.
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(2) Ullmhófar páipéir bhallóide de réir na dtreoracha seo a
leanas:

(a) ar pháipéar ballóide, tabharfar ainmneacha agus tuairiscí
na n-iarrthóirí a bheidh arna n-ainmniú sa toghchán.
Cuirfear na hainmneacha in ord aibítre de réir sloinnte
nó, má tá 2 iarrthóir nó níos mó ann agus an sloinne
céanna orthu, de réir ord aibítre a n-ainmneacha eile nó,
má tá an sloinne agus na hainmneacha eile mar an
gcéanna, cuirfear iad i cibé ord a chinnfidh an ceann
comhairimh toghcháin uachtaráin trí chrannadh,

(b) clófar sloinne gach iarrthóra i gceannlitreacha móra, clófar
ainm an iarrthóra i gceannlitreacha beaga agus clófar
seoladh agus slí bheatha (más ann) an iarrthóra i
ngnáthlitreacha,

(c) socrófar liosta na n-iarrthóirí i gcolún leanúnach amháin
nó in 2 cholún nó níos mó ar an dóigh is fearr, i dtuairim
an chinn comhairimh toghcháin uachtaráin, don mharcáil
agus don chomhaireamh (ach gan imeacht ón ord
aibítre), ach ní foláir na spásanna ar an bpáipéar ballóide
ina mbeidh ainmneacha agus tuairiscí na n-iarrthóirí a
bheith mar an gcéanna do gach duine de na hiarrthóirí,

(d) uimhreofar na páipéir bhallóide as a chéile ar an gcúl agus
is í an uimhir chéanna sin a chuirfear ar chúl an
chomhdhuille a bheidh i gceangal le gach páipéar
ballóide,

(e) clófar na huimhreacha ar na páipéir bhallóide sna litreacha
is lú is inléite agus clófar iad i lár an pháipéir nó gar
dó, agus

(f) amach ó aon rud atá ceadaithe leis an bhfoirm
fhorordaithe, ní chuirfear aon ní ar an bpáipéar ballóide
ach amháin de réir na dtreoracha sin.

(3) Beidh sé de dhualgas ar an gceann comhairimh toghcháin
uachtaráin a shocrú go ndéanfar leordhóthain páipéar ballóide a chló
agus a chur ar fáil agus beidh de dhualgas air líon de pháipéir
bhallóide a sholáthar a luaithe is féidir do gach ceann comhairimh
áitiúil de réir mar a theastóidh ón oifigeach sin go réasúnach.

38.—(1) Déanfar páipéar ballóide a mharcáil tráth a eisithe le
marc oifigiúil (dá ngairtear "an marc oifigiúil" san Acht seo) agus é
cabhraithe nó breifnithe ar dhóigh go mbeidh sé sofheicthe ar dhá
thaobh an pháipéir agus, chun na críche sin, soláthróidh an ceann
comhairimh áitiúil leorlíon de ghléasanna marcála.

(2) Déanfaidh an ceann comhairimh áitiúil deimhin de go
gcoimeádfar an marc oifigiúil faoi rún sula dtógfar an vótaíocht agus
nach n-úsáidfear aon mharc áirithe in 2 thoghchán uachtaráin
chomhleanúnacha sa toghlach.

39.—Beidh feidhm ag forálacha ailt 90 go 95 d’Acht 1992, faoi réir
na modhnuithe a shonraítear in alt 3(3), agus beidh éifeacht leo i
ndáil le toghchán.
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40.—(1) Gach toghthóir uachtaráin a mbeidh a ainm, tráth
toghcháin, ar liosta na bpostvótálaithe do thoghlach (dá ngairtear
“postvótálaí” san Acht seo), beidh sé i dteideal vótáil sa toghlach sin
ag an vótaíocht sa toghchán trí pháipéar ballóide a chur leis an bpost
chuig an gceann comhairimh áitiúil don toghlach agus ní bheidh sé
nó sí i dteideal vótáil sa toghchán ar aon mhodh eile.

(2) Déanfaidh an ceann comhairimh áitiúil do thoghlach, a luaithe
is indéanta tar éis dó fógra a fháil ón gceann comhairimh toghcháin
uachtaráin i dtaobh toghchán a chur ar atráth chun vótaíocht a
thógáil, páipéar ballóide agus foirm admhála i leith an pháipéir
ballóide sin san fhoirm a ordóidh an tAire a chur chuig gach
postvótálaí don toghlach agus, má fhaigheann an ceann comhairimh
áitiúil, roimh chríochnú na vótaíochta, an páipéar ballóide sin agus é
marcáilte go cuí ag an bpostvótálaí sin mar aon leis an admháil sin
agus í sínithe go cuí aige, comhairfidh an ceann comhairimh áitiúil é
agus pléifear leis chun gach críche mar a phléifí le páipéar ballóide
a chuirfí sa bhosca ballóide sa ghnáthshlí nuair atá an vótaíocht á
tógáil.

(3) Beidh feidhm ag forálacha ailt 65 go 76 d’Acht 1992, faoi réir
na modhnuithe a shonraítear in alt 3(3), agus beidh éifeacht leo i
ndáil le postvótáil i dtoghchán agus, le linn páipéir bhallóide
postvótálaithe a sheachadadh, a fháil agus plé leo ar shlí eile,
comhlíonfaidh an ceann comhairimh áitiúil forálacha na n-alt sin.

(4) Maidir leis na fógraí a cheanglaítear a thabhairt do gach
iarrthóir de bhun ailt 68 agus 73 d’Acht 1992 (arna gcur chun
feidhme le fo-alt (3)), déanfar, i gcás go gceapfaidh an t-iarrthóir
gníomhaire áitiúil don toghlach lena mbaineann, iad a thabhairt don
ghníomhaire áitiúil sin.

(5) Measfar go bhfolaíonn tagairt do ghníomhaire in aon alt de
chuid Acht 1992 dá dtagraítear i bhfo-alt (3) tagairt do ghníomhaire
toghcháin agus do ghníomhaire áitiúil an iarrthóra agus d’aon duine
arna cheapadh ag iarrthóir nó thar a cheann chun bheith i láthair
ag eisiúint páipéar ballóide chuig postvótálaithe nó ag oscailt boscaí
ballóide na bpostvótálaithe.

