
————————

Uimhir 27 de 1994
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AN tACHT ATURNAETHA (LEASÚ), 1994

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

Cuid I

RÉAMHRÁITEACH AGUS GINEARÁLTA

Alt
1. Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht agus leasú ar ailt 3 agus 4
d’Acht 1960.

Cuid II

AINM AGUS COMHALTAS DHLÍ-CHUMANN NA
hÉIREANN

4. Athrú ar ainm an Chumainn.

5. Leasú ar fhodhlíthe ionas go mbeidh siad ar comhréir leis na
hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994, agus le
rialacháin fúthu (alt 78 den Phríomh-Acht).

6. Comhaltas oinigh agus comhlach den Chumann.

7. Leasú ar alt 73 den Phríomh-Acht.

Cuid III

GEARÁIN A IMSCRÚDÚ

8. Cumhacht an Chumainn chun smachtbhannaí a fhorchur mar
gheall ar sheirbhísí neamhdhóthanacha.

9. Cumhacht an Chumainn chun smachtbhannaí a fhorchur mar
gheall ar tháillí iomarcacha a mhuirearú.

10. Doiciméid a thabhairt ar aird.

11. Achomhairc chuig an Ard-Chúirt in aghaidh cinntí, ordachán
nó ceanglas de chuid an Chumainn.

12. Ranníoc ó aturnae.
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13. Imscrúduithe faoi ailt 8 agus 9 den Acht seo a chur ar atráth.

14. Cumhacht chun doiciméid a iniúchadh.

15. Gearáin a imscrúdú.

16. An Binse Araíonachta (alt 6 d’Acht 1960).

17. An Binse Araíonachta do dhéanamh fiosrúcháin faoi iompar
aturnae ar fhoras mí-iompair líomhnaithe (alt 7
d’Acht 1960).

18. Imeachtaí os comhair na hArd-Chúirte (alt 8 d’Acht 1960).

19. Leasú ar alt 10 d’Acht 1960.

20. Srian le duine atá scriosta den rolla nó ar fionraí a fhostú (alt
60 den Phríomh-Acht).

21. Duine do nochtadh gur scriosadh a ainm den rolla, etc. (alt
63 den Phríomh-Acht).

22. Faisnéis i dtaobh gearán a fhoilsiú.

23. Orduithe a fhoilsiú.

24. Leasú ar alt 3 d’Acht 1960.

25. Cumhachtaí an Bhinse Araíonachta maidir le fianaise a
ghlacadh, etc. (alt 15 d’Acht 1960).

Cuid IV

CLIAINT A CHOSAINT

26. Cumhdach slánaíochta gairmiúla a sholáthar.

27. Cumhacht an Chumainn chun déileáil le doiciméid de chuid
aturnaetha áirithe (alt 19 d’Acht 1960).

28. Rialú cuntas bainc nó sócmhainní aturnaetha (alt 20 d’Acht
1960).

29. Cúiteamh i gcaillteanas mar gheall ar mhí-ionracas aturnae
nó cléirigh nó seirbhísigh aturnae (alt 21 d’Acht 1960).

30. Ranníocaí isteach sa Chiste Cúitimh ó aturnaetha (alt 22
d’Acht 1960).

31. Idirghníomh i gcleachtadh cleachtóra aonair i gcásanna báis,
éagumais, féimheachta nó tréigin (alt 61 den
Phríomh-Acht).

32. Idirghníomh i gcleachtadh aturnae a fuair bás.

33. Cleachtadh aturnae a dhíol in imthosca áirithe.

34. Forálacha coimhdeacha i ndáil le hiarratais nó orduithe
áirithe (An Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1960).

35. Ní mór fógra faoi iarratais chúirte a thabhairt don Chumann.

36. Cosaintí i gcaingne in aghaidh an Chumainn.
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37. Srianadh tar éis duine a ghlacadh mar aturnae ar chleachtadh
mar chleachtóir aonair.

38. Cumhachtaí ginearálta na hArd-Chúirte.

39. Orduithe na hArd-Chúirte a bheith críochnaitheach (alt 12
d’Acht 1960).

Cuid V

CÁILIÚ LE hAGHAIDH GLACADH MAR ATURNAE

40. Coinníollacha chun duine a ghlacadh mar aturnae (alt 24 den
Phríomh-Acht).

41. Coinníollacha chun duine a ghlacadh mar phrintíseach (alt
25 den Phríomh-Acht).

42. Téarma dintiúr (alt 26 den Phríomh-Acht).

43. Fianaise ar oideachas, fostaíocht agus carachtar (alt 27 den
Phríomh-Acht).

44. Srian le haturnae do ghlacadh nó do choimeád printísigh (alt
29 den Phríomh-Acht).

45. Dintiúir a shannadh ar aturnae d’fháil bháis, etc. (alt 32 den
Phríomh-Acht).

46. Cumhacht ghinearálta chun dintiúir a urscaoileadh (alt 33
den Phríomh-Acht).

47. An líon printíseach (alt 36 den Phríomh-Acht).

48. Oibleagáid an phrintíseacht a dhéanamh bona fide (alt 37
den Phríomh-Acht).

49. Leasú ar alt 40 den Phríomh-Acht.

50. Saoirse ghinearálta ón réamhscrúdú (alt 41 den
Phríomh-Acht).

51. Saoirsí d’abhcóidí cleachtacha (alt 43 den
Phríomh-Acht).

52. Saoirsí (forálacha cómhalartacha) (alt 44 den
Phríomh-Acht).

53. Saoirse do phrintísigh áirithe.

Cuid VI

DEIMHNITHE CLEACHTA AGUS CLEACHTADH

54. Iarratas ar dheimhniú cleachta (alt 47 den Phríomh-Acht).

55. Cosaint do rialacháin arna ndéanamh faoi alt 47 den
Phríomh-Acht agus leasú ar alt 48 den Phríomh-Acht.

56. Toirmeasc ar chleachtadh mar aturnae gan deimhniú
cleachta.

57. Gníomhú mar aturnae gan deimhniú cleachta.
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58. Deimhnithe cleachta a fhionraí.

59. Coinníollacha a fhorchur fad a bheidh deimhnithe cleachta
i bhfeidhm.

60. Cruthúnas go raibh duine neamhcháilithe ag cleachtadh.

61. Ordú chun deimhniú cleachta a dheonú nó a dhiúltú (alt 49
den Phríomh-Acht).

62. Cáilíochtaí chun gníomhú mar aturnae (alt 54 den
Phríomh-Acht).

63. Leasú ar alt 55 den Phríomh-Acht.

64. Leasú ar alt 56 den Phríomh-Acht.

Cuid VII

FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA

65. Rolla na n-aturnaetha (alt 9 den Phríomh-Acht).

66. Táillí le haghaidh iarratas chuig an gCumann.

67. Clár d’aturnaetha a bheidh sásta gníomhú i gcásanna áirithe.

68. Muirir a ghearradh ar chliaint.

69. Leasú ar alt 71 den Phríomh-Acht.

70. Cleachtaí corpraithe.

71. Aturnaetha do roinnt táillí le chéile.

72. Daoine a chur faoi mhionn agus mionnscríbhinní a ghlacadh.

73. Ús ar airgead cliant.

