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ACHT DO CHOMHDHLÚTHÚ LE LEASUITHE ACHT NA 
gCOIMISINÉIRÍ MIONN (TAIDHLEOIREACHTA AGUS 
CONSULTA), 1931, AGUS AN ACHTA UM THÁILLÍ 
TAIDHLEOIREACHTA AGUS CONSULACHTA, 1939, AGUS DO 
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS 
SIN.  [21 Nollaig 1993]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1967” an tAcht um Chaidreamh agus Díolúine 
Taidhleoireachta, 1967;

folaíonn “mionnscríbhinn” dearbhasc, dearbhú reachtúil nó dearbhú eile, 
admháil, ceistiú agus fianú nó fordhearbhú onóra;

déanfar “oifigeach consalachta gairmiúil” agus “oifigeach consalachta 
oinigh” a fhorléiriú de réir Airteagal 1 de Choinbhinsiún Vín ar Chaidreamh 
Consalachta arna dhéanamh i Vín an 24ú lá d’Aibreán, 1963, arb é an 
Coinbhinsiún é atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 
1967;

tá le “státseirbhíseach” an bhrí a shanntar do “stát-sheirbhíseach” le halt 
1(1) d’Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956;

tá le “ceann misin” agus, i ndáil le misean, tá le “comhalta d’fhoireann 
taidhleoireachta” na bríonna a shanntar do “ceann an mhisiúin” agus 
“comhaltaí na foirne taidhleoireachta” faoi seach in Airteagal 1 de 
Choinbhinsiún Vín ar Chaidreamh Taidhleoireachta arna dhéanamh i Vín 
an 18ú lá d’Aibreán, 1961, arb é an Coinbhinsiún é atá leagtha amach sa 
Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht 1967 agus forléireofar “misean” dá 
réir sin;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Gnóthaí Eachtracha;

Léiriú
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folaíonn “mionn” dearbhasc agus dearbhú;

folaíonn “mionnú” dearbhascadh, dearbhú, agus fordhearbhú.

2.—Tá feidhm ag an Acht seo maidir leis na daoine seo leanas, is é sin 
le rá:

 (a) státseirbhíseach atá ar fostú mar cheann misin, mar chomhalta 
d’fhoireann taidhleoireachta misin nó mar oifigeach consalachta 
gairmiúil; agus

 (b) oifigeach consalachta oinigh arna cheapadh ag an Aire;

agus, seachas ailt 5 agus 6, beidh feidhm aige freisin maidir le haon 
oifigeach don Aire arna cheapadh ag an Aire chun bheith ina dhuine lena 
mbaineann ailt 3 (seachas fo-alt (2) den alt sin) agus 4 den Acht seo.

3.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, rialacháin a 
dhéanamh lena socraítear na táillí a mhuirearófar, i leith cibé seirbhísí a 
shonraítear sna rialacháin sin, ar dhuine lena mbaineann alt 2 den Acht seo 
dá soláthar.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh an 
tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, rialacháin a dhéanamh lena socraítear na 
táillí a mhuirearóidh daoine lena mbaineann alt 5 den Acht seo i leith duine 
a chur faoi aon mhionn, aon mhionnscríbhinn a thógáil nó aon ghníomh 
nótaireachta a dhéanamh, is cur faoi mhionn, tógáil mionnscríbhinne nó 
gníomh nótaireachta a n-údaraítear dóibh, leis an alt sin, é nó í a dhéanamh.

(3) Féadfar, le rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo, idirdhealú a 
dhéanamh idir aicmí éagsúla daoine lena mbaineann an tAcht seo agus idir 
tíortha agus áiteanna éagsúla.

(4) Féadfar, le rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo, foráil a 
dhéanamh freisin—

 (a) maidir le haon táille a shocraítear leis na rialacháin sin nó le haon 
rialacháin eile arna ndéanamh faoin alt seo a tharscaoileadh in 
imthosca sonraithe,

 (b) faoi réir alt 4 den Acht seo, maidir le haon ní nó rud eile a 
bhaineann le táillí a mhuirearófar de bhua an ailt seo.

(5) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt 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 sin a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin 
sin, beidh an rialachán sin ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do 
bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán sin.

4.—Beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas i leith gach táille a 
mhuirearófar faoi rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo, is é sin le rá:

 (a) déanfar an táille sin a bhailiú agus a thógáil ar cibé modh a 
ordóidh an tAire Airgeadais ó am go ham agus déanfar í a íoc 
isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste de 
réir ordacháin an Aire sin;

 (b) ní bheidh feidhm ag an Public Offices Fees Act, 1879 maidir leis 
an táille sin; agus

Feidhm an Achta

Rialacháin lena 
socraítear táillí

Táillí a bhailiú, a 
dhiúscairt agus a 
ghnóthú

 a.1



5

[Uimh. 33.][1993.] An tAcht um Oifigigh Taidhleoireachta agus 
Consalachta (Seirbhísí a Sholáthar),1993.