41.—(1) Beidh gach toghthóir uachtaráin a mbeidh a ainm, tráth
toghcháin, ar liosta na vótálaithe speisialta do thoghlach (dá
ngairtear “vótálaí speisialta” san Acht seo) i dteideal vótáil sa
toghlach sin ag an vótaíocht sa toghchán ar an modh a thuairiscítear
in alt 82 d’Acht 1992 agus ní bheidh sé i dteideal vótáil ar aon
mhodh eile.

(2) Beidh feidhm ag forálacha ailt 78 agus 80 go 84 d’Acht 1992,
faoi réir na modhnuithe a shonraítear in alt 3(3), agus beidh éifeacht
leo i ndáil le vótáil ag vótálaithe speisialta i dtoghchán agus, le linn
páipéir bhallóide vótálaithe speisialta a sheachadadh, a fháil agus plé
leo ar shlí eile, comhlíonfaidh an ceann comhairimh áitiúil forálacha
na n-alt sin.

42.—Beidh feidhm ag forálacha ailt 85 agus 86 d’Acht 1992, faoi
réir na modhnuithe a shonraítear in alt 3(3), agus beidh éifeacht leo i
ndáil le vótaíocht a thógáil i dtoghchán i stáisiún vótaíochta ar oileán.

43.—(1) I gcás go mbeidh toghthóir uachtaráin fostaithe ag ceann
comhairimh áitiúil chun aon chríche i dtaca le toghchán uachtaráin
agus, mar gheall ar imthosca fostaíochta an toghthóra, nach féidir
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leis, i dtuairim an chinn comhairimh áitiúil, vótáil sa stáisiún
vótaíochta ag a mbeadh an toghthóir i dteideal vótáil thairis sin,
féadfaidh an toghthóir, má údaraíonn an ceann comhairimh áitiúil
dó amhlaidh i scríbhinn i cibé foirm a ordóidh an tAire, vótáil ag
cibé stáisiún vótaíochta eile sa toghlach ina mbeidh sé fostaithe
amhlaidh a bheidh sonraithe san údarú.

(2) Más rud é, 7 lá ar a laghad roimh an lá vótaíochta i dtoghchán
uachtaráin, go ndéanfaidh toghthóir uachtaráin, nach mbeidh a ainm
ar liosta na bpostvótálaithe ná ar liosta na vótálaithe speisialta, a
dheimhniú don cheann comhairimh áitiúil nach bhfuil ar a chumas,
mar gheall ar thinneas coirp nó míchumas coirp a bheith air nó uirthi,
vótáil ag an stáisiún vótaíochta ag a mbeadh sé i dteideal vótáil
thairis sin, agus go mbeidh an ceann comhairimh áitiúil den tuairim
go mbeadh sé níos áisiúla don toghthóir, mar gheall ar a thinneas
coirp nó a mhíchumas coirp, vótáil ag stáisiún vótaíochta eile sa
toghlach céanna, féadfaidh an toghthóir, má údaraíonn an ceann
comhairimh áitiúil dó amhlaidh i scríbhinn i cibé foirm a ordóidh an
tAire, vótáil ag cibé stáisiún vótaíochta eile sa toghlach céanna a
bheidh sonraithe san údarú.

44.—(1) Beidh feidhm ag forálacha ailt 97 agus 98 agus 101 go
111 d’Acht 1992, faoi réir na modhnuithe a shonraítear in alt 3(3),
agus beidh éifeacht leo i ndáil le vótaíocht a thógáil i dtoghchán
uachtaráin.

(2) Más rud é, de réir fhorálacha alt 107, 108 nó 109 d’Acht 1992
(arna gcur chun feidhme le fo-alt (1)), go ndéanfar an vótaíocht ag
aon stáisiún vótaíochta a chur ar atráth nó nach féidir í a thógáil nó
leanúint léi nó go dtiocfaidh sí chun bheith ar neamhní, déanfaidh
an ceann comhairimh áitiúil lena mbaineann, i dteannta na nithe a
dhéanamh a cheanglaítear leis na forálacha sin a dhéanamh, an
teagmhas a chur in iúl láithreach don cheann comhairimh
toghcháin uachtaráin.

CUID IV

Comhaireamh na Vótaí

45.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn "iarrthóir leanúnach" aon iarrthóir nach meastar a bheith
tofa agus nach bhfuil eisiata;

ciallaíonn “comhaireamh”—

(a) na hoibríochtaí go léir a bhaineann le comhaireamh na
bpríomhroghanna a taifeadadh d’iarrthóirí, nó

(b) na hoibríochtaí go léir a bhaineann le haistriú vótaí
iarrthóra eisiata, nó

(c) na hoibríochtaí go léir a bhaineann le haistriú vótaí de
chuid 2 iarrthóir nó níos mó a eiseofar le chéile de réir
alt 51(2);

ciallaíonn "a mheastar a bheith tofa" a mheastar a bheith tofa chun
críche chomhaireamh na vótaí ach gan dochar don dearbhú ar
thoradh na vótaíochta;
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ciallaíonn "páipéir neamh-inaistrithe" páipéar ballóide nach bhfuil
aon dara rogha ná aon rogha dá éis sin taifeadta air d’iarrthóir
leanúnach, ach measfar páipéar a theacht chun bheith ina pháipéar
neamh-inaistrithe aon uair—

(a) a bheidh ainmneacha 2 iarrthóir nó níos mó (cibé acu is
iarrthóirí leanúnacha iad nó nach ea) marcáilte le
marcanna a thaispeánann, i dtuairim an chinn
comhairimh áitiúil, an t-ord céanna rogha agus gurb iad
is neasa san ord rogha, nó

(b) a bheidh ainm an iarrthóra is neasa san ord rogha (cibé
acu is iarrthóir leanúnach é nó nach ea) marcáilte le marc
nach bhfuil, i dtuairim an chinn comhairimh, ag teacht go
leantach i ndiaidh marc éigin eile ar an bpáipéar ballóide,
nó le dhá mharc nó níos mó a thaispeánann oird rogha
éagsúla; nó