74. Srian le haturnae do tharraingt siar ó chás.

75. Liosta na bhforas ceadaithe a mhéadú.

76. Rialacháin i dtaobh cuntas (alt 66 den Phríomh-Acht).

77. Leasú ar alt 58 den Phríomh-Acht.

78. Seirbhísí maidir le huacht a dhéanamh agus seirbhísí
probháide arna soláthar ag comhair chreidmheasa.

79. Gearáin i dtaobh comhar creidmheasa a imscrúdú.

80. Neamhfheidhm maidir le hiarratasóirí faoi rialacháin na
gComhphobal Eorpach.

81. Leasú ar alt 53 den Phríomh-Acht.

82. Rialacháin a leagan.

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Eadrána, 1954 agus 1980 1954, Uimh. 26 agus
1980, Uimh. 7

Attorneys and Solicitors Act, 1870 1870, c. 28

Attorneys and Solicitors (Ireland) Act, 1849 1849, c. 53

Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989

Acht na gCúirteanna, 1981 1981, Uimh. 11

An tAcht um Chomhar Creidmheasa, 1966 1966, Uimh. 19

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 1967, Uimh. 12

Debtors (Ireland) Act, 1840 1840, 3-4 Vict. c. 105

An tAcht Lucht Cleachtuithe Dlí (Cáilíocht), 1929 1929, Uimh. 16

Lunacy Regulation (Ireland) Act, 1871 1871, c. 22

An tAcht um Chomhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí
Oideachais, 1979 1979, Uimh. 30

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851 1851, 14-15 Vict. c. 93

Registration of Title Act, 1891 1891, c. 29

Na hAchtanna Aturnaetha, 1954 agus 1960 1954, Uimh. 36 agus
1960, Uimh. 37

Stamp Duties Management Act, 1891 1891, c. 38

An tAcht Ionstraimí Reachtúla, 1947 1947, Uimh. 44

An tAcht Comharbais, 1965 1965, Uimh. 27

Supreme Court of Judicature Act (Ireland), 1877 1877, c. 57
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AN tACHT ATURNAETHA (LEASÚ), 1994

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
ATURNAETHA, 1954 AGUS 1960, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE
GAOLMHARA.

[4 Samhain 1994]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Cuid I

RÉAMHRÁITEACH AGUS GINEARÁLTA

1.—(1) Féadfar an tAcht Aturnaetha (Leasú), 1994, a ghairm den
Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994, a ghairm de
na hAchtanna Aturnaetha, 1954 agus 1960, agus den Acht seo le
chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.

(3) Tiocfaidh alt 68 den Acht seo i ngníomh 3 mhí tar éis dháta
a rite.

(4) Tiocfaidh ailt 16, 17, 18, 22, 23, 25 agus 58 (3) den Acht seo i
ngníomh cibé lá a shocrófar le hordú ón Aire.

2.—San Acht seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Aturnaethe, 1954;

ciallaíonn “Acht 1960” an tAcht Aturnaetha (Leasú), 1960;

folaíonn “printíseach” duine a mbeidh téarma a dhintiúr
printíseachta críochnaithe aige ach nach mbeidh glactha fós mar
aturnae;

ciallaíonn “duine údaraithe” duine a bheidh údaraithe i scríbhinn
ag an gCumann chun aon cheann d’fheidhmeanna an Chumainn a
fheidhmiú de bhun alt 14 den Acht seo, nó de bhun, nó mar a bheidh
forordaithe de bhun, alt 66 (arna ionadú leis an Acht seo) den
Phríomh-Acht;

7
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forléireofar “banc” agus focail ghaolmhara de réir alt 75 den Acht
seo;

folaíonn “bille costas” aon ráiteas cuntais arna chur ag aturnae chuig
cliant, nó aon éileamh arna dhéanamh ag aturnae ar chliant, i leith
táillí, muirear, eisíocaí, eisíocaíochtaí nó caiteachas;

folaíonn “cléireach nó seirbhíseach” printíseach agus duine a bheidh
fostaithe go lánaimseartha nó go páirtaimseartha ag aturnae agus
duine a bheidh ag soláthar seirbhísí faoi chonradh le haghaidh
seirbhísí;

folaíonn “cliant” ionadaí pearsanta cliaint agus aon duine ar thar a
cheann a bhí an duine a thug teagasc ag gníomhú i ndáil le haon ní
ar teagascadh aturnae nó a ghnólacht maidir leis; agus folaíonn sé
tairbhí eastáit faoi uacht, díthiomnacht nó iontaobhas;

ciallaíonn “cuntas cliaint” cuntas arna oscailt agus arna choimeád ag
aturnae ag eascairt as a chleachtadh mar aturnae i mbanc le haghaidh
airgid cliant, de réir rialachán arna ndéanamh de bhun fho-alt (1)
d’alt 66 (arna ionadú leis an Acht seo) den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “airgead cliant” airgead arna fháil, arna shealbhú nó
faoina urláimh ag aturnae ag eascairt as a chleachtadh mar aturnae
ar son nó ar cuntas cliaint nó cliant, cibé acu atá an t-airgead á fháil,
á shealbhú nó faoina urláimh aige mar ghníomhaire, mar earbaí, mar
gheallchoimeádaí, mar iontaobhaí nó in aon cháil eile;

ciallaíonn “Ciste Cúitimh” an ciste atá á chothabháil ag an gCumann
de bhun ailt 21 agus 22 (arna n-ionadú leis an Acht seo) d’Acht 1960;

ciallaíonn “gnó cointinneach” gnó arna dhéanamh ag aturnae in
imeachtaí, nó chun críocha nó in oirchill imeachtaí, os comhair cúirte
nó binse nó os comhair eadránaí arna cheapadh faoi na hAchtanna
Eadrána, 1954 agus 1980;

ciallaíonn “Binse Araíonachta ” an Binse Araíonachta arna bhunú
le halt 6 (arna ionadú leis an Acht seo) d’Acht 1960, agus, amhail ar
an agus ón tráth a thiocfaidh alt 16 den Acht seo i ngníomh, déanfar,
faoi réir alt 16 (2) den Acht seo, aon tagairt don Choiste Araíonachta
in Acht 1960 a fhorléiriú mar thagairt don Bhinse Araíonachta;

ciallaíonn “dintiúir” dintiúir phrintíseachta;

folaíonn “dintiúir phrintíseachta” aon chineál comhaontaithe a
bheidh forordaithe agus faoina ndéanann aturnaetha i gcúrsa a
gcleachta mar aturnaetha oiliúint a sholáthar do dhaoine a bheidh
ag iarraidh a nglactha mar aturnaetha;