  

 (c) mura n-íocfaidh an duine a dhlífidh an táille sin a íoc faoi na 
rialacháin sin, beidh an táille inghnóthaithe ón duine sin mar 
fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

5.—(1) Féadfaidh gach duine lena mbaineann an t-alt seo, in aon tír nó 
áit lasmuigh den Stát ina mbeidh sé ag feidhmiú fheidhmeanna a oifige de 
thuras na huaire, duine a chur faoi aon mhionn agus aon mhionnscríbhinn 
a thógáil, agus féadfaidh sé freisin aon ghníomh nótaireachta a dhéanamh 
a fhéadfaidh nótaire poiblí a dhéanamh sa Stát agus, maidir le gach mionn 
faoina gcuirfidh an duine sin duine, gach mionnscríbhinn a mhionnófar 
ina láthair agus gach gníomh nótaireachta a dhéanfaidh an duine sin sa tír 
sin nó san áit sin, beidh siad chomh héifeachtúil agus dá mba aon údarás 
dleathach sa Stát a rinne, nó dá mba ina láthair a rinneadh, go cuí, an cur 
faoi mhionn nó an mionnú nó an gníomh.

(2) Aon doiciméad a airbheartóidh séala aon duine nó misin a bheith 
ceangailte air nó de nó a bheith múnlaithe air, agus síniú an duine sin, is 
duine lena mbaineann an t-alt seo, a bheith curtha leis mar fhianaise gur 
chuir sé duine faoi aon mhionn nó gur mionaíodh aon mhionnscríbhinn ina 
láthair nó go ndearna sé aon ghníomh, glacfar i bhfianaise é (ach amháin i 
ngach cás gur ceart eisceacht a dhéanamh) gan cruthúnas gurb é séala an 
duine nó an mhisin sin an séala nó gurb é síniú an duine sin an síniú, ná 
cruthúnas ar staid agus ar cháilíocht oifigiúil an duine sin.

6.—(1) Gach duine a mhionnóidh bréag go toiliúil éillitheach in aon 
mhionn nó mionnscríbhinn a thógfar nó a dhéanfar de réir alt 5 den Acht 
seo, beidh sé ciontach i gcion an mhionna éithigh i ngach cás ina mbeadh 
sé ciontach i gcion an mhionna éithigh dá mba in imeacht breithiúnach os 
comhair cúirte dlínse inniúla a mhionnódh sé amhlaidh.

(2) Aon duine a chúiseofar i gcion an mhionna éithigh faoin alt seo, 
féadfar imeachtaí a thionscnamh ina choinne agus é a dhíotáil, a thriail, 
agus a phionósú in aon chontae nó contaebhuirg inar gabhadh é nó ina 
mbeidh sé faoi choimeád amhail is dá mba sa chontae nó sa chontaebhuirg 
sin a rinneadh an cion sin agus, chun gach críche a bheidh foghabhálach 
nó iarmhartach maidir leis an gcion sin a ionchúiseamh, a thriail nó a 
phionósú, measfar gur sa chontae nó sa chontaebhuirg sin a rinneadh é.

7.—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.

8.—(1) Déantar leis seo Acht na gCoimisinéirí Mionn 
(Taidhleoireachta agus Consulta), 1931 agus an tAcht um Tháillí 
Taidhleoireachta agus Consulachta, 1939 a aisghairm.

(2) D’ainneoin fho-alt (1) den alt seo, leanfaidh rialacháin arna 
ndéanamh faoi cheachtar den dá Acht dá dtagraítear san fho-alt sin nó faoin 
dá Acht sin, a mhéid gur rialacháin mharthanacha iad, de bheith i ngníomh 
agus measfar gur faoin Acht seo a rinneadh iad agus go ndearnadh iad a 
leagan go cuí de réir an Achta seo agus gurb inleasaithe nó inchúlghairthe 
iad dá réir sin.

9.—(1) Féadfar an tAcht um Oifigigh Taidhleoireachta agus 
Consalachta (Seirbhísí a Sholáthar), 1993 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh mí amháin tar éis dháta a rite.

Cumhachtaí maidir 
le mionnaí agus 
le gníomhartha 
nótaireachta ar an 
gcoigríoch

Mionnú éithigh
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