(c) a bheidh sé ar neamhní mar gheall ar neamhchinnteacht;

ciallaíonn "bunvóta", i ndáil le hiarrthóir, vóta as páipéar ballóide ar
ar taifeadadh príomhrogha don iarrthóir;

léireofar “rogha” mar a leanas—

(a) ciallaíonn “príomhrogha” aon mharc is dóigh leis an
gceann comhairimh áitiúil a thaispeánann príomhrogha
go soiléir,

ciallaíonn “dara rogha” aon mharc is dóigh leis an gceann
comhairimh áitiúil a thaispeánann dara rogha go soiléir,
agus é ina sheasamh ar leanúint as príomhrogha,

ciallaíonn “tríú rogha” aon mharc is dóigh leis an gceann
comhairimh áitiúil a thaispeánann tríú rogha go soiléir
agus é ina sheasamh ar leanúint as dara rogha, agus mar
sin de,

(b) ciallaíonn “rogha is neasa ar fáil” rogha ar dóigh leis an
gceann comhairimh áitiúil gur dara rogha nó rogha ina
dhiaidh sin í a taifeadadh in ord leantach d’iarrthóir
leanúnach, gan na roghanna is neasa in ord ar an
bpáipéar ballóide d’iarrthóirí atá eisiata a áireamh;

ciallaíonn "páipéar inaistrithe" páipéar ballóide ar a ndearnadh, tar
éis príomhrogha, dara rogha nó rogha ina dhiaidh sin a thaifeadadh
in ord uimhreach leantach d’iarrthóir leanúnach;

ciallaíonn "vóta aistrithe", i ndáil le hiarrthóir, vóta as páipéar
ballóide ar ar taifeadadh dara rogha nó rogha ina dhiaidh sin don
iarrthóir sin.

46.—(1) Ceapfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin áit
ina ndéanfaidh sé toradh na vótála sa toghchán lena mbaineann a
fhionnadh agus—

(a) san áit a cheapfar amhlaidh, cuirfidh sé cóiríocht oiriúnach
agus an troscán agus an trealamh go léir is gá ar fáil,

(b) tráth nach déanaí ná 4 lá (gan aon lá eisiata a áireamh)
roimh an lá vótaíochta, tabharfaidh sé fógra i scríbhinn
do gach iarrthóir i dtaobh an ama agus na háite a
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rachaidh sé i mbun toradh na vótála a fhionnadh agus i
dtaobh an líon gníomhairí a fhéadfar a cheapadh chun
freastal ar na himeachtaí thar ceann gach iarrthóra, agus

(c) tabharfaidh sé nó sí do ghníomhairí na n-iarrthóirí gach
saoráid réasúnach chun bheith ag faire ar na himeachtaí
agus gach faisnéis atá i gcomhréir le stiúradh ordúil na
n-imeachtaí agus le comhlíonadh a fheidhmeanna.

(2) Féadfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin, a
chúntóirí agus a chléirigh, comhaltaí den Gharda Síochána ar
dualgas, na hiarrthóirí agus gníomhairí na n-iarrthóirí a bheidh
ceaptha go cuí chuige sin faoin Acht seo a bheith i láthair le linn
toradh na vótála a fhionnadh agus ní bheidh aon duine eile i láthair
gan cead ón gceann comhairimh toghcháin uachtaráin.

(3) Chomh fada agus is féidir sin, rachaidh an ceann comhairimh
toghcháin uachtaráin ar aghaidh go leanúnach le toradh na vótála a
fhionnadh gan sos a lamháil ach amháin chun pronnlach a ghlacadh
agus (ach amháin a mhéid a chomhaontóidh sé féin agus na
hiarrthóirí a mhalairt) le linn na tréimhse idir 11 p.m. agus 9 a.m.

47.—Beidh feidhm ag forálacha ailt 112 go 117 d’Acht 1992, faoi
réir na modhnuithe a shonraítear in alt 3(3), agus beidh éifeacht leo
i ndáil leis na socruithe le haghaidh vótaí a chomhaireamh ag an
gceann comhairimh áitiúil i ngach toghlach i dtoghchán.

48.—(1) Aon pháipéar ballóide—

(a) nach mbeidh an marc oifigiúil air,

(b) nach mbeidh an figiúr 1 ina sheasamh leis féin, nó na focail
“a haon” nó aon mharc eile is dóigh leis an gceann
comhairimh áitiúil a thaispeánann príomhrogha go
soiléir, curtha air ar chor ar bith nó nach mbeidh sé
curtha air ar shlí a thaispeánann príomhrogha
d’iarrthóir éigin,

(c) a mbeidh an figiúr 1 ina sheasamh leis féin ag taispeáint
príomhrogha, nó na focail “a haon”, nó marc ar bith eile
is dóigh leis an gceann comhairimh áitiúil a thaispeánann
príomhrogha go soiléir, curtha air os coinne ainm níos
mó ná iarrthóir amháin, nó

(d) a mbeidh ní ar bith scríofa nó marcáilte air is dóigh leis an
gceann comhairimh áitiúil gur ní é as ar féidir an
toghthóir a shainaithint,

beidh sé neamhbhailí agus ní chomhairfear é, ach ní bheidh an
páipéar ballóide neamhbhailí de bhíthin amháin go bhfuil air na
focail “a haon”, “a dó”, “a trí” (agus mar sin de), nó marc ar bith
eile is dóigh leis an gceann comhairimh áitiúil a thaispeánann rogha
nó roghanna go soiléir.

(2) Déanfaidh an ceann comhairimh áitiúil an focal “diúltaithe” a
fhormhuiniú ar aon pháipéar ballóide nach gcomhairfear faoin alt
seo. Ullmhóidh an ceann comhairimh áitiúil ráiteas i cibé foirm a
ordóidh an tAire a thaispeánfaidh an líon páipéar ballóide ar
diúltaíodh dóibh faoi gach ceann de na míreanna (a) go (d) d’fho-alt
(1) agus, ar iarraidh a fháil chuige sin, ligfidh sé d’aon iarrthóir nó
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d’aon ghníomhaire de chuid iarrthóra atá i láthair cóip den ráiteas
sin a dhéanamh.