ciallaíonn “seirbhísí dlí” seirbhísí de chineál dlíthiúil nó airgeadais
arna soláthar ag aturnae ag eascairt as cleachtadh an aturnae sin mar
aturnae, agus folaíonn sé aon chuid de na seirbhísí sin;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Dlí agus Cirt;

folaíonn “airgead” airgead in airgeadra seachas airgeadra an Stáit,
seiceanna, nótaí bainc, orduithe poist, orduithe airgid nó aon chineál
ionstraime soshannta nó doshannta, airgead atá taiscthe i gcuntas
bainc nó creidiúnaithe ar shlí eile dó nó airgead atá taiscthe i mbanc
nó i bhforas airgeadais eile lasmuigh den Stát nó atá creidiúnaithe ar
shlí eile dó;

folaíonn “daoine a bheidh ag iarraidh a nglactha mar aturnaetha”
daoine a bheidh ag iarraidh dul faoi cheangal dintiúr printíseachta;
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tá le “an clár” an bhrí a shanntar dó in alt 47 (arna ionadú leis an
Acht seo) den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “cleachtóir aonair” aturnae a bheidh ag cleachtadh mar
phríomhaí aonair i gcleachtadh aturnae.

3.—(1) Leasaítear leis seo alt 3 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an míniú ar “aturnae” a scriosadh agus an míniú seo
a leanas a chur ina ionad:

“ciallaíonn ‘aturnae‘ duine a glacadh mar aturnae agus a
bhfuil a ainm ar an rolla; agus folaíonn tagairt d’aturnae
tagairt do ghnólacht aturnaetha mura n-éilíonn an
comhthéacs a mhalairt agus folaíonn sé iar-aturnae nó
aturnae éagtha mura n-éilíonn an comhthéacs a
mhalairt;”, agus

(b) le héifeacht ón 1ú lá d’Eanáir, 1996, tríd an míniú seo a
leanas a chur in ionad an mhínithe ar “bliain chleachta”:

“ciallaíonn ‘bliain chleachta’ aon bhliain dar críoch an 31ú
lá de Nollaig;”.

(2) Aisghairtear leis seo alt 4 d’Acht 1960.

(3) Leasaítear leis seo alt 3 d’Acht 1960 tríd an míniú ar
“doiciméid” a scriosadh agus an míniú seo a leanas a chur ina ionad:

“folaíonn ‘doiciméid’ gníomhais, uachtanna, páipéir, leabhair
chuntais, taifid, dearbháin, comhfhreagras agus comhaid agus
forléireofar é mar fhocal a fholaíonn aon doiciméid a stóráiltear
i bhfoirm leictreonach nó i bhfoirm neamhscríofa eile nó ar
scannán nó ar shlí eile;”.

Cuid II

AINM AGUS COMHALTAS DHLÍ-CHUMANN NA
hÉIREANN

4.—(1) “Dlí-Chumann na hÉireann” a thabharfar ar an
gcomhlacht ar a dtugtaí “Dlí-Chumann Corpraithe na hÉireann” go
dtí seo agus féadfaidh sé séala a sholáthar dó féin.

(2) Más rud é, roimh theacht i ngníomh don alt seo, go mbeidh
aon imeachtaí dlí, ar páirtí iontu Dlí-Chumann Corpraithe na
hÉireann, ar feitheamh, cuirfear an t-ainm Dlí-Chumann na
hÉireann sna himeachtaí in ionad an ainm Dlí-Chumann Corpraithe
na hÉireann agus ní rachaidh na himeachtaí ar ceal mar gheall ar an
gcur in ionad sin.

(3) Déanfar tagairtí do Dhlí-Chumann Corpraithe na hÉireann a
bhí, díreach roimh theacht i ngníomh don alt seo, in aon reacht nó
in aon ionstraim reachtúil (de réir bhrí an Achta Ionstraimí
Reachtúla, 1947) nó i meabhrán nó airteagail chomhlachais aon
chuideachta nó in aon uacht, iontaobhas, gníomhas, comhaontú nó
doiciméad eile a fhorléiriú mar thagairtí do Dhlí-Chumann na
hÉireann ar theacht i ngníomh don alt seo agus dá éis.
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Leasú ar alt 3 den
Phríomh-Acht agus
leasú ar ailt 3 agus
4 d’Acht 1960.

Athrú ar ainm an
Chumainn.
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Leasú ar fhodhlíthe
ionas go mbeidh
siad ar comhréir leis
na hAchtanna
Aturnaetha, 1954 go
1994, agus le
rialacháin fúthu (alt
78 den Phríomh-
Acht).

Comhaltas oinigh
agus comhlach den
Chumann.

Leasú ar alt 73 den
Phríomh-Acht.
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5.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 78:

“Leasú ar
fhodhlíthe
ionas go
mbeidh siad ar
comhréir leis
na hAchtanna
Aturnaetha,
1954 go 1994,
agus le
rialacháin
fúthu.

78.—(1) D’ainneoin fhorálacha a gCairteacha,
déanfaidh an Cumann aon leasuithe ar fhodhlíthe
an Chumainn is gá lena gcur ar comhréir leis na
hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994, agus le haon
rialacháin arna ndéanamh fúthu.

(2) D’ainneoin aon ní a bheidh ina gCairteacha,
féadfaidh an Cumann socrú a dhéanamh ina
bhfodhlíthe maidir le gach ceann nó le haon
cheann de na nithe seo a leanas, eadhon—

(i) comhaltas na Comhairle,

(ii) daoine a thoghadh nó a cheapadh mar
chomhaltaí den Chomhairle,

(iii) daoine a ghlacadh isteach mar
chomhaltaí oinigh nó mar chomhaltaí
comhlacha den Chumann.

(3) San alt seo, ciallaíonn ‘a gCairteacha’, faoi
seach, Cairt agus Cairt Fhorlíontach an Chumainn
dá dtagraítear in alt 33 (1) d’Acht 1960.”.

6.—(1) Féadfaidh an Cumann—

(a) aon duine a ghlacadh isteach mar chomhalta oinigh den
Chumann ar mian leis an gCumann é a ghlacadh isteach
amhlaidh, agus

(b) aon duine nó aicme daoine is comhalta nó comhaltaí de
chomhlacht gairmiúil comhfhreagrach i ndlínse eile a
ghlacadh isteach mar chomhalta comhlach den Chumann.

(2) San alt seo, ciallaíonn “comhlacht gairmiúil comhfhreagrach”
comhlacht arna bhunú lasmuigh den Stát a bhfuil cuspóirí agus
feidhmeanna aige atá comhchosúil le cuspóirí agus feidhmeanna an
Chumainn.

7.—(1) Leasaítear leis seo alt 73 (arna leasú le hAcht 1960) den
Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (3)
agus (4):

“(3) Féadfaidh aturnaetha nach comhaltaí den Chomhairle
agus daoine nach aturnaetha a bheith ar choiste faoin alt seo,
ach i gcás go ndéanfar feidhmeanna de chuid an Chumainn is
inchomhlíonta ag an gComhairle a tharmligean chun coiste,
beidh dhá thrian ar a laghad de chomhaltaí an choiste agus d’aon
chóram don choiste ina gcomhaltaí den Chomhairle.

(4) I gcás go ndéanfar feidhmeanna de chuid an Chumainn is
inchomhlíonta ag an gComhairle a tharmligean chun coiste faoin
alt seo, féadfaidh an coiste sin, le linn gach ceann nó aon cheann
dá chuid feidhmeanna tarmligthe a chomhlíonadh, suí i rannán
amháin nó níos mó, ar choinníoll—

(a) gur triúr is córam don choiste sin nó d’aon rannán den
choiste sin, agus
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(b) i gcás nach aturnae nó aturnaetha comhalta amháin
nó níos mó den choiste sin, beidh ar áireamh i
gcóram an choiste sin nó aon rannáin den choiste sin
duine amháin ar a laghad de na comhaltaí sin.”.

(2) Leasaítear leis seo alt 73 (arna leasú le hAcht 1960) den
Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (9):

“(9) Féadfaidh comhalta de choiste faoin alt, ba chomhalta
den Chomhairle ar dháta a cheaptha, gníomhú ar an gcoiste
d’ainneoin é a bheith tar éis scor de bheith ina chomhalta den
Chomhairle agus, chun críocha fho-alt (3) den alt seo, measfar
gur comhalta den Chomhairle é.

(10) I gcás go mbeidh feidhmeanna tarmligthe ag an
gComhairle chun coiste faoi fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh an
coiste sin, faoi réir ceadú a fháil ón gComhairle roimh ré, aon
cheann de na feidhmeanna sin a tharmligean chuig oifigeach
sinsearach ainmnithe nó oifigigh shinsearacha ainmnithe a
bheidh ceaptha de thuras na huaire ag an gCumann chun na
críche sin, le srianta nó gan srianta, ar feadh cibé tréimhse a
shonróidh an coiste le ceadú ón gComhairle, agus féadfaidh an
coiste nó an Chomhairle an tarmligean sin a chúlghairm le fógra
nó gan fógra.”.

Cuid III

GEARÁIN A IMSCRÚDÚ

8.—(1) I gcás go bhfaighidh an Cumann gearán ó chliant de chuid
aturnae, nó ó aon duine thar ceann an chliaint sin, lena líomhnaítear
gur seirbhísí dlí neamhdhóthanacha, in aon phonc ábhartha, na
seirbhísí dlí a sholáthair an t-aturnae sin nó a d’airbheartaigh sé a
sholáthar, i dtaca le haon ní ar thug an cliant treoir dó ná dá
ghnólacht maidir leis agus nár den cháilíocht iad a bhféadfaí, le
réasún, a bheith ag súil léi uaidh mar aturnae nó mar ghnólacht
aturnaetha, ansin déanfaidh an Cumann, mura deimhin leo gur
gearán suaibhreosach nó cráiteach é, an gearán a imscrúdú agus
déanfaidh siad gach beart is cuí chun an ní a réiteach trí chomhaontú
idir na páirtithe lena mbaineann agus féadfaidh siad, más cuí leo é,
tar éis an gearán a imscrúdú, ceann amháin nó níos mó de na nithe
seo a leanas a dhéanamh, eadhon—

(a) a chinneadh an bhfuil an t-aturnae i dteideal aon chostas i
leith na seirbhísí dlí sin nó na seirbhísí airbheartaithe sin,
agus má tá sé ina dteideal amhlaidh, a ordú nach mbeidh
sna costais sin i leith na seirbhísí sin ach cibé méid a
shonrófar ina gcinneadh;

(b) a ordú don aturnae cibé cinn de na ceanglais a
chomhlíonadh atá leagtha amach i bhfo-alt (2) den alt seo
agus is dóigh leo is gá, de bharr a n-imscrúdaithe, nó a
áirithiú go gcomhlíonfar iad;

(c) a ordú don aturnae a áirithiú go gceartófar, ar a chostas
féin nó ar chostas a ghnólachta, aon earráid,
neamhghníomh nó easnamh eile a éireoidh i dtaca leis na
seirbhísí dlí sin agus a shonróidh an Cumann;
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(d) a ordú don aturnae cibé gníomh eile a dhéanamh, ar a
chostas féin nó ar chostas a ghnólachta, ar mhaithe le
leasanna an chliaint a shonróidh an Cumann;

(e) a ordú don aturnae aon doiciméid a bhaineann le hábhar
an ghearáin (ach ní le haon ní thairis sin) a aistriú chuig
aturnae eile a ainmneoidh an cliant nó an Cumann le
toiliú an chliaint, faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha
a mheasfaidh an Cumann is cuí ag féachaint do na
himthosca, lena n-áirítear aon cheart seilbhe nó coinneála
ar na doiciméid sin nó ar aon cheann acu a bheidh dílsithe
don aturnae céadluaite nó d’aon duine eile.

(2) Is iad seo a leanas na ceanglais dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
den alt seo—

(a) ceanglas go n-aisíocfar, cibé acu go hiomlán nó go feadh
aon mhéid shonraithe, aon mhéid a bheidh íoctha cheana
ag an gcliant nó thar a cheann, i leith chostais an aturnae
i dtaca leis na seirbhísí a sholáthair sé nó a
d’airbheartaigh sé a sholáthar, agus

(b) ceanglas go dtarscaoilfear, cibé acu go hiomlán nó go
feadh aon mhéid shonraithe, an ceart chun costais an
aturnae a ghnóthú a mhéid nach mbeidh siad íoctha
cheana ag an gcliant nó thar a cheann.

(3) (a) Ní dhéanfaidh an Cumann cinneadh ná ní thabharfaidh
siad ordachán faoi fho-alt (1) den alt seo murab é a
dtuairim gur chuí sna himthosca déanamh amhlaidh.

(b) Le linn dóibh a chinneadh ar chuí cinneadh a dhéanamh
nó ordachán a thabhairt, féadfaidh an Cumann aird a
thabhairt ar cibé nithe is cuí leo, lena n-áirítear—

(i) aon leigheas a bheith ann a bhféadfaí a bheith ag súil
leis le réasún go mbeadh sé ar fáil don chliant in
imeachtaí sibhialta;

(ii) an amhlaidh nár thionscain an cliant imeachtaí ag
iarraidh aon leighis den sórt sin agus an mbeadh sé
réasúnach a bheith ag súil leis go dtionscnódh an
cliant imeachtaí den sórt sin;

(iii) an bhfuil feidhm ag alt 13 den Acht seo maidir le
hábhar an ghearáin.