(3) Féadfaidh an ceann comhairimh áitiúil, maidir le haon
pháipéar ballóide nach ndiúltóidh sé dó mar pháipéar ballóide
neamhbhailí, léiriú ar a chinneadh i ndáil le bailíocht an pháipéir
ballóide a fhormhuiniú air, ach sin gan cur isteach ar aon mharc a
bheidh curtha ag an toghthóir ar an bpáipéar ballóide.

(4) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh an chinn chomhairimh
áitiúil, cibé acu sainráite nó intuigthe as a ghníomhartha, ar aon
cheist a eascróidh i ndáil le haon pháipéar ballóide nó aistriú vótaí,
agus ní ceadmhach é a fhreaschur ach amháin le hachainí lena
dtugtar an toghchán faoi cheist.

49.—(1) Tar éis na páipéir bhallóide a mheascadh de réir alt 114
d’Acht 1992 (arna chur chun feidhme le halt 47), déanfaidh an ceann
comhairimh áitiúil, tar éis diúltú d’aon cheann atá neamhbhailí, iad
a shocrú i mbeartáin de réir na bpríomhroghanna a taifeadadh do
gach iarrthóir.

(2) Déanfaidh an ceann comhairimh áitiúil ansin líon na bpáipéar
ballóide i ngach beartán a chomhaireamh agus creidiúnóidh sé do
gach iarrthóir líon vótaí is ionann agus líon na bpáipéar ballóide bailí
ar ar taifeadadh príomhrogha don iarrthóir sin agus déanfaidh sé líon
iomlán na bpáipéar ballóide bailí don toghlach lena mbaineann a
fhionnadh agus cuirfidh sé líon na vótaí a creidiúnaíodh do gach
iarrthóir agus líon na bpáipéar ballóide bailí in iúl láithreach don
cheann comhairimh toghcháin uachtaráin, ar cibé slí a ordóidh an
ceann comhairimh toghcháin uachtaráin, agus aon tagairt sa Chuid
seo do pháipéar ballóide nó do pháipéar iarrthóra is tagairt í do
pháipéar ballóide ar creidiúnaíodh iarrthóir le vóta faoin alt seo nó
faoi alt 51 ina leith.

50.—(1) Déanfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin,
ar fhógra faoi alt 49 a fháil ó gach ceann comhairimh áitiúil, líon
iomlán na vótaí a creidiúnaíodh do gach iarrthóir agus líon iomlán
na bpáipéar ballóide bailí a fhionnadh ó na fógraí.

(2) Déanfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin ansin
líon iomlán na bpáipéar bailí a roinnt ar 2 agus an toradh as an roinnt
sin móide a haon, gan aon fhuílleach codánach a áireamh, is é an
líon vótaí é is leor chun iarrthóir a thoghadh. “An cuóta” a thugtar
ar an líon sin san Acht seo.

(3) I ndeireadh aon chomhairimh, más ionann agus an cuóta, nó
más mó ná an cuóta, an líon vótaí a creidiúnaíodh d’iarrthóir,
measfar an t-iarrthóir sin a bheith tofa.

(4) I ndeireadh aon chomhairimh, más mó líon na vótaí a
creidiúnaíodh d’iarrthóir leanúnach áirithe ná líon iomlán na vótaí
uile a creidiúnaíodh do na hiarrthóirí leanúnacha eile, measfar an
t-iarrthóir sin a bheith tofa agus ní dhéanfar aon aistriú eile vótaí.

51.—(1) I ndeireadh aon chomhairimh, más rud é nach sroichfidh
aon iarrthóir an cuóta agus nach measfar aon iarrthóir a bheith tofa
faoin alt 50(4), ordóidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin
do na cinn chomhairimh áitiúla an t-iarrthóir a mbeidh an líon is lú
vótaí creidiúnaithe dó a eisiamh agus páipéir bhallóide an iarrthóra
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a aistriú de réir na roghanna is neasa ar fáil a bheidh taifeadta orthu
d’iarrthóirí leanúnacha.

(2) Más lú líon iomlán vótaí an 2 iarrthóir a mbeidh an líon is lú
vótaí creidiúnaithe dóibh ná líon na vótaí a bheidh creidiúnaithe don
iarrthóir a mbeidh an chéad líon eile is airde vótaí creidiúnaithe dó,
ordóidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin, faoi fho-alt (1),
go ndéanfar an 2 iarrthóir nó níos mó sin a eisiamh agus a bpáipéir
a aistriú d’aon iarracht.

(3) (a) Más rud é, i gcás go mbeidh iarrthóir le heisiamh faoin alt
seo agus go mbeidh 2 iarrthóir nó níos mó creidiúnaithe
leis an líon céanna vótaí arb é an líon is lú vótaí é,
tabharfar aird ar líon na mbunvótaí a bheidh
creidiúnaithe do gach duine de na hiarrthóirí sin, agus
déanfar an t-iarrthóir a mbeidh an líon is lú de bhunvótaí
creidiúnaithe dó a eisiamh agus, más ionann líon na
mbunvótaí a bheidh creidiúnaithe amhlaidh, tabharfar
aird ar líon iomlán na vótaí a bheidh creidiúnaithe do
na hiarrthóirí sin sa chéad chomhaireamh ina raibh líon
neamhionann vótaí acu agus déanfar an t-iarrthóir ar
creidiúnaíodh an líon is lú vótaí dó sa chomhaireamh sin
a eisiamh agus, más ionann líon na vótaí a bheidh
creidiúnaithe do na hiarrthóirí sin i ngach comhaireamh,
déanfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin an
t-iarrthóir a gcinnfear a ainm trí chrannadh a eisiamh.

(b) Chun críocha mhír (a), i gcás go ndéanfar na hainmneacha
lena mbaineann a scríobh ar stialla cosúla páipéir agus go
ndéanfar na stialla sin a fhilleadh chun nach bhféadfar
iad a shainaithint óna chéile agus iad a mheascadh agus
a tharraingt ar corr, measfar gur cinneadh an t-ainm, san
ord ina dtarraingeofar an stiall a mbeidh an t-ainm uirthi,
trí chrannadh.