(4) I gcás go mbeidh cinneadh déanta nó ordachán tugtha ag an
gCumann faoi fho-alt (1) den alt seo maidir le costais aturnae i leith
aon seirbhísí dlí a sholáthair sé nó a d’airbheartaigh sé a sholáthar,
ansin—

(a) chun críocha aon fhómhais dá éis sin ar bhille costas a
chlúdaíonn na costais sin, measfar an méid a
mhuirearófar leis an mbille costas i leith na gcostas sin a
bheith teoranta don mhéid a shonrófar i gcinneadh an
Chumainn agus déanfar cóip den daingniú i scríbhinn ar
chinneadh nó ar ordachán an Chumainn arna thabhairt
faoi fho-alt (1) den alt seo, nó orthu araon, a áireamh i
dteannta an bhille costas a chuirfear isteach lena
fhómhas, agus



[1994.] [Uimh. 27.]An tAcht Aturnaetha (Leasú), 1994.

(b) i gcás nach ndearnadh bille costas a chlúdaíonn na costais
sin a fhómhas, measfar, d’fhonn na costais sin a ghnóthú
(ar cibé slí) agus d’ainneoin aon fhorála reachtúla nó aon
chomhaontaithe dá mhalairt, an cliant a bheith faoi
dhliteanas an méid a shonrófar i gcinneadh an Chumainn,
agus an méid sin amháin, a íoc i leith na gcostas sin.

(5) I gcás go ndearnadh bille costas a chlúdaíonn costais aturnae
a fhómhas de réir fho-alt (4)(a) den alt seo, scoirfidh cinneadh an
Chumainn faoi fho-alt (1) den alt seo, a mhéid a bhaineann leis na
costais sin, d’éifeacht a bheith leis.

(6) I gcás nach raibh duine a bhí ina pháirtí os comhair aon
chúirte, binse nó eadránaí a ceapadh faoi na hAchtanna Eadrána,
1954 agus 1980, sásta le toradh na n-imeachtaí sin, ní hionann sin, as
féin, agus forais chun gearán a dhéanamh leis an gCumann faoin
alt seo.

(7) Ní rachaidh an Cumann i mbun imscrúdú ar ghearán faoin alt
seo nó ní rachaidh siad ar aghaidh leis, nó ní dhéanfaidh siad
forálacha an ailt seo a chur chun feidhme thairis sin, i gcás gurb é
tuairim an Chumainn go mbaineann an gearán sin le
neamhdhóthanacht líomhnaithe in aon phonc ábhartha seirbhísí dlí
a sholáthair aturnae tráth is faide ná cúig bliana roimh an dáta a
rinneadh an gearán.

(8) Féadfaidh an Cumann, le comhthoiliú Uachtarán na
hArd-Chúirte, rialacha nós imeachta a dhéanamh i ndáil le gearáin
arna bhfáil ag an gCumann faoin alt seo.

9.—(1) I gcás go bhfaighidh an Cumann gearán ó chliant de chuid
aturnae, nó ó aon duine thar ceann an chliaint sin, gur eisigh aturnae
bille costas atá iomarcach, i leith seirbhísí dlí a sholáthair an
t-aturnae sin nó a d’airbheartaigh sé a sholáthar, déanfaidh an
Cumann, mura deimhin leo go bhfuil an gearán suaibhreosach nó
cráiteach, an gearán a imscrúdú agus déanfaidh siad gach beart cuí
chun an ní a réiteach trí chomhaontú idir na páirtithe lena
mbaineann agus féadfaidh siad, más deimhin leo go bhfuil an bille
costas iomarcach, a ordú don aturnae ceanglas amháin díobh seo a
leanas, nó iad araon, a chomhlíonadh nó a áirithiú go gcomhlíonfar
an céanna, eadhon—

(a) ceanglas go n-aisíocfar gan mhoill, cibé acu go hiomlán nó
go feadh aon mhéid shonraithe, aon mhéid a bheidh
íoctha cheana ag an gcliant nó thar a cheann i leith
chostais an aturnae i dtaca leis na seirbhísí dlí sin;

(b) ceanglas go dtarscaoilfear, cibé acu go hiomlán nó go
feadh aon mhéid shonraithe, an ceart chun na costais sin
a ghnóthú.

(2) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1) den alt seo ar aon duine aon
cheart láithreach faoin dlí a fheidhmiú chun a cheangal ar aturnae
bille costas a chur faoi bhráid Máistir Fómhais don Ard-Chúirt lena
fhómhas ar bhonn aturnae agus a chliaint féin.

(3) I gcás go bhfuair an Cumann gearán faoi fho-alt (1) den alt
seo agus gur iarr an cliant lena mbaineann (sula bhfuarthas an gearán
nó dá éis) go cuí ar an aturnae lena mbaineann a bhille costas a chur
faoi bhráid Máistir Fómhais don Ard-Chúirt lena fhómhas ar bhonn
aturnae agus a chliaint féin, ní dhéanfaidh an Cumann ordachán faoi
fho-alt (1) den alt seo mura rud é, tar éis fógra cuí a thabhairt don
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aturnae sin, gurb é a dtuairim go bhfuil moill mhíréasúnach á cur ag
an aturnae nó ag a ghníomhaire ina leith sin i dtaca leis an mbille
costas sin a chur faoi bhráid Máistir Fómhais don Ard-Chúirt lena
fhómhas amhlaidh.

(4) I gcás go ndearnadh bille costas ab ábhar do ghearán faoi
fho-alt (1) den alt seo a fhómhas ina dhiaidh sin, ansin—

(a) más rud é gur thug an Cumann ordachán faoi fho-alt (1)
den alt seo, scoirfidh an t-ordachán sin d’éifeacht a bheith
leis, nó

(b) más rud é nár thug an Cumann ordachán faoi fho-alt (1)
den alt seo, ní rachaidh an Cumann i mbun imscrúdú ar
an ngearán sin nó ní rachaidh sé ar aghaidh leis nó ní
dhéanfaidh sé forálacha an ailt seo a chur chun feidhme
thairis sin.

(5) I gcás gur thug an Cumann fógra d’aturnae maidir le gearán a
dhéanamh faoi fho-alt (1) den alt seo i ndáil le bille costas a d’eisigh
an t-aturnae sin, maidir leis an aturnae—

(a) ní eiseoidh sé, nó ní chuirfidh sé faoi deara go n-eiseofar,
imeachtaí sibhialta (thar a cheann féin nó thar ceann aon
duine nó daoine eile), nó

(b) i gcás iad a bheith eisithe cheana féin, ní rachaidh sé ar
aghaidh níos faide le himeachtaí sibhialta,

i ndáil le méid (nó le haon chuid de mhéid) an bhille costas sin gan
toiliú scríofa ón gCumann sula mbeidh aon imscrúdú ar an ngearán
de bhun fho-alt (1) den alt seo críochnaithe ag an gCumann, mura
rud é, ar iarratas a fháil ón aturnae sin iar bhfógra don Chumann, go
n-ordóidh cúirt a mhalairt.

(6) Ní rachaidh an Cumann i mbun imscrúdú ar ghearán faoin alt
seo nó ní rachaidh sé ar aghaidh leis nó ní dhéanfaidh sé forálacha
an ailt seo a chur chun feidhme thairis sin, i gcás gurb é tuairim an
Chumainn gur eisíodh an bille costas is ábhar don ghearán sin roimh
dháta atá cúig bliana roimh an dáta a rinneadh an gearán.

(7) Féadfaidh an Cumann, le comhthoiliú Uachtarán na
hArd-Chúirte, rialacha nós imeachta a dhéanamh i ndáil le gearáin
arna bhfáil ag an gCumann faoin alt seo.

10.—(1) I gcás gur dealraitheach don Chumann gur gá déanamh
amhlaidh chun imscrúdú a dhéanamh ar aon ghearán a bheidh
déanta leis an gCumann—

(a) lena líomhnaítear mí-iompar ag aturnae, nó

(b) lena líomhnaítear gur soláthar neamhdhóthanach in aon
phonc ábhartha an soláthar seirbhísí dlí ag aturnae agus
nár den cháilíocht é a bhféadfaí, le réasún, a bheith ag
súil léi uaidh mar aturnae, nó

(c) lena líomhnaítear gur eisigh aturnae bille costas atá
iomarcach,

féadfaidh an Cumann fógra i scríbhinn a thabhairt don aturnae nó
dá ghnólacht lena gceanglaítear na doiciméid go léir atá i seilbh nó
faoi urláimh an aturnae nó a ghnólachta nó atá ar fáil aige nó ag a
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ghnólacht i dtaca leis na nithe lena mbaineann an gearán (cibé acu
a bhaineann nó nach mbaineann siad le nithe eile freisin) a thabhairt
ar aird d’aon duine a bheidh ceaptha ag an gCumann, nó a
sheachadadh air, ag tráth agus in áit a shocróidh an Cumann.

(2) Déanfaidh an Cumann aon doiciméid a bheidh seachadta
orthu faoi fho-alt (1) den alt seo a thabhairt ar ais don aturnae nó
dá ghnólacht nuair a bheidh a n-imscrúduithe críochnaithe mura
bhfeidhmeoidh an Cumann a gcumhacht faoi alt 8 (1)(e) den Acht
seo i ndáil leis na doiciméid sin.

11.—(1) Aon aturnae a mbeidh cinneadh déanta nó ordachán
tugtha ina leith ag an gCumann faoi alt 8 (1), 9 (1) nó 12 (1) den
Acht seo nó a mbeidh fógra faighte aige ón gCumann maidir le
doiciméid a thabhairt ar aird nó a sheachadadh faoi alt 10 (1) den
Acht seo, féadfaidh sé, laistigh de thréimhse 21 lá ón tráth a chuirfear
an cinneadh nó an t-ordachán sin in iúl dó, nó ón tráth a gheobhaidh
sé an fógra sin, iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar ordú
á ordú don Chumann an cinneadh nó an t-ordachán sin a chealú nó
a athrú, nó an fógra sin a athrú nó a tharraingt siar, agus ar an
iarratas sin a éisteacht, féadfaidh an Chúirt cibé ordú is cuí léi a
dhéanamh.

(2) Más rud é, maidir le haturnae a mbeidh cinneadh déanta nó
ordachán tugtha ina leith ag an gCumann faoi fhorálacha alt 8 (1), 9
(1) nó 12 (1) den Acht seo, nach mbeidh iarratas déanta aige chun
na hArd-Chúirte faoi fho-alt (1) den alt seo laistigh den tréimhse dá
bhforáiltear, tiocfaidh an cinneadh nó an t-ordachán sin chun bheith
ina cheangal iomlán ar an aturnae díreach ar dhul in éag don
tréimhse sin.

(3) I gcás go mbeidh fógra i scríbhinn tugtha ag an gCumann
d’aturnae nó dá ghnólacht faoi fhorálacha alt 10 (1) den Acht seo
agus i gcás nach mbeidh iarratas déanta ag an aturnae laistigh den
tréimhse dá bhforáiltear faoi fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh an
Cumann iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar ordú á ordú
don aturnae na doiciméid go léir ar tugadh an fógra sin ina leith a
thabhairt ar aird d’aon duine a bheidh údaraithe ag an gCumann nó
a sheachadadh air.

(4) I gcás go mbeidh iarratas déanta ag aturnae faoi fho-alt (1)
den alt seo, féadfaidh an Cumann iarratas a dhéanamh chun na
hArd-Chúirte agus féadfaidh an Chúirt iarratas an aturnae a dhíbhe
más deimhin léi nach bhfuil aon tuillteanais leis an iarratas sin agus
nach ndearnadh é ach amháin chun moill a chruthú agus, más
infheidhme agus más cuí leis an gCúirt é, ordóidh sí don aturnae na
doiciméid go léir ar tugadh fógra don aturnae nó dá ghnólacht ina
leith faoi alt 10 (1) den Acht seo a thabhairt ar aird d’aon duine a
bheidh ceaptha ag an gCumann nó a sheachadadh air.

(5) Más rud é, maidir le haturnae a mbeidh cinneadh déanta nó
ordachán tugtha ina leith ag an gCumann faoi fhorálacha alt 8 (1) nó
9 (1) den Acht seo nó a mbeidh fógra faighte aige ón gCumann chun
doiciméid a thabhairt ar aird nó a sheachadadh faoi fhorálacha alt
10 (1) den Acht seo (a mhéid nach mbeidh sé cealaithe nó athraithe
ag an Ard-Chúirt de bhun iarratais faoi fho-alt (1) den alt seo), go
ndiúltóidh sé nó go bhfailleoidh sé nó go mainneoidh sé ar shlí eile
an cinneadh nó an t-ordachán nó an fógra sin a chomhlíonadh gan
leithscéal réasúnach, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a
chiontú ann go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,500 a chur air.
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12.—(1) Más rud é, tar éis imscrúdú ar ghearán faoi alt 8 (1) nó 9
(1) den Acht seo in aghaidh aturnae, go mbeidh cinneadh déanta nó
ordachán tugtha ag an gCumann faoi fhorálacha alt 8 (1) nó 9 (1)
den Acht seo, féadfaidh an Cumann a cheangal ar an aturnae suim
nach mó ná £1,000 a íoc leis an gCumann mar ranníoc faoi chomhair
na gcostas a bheidh tabhaithe ag an gCumann le linn dóibh an gearán
a imscrúdú agus comhlíonfaidh an t-aturnae aon cheanglas den sórt
sin.

(2) Faoi réir aon ordú arna dhéanamh faoi alt 11 (1) den Acht
seo, féadfaidh an Cumann aon suim ar cheangail an Cumann í a íoc
ar mhodh ranníoca faoi fho-alt (1) den alt seo a ghnóthú mar fhiach
leachtaithe is iníoctha leis an gCumann.