(4) Ar an gceann comhairimh toghcháin uachtaráin a ordú dó
déanamh amhlaidh de bhun an ailt seo, déanfaidh gach ceann
comhairimh áitiúil—

(a) an t-iarrthóir nó na hiarrthóirí a shonraítear san ordachán
a eisiamh, páipéir go léir an iarrthóra nó na n-iarrthóirí
sin a scrúdú, agus na páipéir inaistrithe a shocrú i
bhfobheartáin de réir na rogha is neasa ar fáil a bheidh
taifeadta orthu d’iarrthóirí leanúnacha,

(b) gach fobheartán den sórt sin a aistriú chuig an iarrthóir dá
mbeidh na roghanna is neasa ar fáil taifeadta sna páipéir
lena mbaineann agus an fobheartán a chur ar bharr
bheartán páipéar an iarrthóra dá ndéanfar an t-aistriú,

(c) fobheartán ar leithligh de na páipéir neamh-inaistrithe a
dhéanamh agus iad a chur i leataobh mar pháipéir a
bhfuiltear réidh ar fad leo, agus

(d) líon na bpáipéar san fhobheartán a bheidh aistrithe chuig
gach iarrthóir leanúnach agus líon na bpáipéar neamh-
inaistrithe a chur in iúl láithreach bonn don cheann
comhairimh toghcháin uachtaráin, ar cibé slí a ordóidh sé.

(5) Déanfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin líon
iomlán na bpáipéar a bheidh aistrithe chuig gach iarrthóir leanúnach
faoi fho-alt (4) a fhionnadh ó na fógraí a bheidh faighte faoin alt seo
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ó gach ceann comhairimh áitiúil agus déanfaidh sé an t-iarrthóir a
chreidiúnú le líon vótaí atá comhionann leis an líon sin.

52.—(1) I ndeireadh aon chomhairimh, féadfaidh iarrthóir nó
gníomhaire d’iarrthóir a bheidh i láthair ag comhaireamh na vótaí i
dtoghlach a iarraidh ar an gceann comhairimh áitiúil gach ceann nó
aon cheann de na páipéir bhallóide lenar pléadh sa chomhaireamh
sin a athscrúdú agus a athchomhaireamh agus déanfaidh an ceann
comhairimh áitiúil na páipéir sin a athscrúdú agus a
athchomhaireamh dá réir sin gan aon athruithe a dhéanamh ar
chóiriú na bpáipéar sna beartáin éagsúla, ach amháin i gcás na
hathruithe sin a bheith riachtanach mar gheall ar earráid a aimsíodh
san athchomhaireamh. Ní chuirfear, le haon ní san fho-alt seo,
d’oibleagáid ar an gceann comhairimh áitiúil an beartán céanna
páipéar a scrúdú nó a athchomhaireamh níos mó ná uair amháin.

(2) Féadfaidh an ceann comhairimh áitiúil dá rogha féin páipéir a
chomhaireamh uair amháin nó níos minice ná sin in aon chás nach
deimhin leis cruinneas aon chomhairimh. An chumhacht faoin bhfo-
alt seo chun páipéir a chomhaireamh, bainfidh sí le páipéir ar pléadh
leo in aon chomhaireamh roimh an gcomhaireamh lena mbaineann.

(3) (a) Maidir le gach iarrthóir, féadfaidh an t-iarrthóir nó
gníomhaire toghcháin an iarrthóra a iarraidh uair amháin
(agus sin an méid) ar an gceann comhairimh toghcháin
uachtaráin le linn toradh na vótaíochta a fhionnadh
athscrúdú agus athchomhaireamh iomlán a dhéanamh ar
na beartáin go léir de pháipéir bhallóide agus, i gcás go
ndéanfar iarraidh den sórt sin, cuirfidh an ceann
comhairimh toghcháin uachtaráin (faoi réir mhír (d)(ii))
faoi deara go ndéanfaidh gach ceann comhairimh áitiúil
na beartáin de pháipéir bhallóide a athscrúdú agus a
athchomhaireamh dá réir agus toradh an athscrúdaithe
agus an athchomhairimh a chur in iúl dó ar cibé slí a
ordóidh sé.

(b) In athscrúdú agus athchomhaireamh faoi mhír (a), ní
chuirfear isteach ar líon ná ar ord na bpáipéar ballóide in
aon bheartán ach má aimsítear earráid is dóigh leis an
gceann comhairimh toghcháin uachtaráin a bheith
tábhachtach go leor chun difear a dhéanamh do thoradh
an toghcháin, cuirfidh an ceann comhairimh toghcháin
uachtaráin faoi deara na páipéir go léir a chomhaireamh
as an nua ón bpointe ag ar aimsíodh an earráid.

(c) I gcás go n-aimseofar earráid, leasóidh an ceann
comhairimh toghcháin uachtaráin, más gá, aon toradh a
fógraíodh roimhe sin.

(d) Ní chuirfear, le haon ní san fho-alt seo, d’oibleagáid ar an
gceann comhairimh toghcháin uachtaráin—

(i) a chur faoi deara an beartán céanna páipéar ballóide
a athscrúdú nó a athchomhaireamh níos mó ná uair
amháin, ná

(ii) déanamh de réir iarrata faoin bhfo-alt seo ó iarrthóir
nó óna ghníomhaire toghcháin más iarraidh í atá, i
dtuairim an chinn comhairimh toghcháin uachtaráin,
suaibhreosach nó cráiteach.
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(e) Maidir le hiarraidh faoin bhfo-alt seo, féadfar í a
dhéanamh i ndeireadh comhairimh agus an tráth sin
amháin.

(4) Más rud é, maidir le hiarraidh faoi fho-alt (3), go ndéanfaidh
an t-iarrthóir ar ina leith a rinneadh í nó go ndéanfaidh gníomhaire
toghcháin an iarrthóra sin, an iarraidh a tharraingt siar, féadfaidh an
ceann comhairimh toghcháin uachtaráin a ordú do na cinn
chomhairimh áitiúla gan dul ar aghaidh nó gan dul ar aghaidh
tuilleadh leis an athscrúdú agus leis an athchomhaireamh.