13.—(1) I gcás imeachtaí sibhialta nó imeachtaí coiriúla a bheith
tionscanta i dtaca le ní is ábhar do ghearán faoi alt 8 nó 9 den Acht
seo agus nach mbeidh cinneadh críochnaitheach déanta orthu, agus
gur dóigh leis an gCumann gur dócha, sna himeachtaí sin, go
gcinnfidh an chúirt saincheist a bhfuil ábharthacht nó baint aici leis
an ngearán sin, féadfaidh an Cumann a n-imscrúdú faoi alt 8 nó 9
den Acht seo ar an ngearán sin a chur ar atráth go dtí go mbeidh
cinneadh críochnaitheach déanta ar na himeachtaí sibhialta nó ar na
himeachtaí coiriúla, de réir mar a bheidh.

(2) Más dóigh leis an gCumann go ndearna cúirt ábhar gearáin
faoi alt 8 nó 9 den Acht seo a imscrúdú in imeachtaí sibhialta nó in
imeachtaí coiriúla agus go bhfuil an chúirt tar éis cinneadh
críochnaitheach ar na saincheisteanna arb iad, ina substaint, na
saincheisteanna atá i gceist sa ghearán, a dhéanamh sna himeachtaí
sin i bhfabhar an aturnae lena mbaineann (cibé acu ar pháirtí sna
himeachtaí an t-aturnae nó nárbh ea), féadfaidh an Cumann breith
a thabhairt gan aon ghníomh nó aon ghníomh breise a dhéanamh i
ndáil leis an ngearán.

(3) Ní mheasfar go mbeidh cinneadh críochnaitheach chun
críocha fho-alt (1) nó (2) den alt seo déanta ar imeachtaí go dtí go
mbeidh cinneadh déanta ar aon achomharc (lena n-áirítear
achomharc ar mhodh cáis shonraithe), athéisteacht nó atriail i ndáil
leis na himeachtaí sin.

14.—(1) I gcás gur dealraitheach don Chumann, cibé acu de
thoradh gearáin nó ar shlí eile, gur gá, chun imscrúdú a dhéanamh
ar mhí-iompar líomhnaithe ag aturnae, go bhfreastalódh duine
údaraithe, le fógra nó gan fógra roimh ré, in áit ghnó nó in áiteanna
gnó an aturnae sin, féadfaidh duine údaraithe freastal amhlaidh san
áit nó sna háiteanna sin.

(2) I gcás go bhfreastalóidh duine údaraithe in áit ghnó nó in
áiteanna gnó aturnae faoin alt seo, déanfaidh sé an chríoch atá lena
fhreastal mar a shonraítear i bhfo-alt (1) den alt seo a chur in iúl don
aturnae sin nó d’aon chléireach nó seirbhíseach don aturnae agus
féadfaidh sé, de bhun na críche sin, a cheangal ar an aturnae nó ar
aon chléireach nó seirbhíseach don aturnae cibé doiciméid
shonraithe nó earnálacha sonraithe doiciméad a bheidh i seilbh nó
faoi urláimh an aturnae nó ar fáil aige agus a mheasfaidh an duine
údaraithe is gá chun an chríoch sin a chomhlíonadh (cibé acu a
bhainfidh nó nach mbainfidh na doiciméid sin nó aon doiciméad
díobh le nithe eile freisin) a chur ar fáil dó lena n-iniúchadh.

(3) Más rud é, maidir le haturnae nó cléireach nó seirbhíseach
d’aturnae ar a gceanglaítear doiciméid shonraithe nó earnálacha
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sonraithe doiciméad a chur ar fáil do dhuine údaraithe lena
n-iniúchadh faoi fho-alt (1) den alt seo, go ndiúltóidh sé, go
bhfailleoidh sé nó go mainneoidh sé ar shlí eile gan cúis réasúnach
an ceanglas sin a chomhlíonadh go cuí, féadfaidh an Cumann, iar
bhfógra don aturnae, iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar
ordú (agus cumhachtaítear leis seo don Chúirt an t-ordú sin a
dhéanamh) á cheangal ar an aturnae cibé doiciméid shonraithe nó
earnálacha sonraithe doiciméad a mheasfaidh an Cumann is gá chun
na críche a shonraítear i bhfo-alt (1) den alt seo nó is cuí leis an
gCúirt a chur ar fáil lena n-iniúchadh ina áit ghnó nó ina áiteanna
gnó.

15.—(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, a cheangal ar an
gCumann scéim a bhunú, a chothabháil agus a mhaoiniú chun go
ndéanfaidh breithneoir neamhspleách scrúdú agus imscrúdú ar aon
ghearán i scríbhinn a bheidh déanta leis an mbreithneoir ag duine
den phobal nó thar ceann duine den phobal in aghaidh an Chumainn,
maidir leis an tslí inar phléigh an Cumann le gearán a rinne aon
duine leis an gCumann faoi aturnae.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) den alt seo, féadfar
le rialacháin faoin alt seo foráil a dhéanamh i ndáil le haon cheann
amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas—

(a) scéim a bhunú agus a riaradh chun gearáin leis an
mbreithneoir a scrúdú agus a imscrúdú,

(b) an modh ar a gceapfaidh an Cumann breithneoir agus
téarmaí agus coinníollacha a cheaptha,

(c) foireann a cheapadh chun cabhrú leis an mbreithneoir
agus téarmaí agus coinníollacha a gceaptha,

(d) na nithe a bheidh faoi réir a scrúdaithe nó a
n-imscrúdaithe faoin scéim, lena n-áirítear ath-imscrúdú
ar ghearáin ar phléigh an Cumann leo,

(e) na nósanna imeachta a bheidh le leanúint le linn don
bhreithneoir imscrúdú a sheoladh,

(f) na nósanna imeachta chun gearáin a dhéanamh leis an
mbreithneoir,

(g) an breithneoir do fhreastal ar chruinnithe den Chumann,
nó d’aon choiste de chuid an Chumainn, a bhaineann le
gearáin a bheidh déanta ag daoine den phobal leis an
gCumann faoi aturnaetha,

(h) tátail nó moltaí an bhreithneora i ndáil le cásanna a bheidh
imscrúdaithe aige a thuairisciú don Chumann, agus an
Cumann do bhreithniú na dtátal nó na moltaí sin,

(i) cumhachtaí an bhreithneora ordú a thabhairt don
Chumann maidir le hiarratais a dhéanamh chuig an
mBinse Araíonachta faoi alt 7 (arna ionadú leis an Acht
seo) d’Acht 1960,

(j) an Cumann do sholáthar aon fhaisnéise a theastóidh ón
mbreithneoir i ndáil le haon chás a bhfuil baint aige leis,
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(k) cumhachtaí an bhreithneora chun athruithe a mholadh ar
nósanna imeachta an Chumainn i ndáil le gearáin leis an
gCumann ó dhaoine den phobal faoi aturnaetha,

(l) an breithneoir do chur tuarascálacha, lena n-áirítear
tuarascálacha bliantúla, faoi bhráid an Aire i ndáil lena
dhualgais a chomhlíonadh, agus na tuarascálacha sin a
fhoilsiú agus na tuarascálacha sin a leagan faoi bhráid dhá
Theach an Oireachtais.