53.—Nuair a bheidh comhaireamh na vótaí i dtoghlach
críochnaithe, cuirfidh an ceann comhairimh áitiúil don toghlach
tuarascáil i scríbhinn, arna síniú ag an gceann comhairimh áitiúil,
chuig an gceann comhairimh toghcháin uachtaráin, ar cibé slí a
ordóidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin sin, ina luafar—

(a) líon na vótaí príomhrogha a bheidh creidiúnaithe do gach
iarrthóir sa toghlach,

(b) an líon páipéar ballóide a bheidh aistrithe do gach
iarrthóir leanúnach tar éis iarrthóir a eisiamh agus an líon
páipéar neamh-inaistrithe ar gach eisiamh den sórt sin
(tabharfar “páipéir neamh-inaistrithe gan éifeacht” de
thuairisc ar na páipéir neamh-inaistrithe sa tuarascáil),
agus

(c) an líon páipéar ballóide nach mbeidh comhaireamh déanta
orthu mar gheall ar neamhbhailíocht ar na cúiseanna go
léir dá dtagraítear in alt 48(1).

54.—(1) Nuair a bheidh comhaireamh na vótaí críochnaithe i
dtoghlach, déanfaidh an ceann comhairimh áitiúil don toghlach na
nithe seo a leanas a chur isteach i bpaicéid shéalaithe ar leithligh—

(a) na páipéir bhallóide a mbeidh comhaireamh déanta orthu,

(b) na páipéir bhallóide nach mbeidh comhaireamh déanta
orthu mar gheall ar neamhbhailíocht le linn
chomhaireamh na vótaí,

(c) na páipéir bhallóide neamhúsáidte agus mhillte, agus

(d) comhdhuillí na bpáipéar ballóide a eisíodh i stáisiúin
vótaíochta,

agus marcálfaidh sé ar gach paicéad sonraí a inneachair, dáta an lae
vótaíochta sa toghchán uachtaráin lena mbaineann agus an toghlach
lena mbaineann siad.

(2) Déanfaidh an ceann comhairimh áitiúil freisin na nithe seo a
leanas a chur isteach i bpaicéid shéalaithe ar leithligh—

(a) na cóipeanna marcáilte de chlár na dtoghthóirí a
úsáideadh i stáisiúin vótaíochta,

(b) na cuntais páipéar ballóide agus an ráiteas dá dtagraítear
in alt 114 d’Acht 1992 (arna chur chun feidhme le halt
47), agus
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(c) aon údaruithe a bheidh eisithe aige do thoghthóirí chun
vótáil i stáisiúin vótaíochta eile,

agus marcálfaidh sé ar gach paicéad sonraí a inneachair, dáta an lae
vótaíochta sa toghchán uachtaráin lena mbaineann agus an toghlach
lena mbaineann siad.

(3) Déanfaidh an ceann comhairimh áitiúil, a luaithe is indéanta,
na paicéid dá dtagraítear i bhfo-ailt (1) agus (2) mar aon leis na
paicéid agus an ráiteas dá dtagraítear in ailt 76 agus 83(2) (seachas
mír (e) den fho-alt sin) d’Acht 1992 (arna gcur chun feidhme le hailt
40 agus 41 faoi seach) a chur ar aghaidh chuig an gceann comhairimh
toghcháin uachtaráin.

(4) Déanfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin na
doiciméid a chuirfear chuig an oifigeach sin de bhun an ailt seo a
choimeád go ceann 6 mhí ó dháta na vótaíochta sa toghchán lena
mbaineann. Nuair a bheidh an tréimhse sin caite, cuirfidh an ceann
comhairimh toghcháin uachtaráin faoi deara na doiciméid a
scriosadh, mura n-ordófar a mhalairt dó le hordú ón Ard-Chúirt nó
mura mbeidh cúis aige lena chreidiúint go bhféadfadh na doiciméid
a bheith ag teastáil chun críche dá dtagraítear in alt 55(3).

55.—(1) Ní cheadófar d’aon duine aon cheann de na doiciméid a
luaitear i bhfo-alt (2) a iniúchadh ach amháin faoi ordú ón Ard-
Chúirt.

(2) Is iad na doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) comhdhuillí na bpáipéar ballóide a cuireadh chuig post-
vótálaithe de bhun alt 40,

(b) comhdhuillí na bpáipéar ballóide a seachadadh ar
vótálaithe speisialta de bhun alt 82 d’Acht 1992 (arna
chur chun feidhme le halt 41),

(c) na doiciméid dá dtagraítear i bhfo-ailt (2) agus (3) d’alt 76
d’Acht 1992 (arna chur chun feidhme le halt 40), agus

(d) na doiciméid dá dtagraítear in alt 54(1).

(3) Ní dhéanfar ordú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) mura deimhin
leis an gcúirt gur gá na doiciméid lena mbaineann a iniúchadh nó a
thabhairt ar aird chun ionchúiseamh a thionscnamh nó a chothabháil
mar gheall ar chion faoi fhoráil d’Acht 1992 a shonraítear in alt 59
arna cur chun feidhme leis an alt sin nó chun críche achainí.

(4) Féadfar ordú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a dhéanamh faoi réir
cibé coinníollacha is fóirsteanach leis an gcúirt, maidir le daoine, am,
áit agus modh iniúchta na ndoiciméad nó a dtabhartha ar aird, agus
beidh foráil ann chun a chinntiú nach nochtfar an tslí ar ar vótáil
aon vótálaí.

(5) I gcás go ndéanfar ordú faoi fho-alt (1) i ndáil le doiciméad
dá dtagraítear san fho-alt sin—

(a) beidh tabhairt ar aird an doiciméid sin i gcúirt ag an
gceann comhairimh toghcháin uachtaráin ina cruthúnas
leordhóthanach go mbaineann an doiciméad leis an
toghchán a shonraítear san ordú, go dtí go gcruthófar a
mhalairt, agus
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(b) beidh aon fhormhuiniú a bheidh ar aon phaicéad a
thabharfaidh an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin
ar aird i gcúirt ina fhianaise leordhóthanach, go dtí go
gcruthófar a mhalairt, go bhfuil inneachar an phaicéid
mar atá ráite san fhormhuiniú sin.

56.—(1) Nuair a bheidh deireadh le toradh na vótaíochta a
fhionnadh i dtoghchán uachtaráin, déanfaidh an ceann comhairimh
toghcháin uachtaráin—

(a) an toradh a chinneadh agus a dhearbhú agus air sin beidh
an t-iarrthóir a mheastar a bheith tofa faoi alt 50 arna
thoghadh mar an tUachtarán,

(b) deimhniú a chur chuig an Taoiseach san fhoirm
fhorordaithe ina luafar ainm an iarrthóra a toghadh, líon
iomlán na vótaí a creidiúnaíodh do gach iarrthóir (cibé
acu ar toghadh nó nár toghadh an t-iarrthóir), aon aistriú
vótaí a rinneadh faoin gCuid seo agus líon iomlán na
vótaí a creidiúnaíodh do gach iarrthóir i ndeireadh an
chomhairimh inar tharla an t-aistriú sin, agus

(c) cóip den deimhniú dá dtagraítear i mír (b) a chur chuig an
Aire agus chuig an duine a toghadh mar an tUachtarán
agus cóip den deimhniú a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

(2) A luaithe is féidir tar éis don cheann comhairimh toghcháin
uachtaráin a dhearbhú go ndearnadh iarrthóir (dá ngairtear an
tUachtarán Toghaí san alt seo) a thoghadh ina Uachtarán, déanfaidh
an ceann comhairimh toghcháin uachtaráin, ar an tslí a ordóidh an
Rialtas, ainm agus seoladh an Uachtaráin Thoghaí a chur in iúl don
Uachtarán, don Uachtarán Toghaí, don Taoiseach, don Phríomh-
Bhreitheamh, do Chathaoirleach na Dála, do Chathaoirleach an
tSeanaid agus do Rúnaí an Uachtaráin.

CUID V

Achainíocha Toghcháin Uachtaráin

57.—(1) Féadfar toghchán uachtaráin a thabhairt faoi cheist trí
achainí chun na hArd-Chúirte (dá ngairtear “achainí” san Acht seo),
agus ar an modh sin amháin, agus tabharfaidh an Ard-Chúirt
tosaíocht ar aon ghnó eile d’achainí.

(2) Ní dhéanfar achainí a thíolacadh don Ard-Chúirt mura
ndéanfaidh an chúirt sin, ar iarratas chuige sin a dhéanamh chuici ag
an duine a bheartaíonn í a thíolacadh, nó thar a cheann, tráth nach
déanaí ná 7 lá tar éis don cheann comhairimh toghcháin uachtaráin
toradh an toghcháin a dhearbhú, cead a dheonú le hordú don duine
déanamh amhlaidh.

(3) Ní dhéanfaidh an Ard-Chúirt cead a dheonú faoi fho-alt (2),
mura deimhin léi—

(a) go bhfuil fianaise prima facie ann ar ní dá dtagraítear i
bhfo-alt (7), ar ní é a ndéantar, leis an achainí, an
toghchán lena mbaineann a thabhairt faoi cheist, agus

(b) gur ní de chineál a dhéanfaidh difear ábhartha do thoradh
thoghchán an uachtaráin an ní sin.
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(4) Déanfar achainí a thíolacadh trína taisceadh i bPríomh-Oifig
na hArd-Chúirte tráth nach déanaí ná 3 lá tar éis don Ard-Chúirt
cead a dheonú faoi fho-alt (2) ach ní ghlacfar le hachainí (seachas
achainí ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí) sa Phríomh-Oifig mura
dtaiscfidh an t-achainíoch sa Phríomh-Oifig, i dteannta na hachainí,
urrús de shuim £5,000 (nó cibé suim is lú ná sin a mheasfaidh an
chúirt sin is cuí, más deimhin léi nach bhféadfadh an t-achainíoch
an taisceadh £5,000 sin a dhéanamh nó go mbeadh sé ina chruatan
tromchúiseach air) i leith aon chostas de chuid na n-imeachtaí i ndáil
leis an achainí a thiocfadh chun bheith iníoctha ag an achainíoch.

(5) Déanfaidh an t-achainíoch, a luaithe is féidir, cóip den achainí
a thabhairt—

(a) do gach duine a bhí ina iarrthóir sa toghchán,

(b) don Aire,

(c) don cheann comhairimh toghcháin uachtaráin,

(d) d’aon cheann comhairimh áitiúil lena mbaineann, agus

(e) ach amháin i gcás achainí arna tíolacadh ag an Stiúrthóir
Ionchúiseamh Poiblí, don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

(6) Féadfaidh aon duine de na daoine seo a leanas iarratas a
dhéanamh ar achainí a thíolacadh:

(a) an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí,

(b) duine a bhí ina iarrthóir sa toghchán lena mbaineann, nó

(c) gníomhaire toghcháin de chuid iarrthóra sa toghchán.

(7) Féadfar toghchán uachtaráin a thabhairt faoi cheist mar gheall
ar chion dá dtagraítear i gCuid XXII d’Acht 1992 (arna cur chun
feidhme le halt 59) a bheith déanta, nó mar gheall ar chosc nó cur
isteach nó bacadh eile ar stiúradh an toghcháin, nó mar gheall ar
earráid nó mírialtacht eile ar dócha di, dá suífí í, difear a bheith
déanta aici do thoradh an toghcháin.

(8) Féadfaidh aon pháirtí in achainí achomharc a dhéanamh ar
cheist dlí chun na Cúirte Uachtaraí in aghaidh chinneadh na hArd-
Chúirte ar an achainí agus, faoi réir an méid sin roimhe seo, is
cinneadh críochnaitheach cinneadh na hArd-Chúirte agus ní bheidh
sé inachomhairc.

(9) I dtriail achainí, cinnfidh an chúirt an t-ábhar faoi shaincheist
san achainí agus, más rud é nach ndéanfaidh an chúirt díbhe uirthi,
cuirfidh sí san áireamh, i gcás gur cuí, san ordú uaithi lena gcinntear
an t-ábhar atá i saincheist—

(a) dearbhú ar thoradh ceart an toghcháin, nó

(b) má mheasann sí nach féidir léi toradh ceart an toghcháin
a chinneadh, dearbhú go raibh an toghchán nó cuid
shonraithe den toghchán ar neamhní maille le ráiteas i
dtaobh na gcúiseanna atá aici leis an dearbhú a
dhéanamh.

(10) I gcás go ndearbhaíonn an chúirt go raibh toghchán
uachtaráin ar neamhní, déanfar toghchán úr de réir an Achta seo
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agus déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir, ordú um thoghchán
uachtaráin i leith an toghcháin úir.

(11) I gcás go ndearbhaíonn an chúirt go raibh cuid de thoghchán
uachtaráin ar neamhní, féadfaidh an chúirt a ordú go dtógfar an
vótaíocht sa toghchán arís in aon toghlach nó cuid de thoghlach agus
déanfaidh sí chun na críche sin an lá a shocrú a dhéanfar, agus an
tréimhse a shocrú ar lena linn a dhéanfar, vótaíocht den sórt sin a
atógáil agus beidh feidhm ag forálacha an Achta seo maidir leis an
gcéanna fara aon mhodhnuithe is gá.

(12) Tabharfaidh an chúirt cóip d’ordú na cúirte lena gcinntear an
achainí láithreach bonn do gach duine de na daoine seo a leanas,
eadhon, gach duine a bhí ina iarrthóir sa toghchán, an tAire, an
ceann comhairimh toghcháin uachtaráin, aon cheann comhairimh
áitiúil lena mbaineann agus an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

58.—Beidh feidhm ag forálacha an Tríú Sceideal a ghabhann le
hAcht 1992, seachas Rialacha 2(2), 3, 4(1)(c), 6(2)(a), 7(3)(c), 12, 13
agus 14, agus beidh éifeacht leo i ndáil le hachainí faoi réir na
modhnuithe dá dtagraítear in alt 3(3) agus amhail is—

(a) dá mba thagairt d’alt 57 gach tagairt d’alt 132 den Acht sin;

(b) dá mba thagairtí don cheann comhairimh toghcháin
uachtaráin agus d’aon cheann comhairimh áitiúil lena
mbaineann araon na tagairtí i Rialacha 4(1)(a), 6(2)(d),
7 agus 17 den Sceideal sin don cheann comhairimh;

(c) dá scriosfaí na focail “nó d’éirí as oifig mar chomhalta den
Dáil nó do scor ar dhóigh éigin eile de bheith ina
chomhalta den sórt sin,” i Riail 6(2)(b) den Sceideal sin
agus na focail “sa toghlach lena mbaineann an achainí” i
Riail 7(1)(a) agus na focail “nó scor de chomhaltas na
Dála” i Riail 8(2)(b) den Sceideal sin;

(d) dá mba thagairt do Chuid IV an tagairt i Riail 7(2) den
Sceideal sin do Chuid XIX den Acht sin;

(e) dá mba thagairt d’alt 48 an tagairt i Riail 7(3)(a) den
Sceideal sin d’alt 118(2) den Acht sin;

(f) dá mba thagairt d’ailt 9 agus 11 an tagairt i Riail 7(5) den
Sceideal sin d’alt 32 den Acht sin;

(g) dá mba thagairtí do dhuine dá dtagraítear in alt 57(6) na
tagairtí i Rialacha 8(3) agus 11(3) den Sceideal sin do
dhuine agus an tagairt i Riail 9(1) den Sceideal sin do
dhuine a bheadh incháilithe faoi alt 132 den Acht sin
chun achainí a thíolacadh;

(h) dá gcuirfí “ar fud an Stáit” in ionad “sa toghlach lena
mbaineann an achainí” i Riail 8(3) den Sceideal sin;

(i) dá mba thagairt do thrí lá an tagairt i Riail 11(3) den
Sceideal sin do cheithre lá dhéag;

agus fara aon mhodhnuithe eile is gá.
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Cd.V A.57

Feidhm rialacha sa
Tríú Sceideal a
ghabhann le hAcht
1992.



Feidhm forálacha
áirithe de Chuid
XXII d’Acht 1992.

Rúndacht.

Cosc ar vóta a
nochtadh.

Fógraí a fhoilsiú.
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CUID VI

Cionta Toghcháin

59.—Beidh feidhm ag forálacha ailt 134 go 140 agus 144 go 160
d’Acht 1992 faoi réir na modhnuithe a shonraítear in alt 3(3), agus
beidh éifeacht leo i ndáil le toghcháin uachtaráin.

CUID VII

Ilghnéitheach

60.—Aon duine, le linn toghcháin uachtaráin—

(a) a bheidh i láthair nuair a bheidh páipéir bhallóide á
n-eisiúint chuig postvótálaithe, nó

(b) a bheidh i láthair nuair a bheidh vótálaí speisialta ag
vótáil, nó

(c) a bheidh i láthair nuair a bheidh boscaí postbhallóide á
n-oscailt,

(d) a ligfear isteach i stáisiún vótaíochta in aon cháil, nó

(e) a bheidh i láthair in aon cháil ag comhaireamh na vótaí,

déanfaidh sé rúndacht na ballóide a choimeád agus cuideoidh sé
lena coimeád.

61.—In aon imeachtaí dlíthiúla, ní bheidh de cheangal ar dhuine a
vótáil i dtoghchán uachtaráin a rá conas ná cé dó a vótáil sé.

62.—Aon fhógra poiblí a gceanglaítear leis an Acht seo ar an
gceann comhairimh toghcháin uachtaráin nó ar cheann comhairimh
áitiúil é a thabhairt, féadfar é a thabhairt ar aon mhodh a mheasfaidh
an ceann comhairimh lena mbaineann a bheith riachtanach nó
inmhianaithe chun aird an phobail a tharraingt ar an ní is ábhar
don cheanglas.
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