(3) (a) Gheobhaidh an Cumann toiliú an Aire chun aon
bhreithneoir neamhspleách a cheapadh faoin alt seo.

(b) Ní aturnae cleachtach, comhalta den Chumann, nó
abhcóide cleachtach duine a cheapfar mar bhreithneoir
agus beidh sé neamhspleách ag feidhmiú a
fheidhmeanna dó.

(4) Maidir le breithneoir a cheapfar faoin alt seo—

(a) ní dhéanfaidh sé scrúdú nó imscrúdú ar aon saincheist a
bhfuil cinneadh á dhéanamh nó déanta maidir léi—

(i) ag cúirt,

(ii) ag an gCoiste Araíonachta arna cheapadh faoi Chuid
II d’Acht 1960, nó

(iii) ag an mBinse Araíonachta arna cheapadh faoi Chuid
II (arna leasú leis an Acht seo) d’Acht 1960,

(b) féadfaidh sé, faoi réir mhír (f) den fho-alt seo, scrúdú nó
imscrúdú a dhéanamh ar ghearán a bheidh déanta leis
faoin alt seo agus a bhaineann le ní a d’éirigh roimh
theacht i ngníomh don alt seo,

(c) féadfaidh sé scrúdú nó imscrúdú a dhéanamh ar ghearán
a bheidh déanta leis faoin alt seo fiú amháin má tá teideal
ag an duine a rinne an gearán chun imeachtaí a
thionscnamh in aon chúirt i leith an ní faoina ndearnadh
an gearán,

(d) féadfaidh sé níos mó ná moladh amháin a dhéanamh i
dtuarascáil don Chumann,

(e) tabharfaidh sé cúiseanna lena thátail nó lena mholtaí i
ngach tuarascáil don Chumann,

(f) ní fhéadfaidh sé scrúdú nó imscrúdú a dhéanamh ar
ghearán a bheidh déanta leis faoin alt seo tar éis trí bliana
a bheith caite i ndiaidh don Chumann gearán a rinneadh
leis an gCumann a chinneadh.

(5) Beidh cumhacht ag breithneoir a cheapfar faoin alt seo a
cheangal go dtabharfar doiciméid atá i seilbh an Chumainn ar aird i
dtaca leis an scrúdú nó leis an imscrúdú atá á dhéanamh aige ar
ghearán.

(6) Faoi réir mhír (f) d’fho-alt (4) den alt seo, féadfaidh
breithneoir a ordú don Chumann athscrúdú nó ath-imscrúdú a
dhéanamh ar ghearán a rinneadh leis an gCumann faoi aturnae, i
gcás nach deimhin leis an mbreithneoir go ndearna an Cumann
imscrúdú leordhóthanach ar an ngearán.
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(7) Faoi réir mhír (f) d’fho-alt (4) den alt seo agus d’ainneoin
fhorálacha fho-alt (6) den alt seo, féadfaidh breithneoir a cheapfar
faoin alt seo athscrúdú nó ath-imscrúdú a dhéanamh ar ghearán a
rinneadh leis an gCumann faoi aturnae, i gcás nach deimhin leis an
mbreithneoir go ndearna an Cumann imscrúdú leordhóthanach ar an
ngearán, agus ní dhéanfar le haon fhoráil san alt seo nó in aon
rialacháin a dhéanfar de bhun fho-alt (2) den alt seo, nó ní
fhorléireofar í mar fhoráil lena ndéanfar, breithneoir a chosc ar
athscrúdú nó ath-imscrúdú a dhéanamh ar aon ghearán faoin
bhfo-alt seo.

(8) I gcás go ndéanfaidh breithneoir athscrúdú nó ath-imscrúdú
ar ghearán a rinneadh leis an gCumann faoi fho-alt (7) den alt seo,
beidh cumhacht aige, tar éis an athscrúdaithe nó an ath-imscrúdaithe
sin, a ordú don Chumann iarratas a dhéanamh chun an Bhinse
Araíonachta faoi alt 7 (arna ionadú leis an Acht seo) d’Acht 1960,
nó a mholadh gur chóir don Chumann aon ghníomh eile, a shonróidh
sé, a dhéanamh i ndáil leis an aturnae de bhun chumhachtaí an
Chumainn faoi na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994.

(9) I gcás go ndéanfaidh breithneoir athscrúdú nó ath-imscrúdú
ar ghearán a rinneadh leis an gCumann faoi fho-alt (7) den alt seo,
féadfaidh sé a cheangal ar aon duine a bhfuil, ina thuairim, faisnéis
ina sheilbh aige, nó a bhfuil doiciméad nó rud faoina chumhacht nó
faoina urláimh aige, atá iomchuí maidir leis an athscrúdú nó leis an
ath-imscrúdú, an fhaisnéis, an doiciméad nó an rud sin a thabhairt
dó agus, más cuí, féadfaidh sé a cheangal ar an duine freastal os
a chomhair chun na críche sin, agus comhlíonfaidh an duine lena
mbaineann gach ceanglas díobh sin.

(10) Aon duine a mbeidh ceanglas dírithe chuige faoi fho-alt (9)
den alt seo, féadfaidh sé, laistigh de thréimhse 21 lá ón gceanglas sin
a bheith curtha in iúl, iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar
ordú chun an ceanglas a chealú nó a athrú agus, i gcás gur deimhin
leis an gCúirt nach bhfuil an fhaisnéis, na doiciméid nó na rudaí, nó
aon cheann díobh, iomchuí, nó nach bhfuil gá le réasún leo, chun
críocha an athscrúdaithe nó an ath-imscrúdaithe, nó go bhfuil siad
faoi rún i leith leasanna an duine sin, féadfaidh sí an ceanglas a
chealú nó a athrú nó cibé ordú eile a dhéanamh is cuí léi.

(11) Ní fhéadfaidh breithneoir a cheangal ar aturnae aon
fhaisnéis, doiciméad nó rud atá i seilbh nó faoi urláimh an aturnae
thar ceann cliaint de chuid an aturnae sin a thabhairt gan údarás i
scríbhinn a fháil roimh ré ón gcliant sin do cheanglas den sórt sin.

(12) Aon duine a mbeidh ceanglas dírithe chuige faoi fho-alt (9)
den alt seo, beidh sé i dteideal na ndíolúintí agus na bpribhléidí
céanna a mbeadh sé ina dteideal dá mb’fhinné os comhair na
hArd-Chúirte é.

(13) Ní dhéanfaidh duine, trí ghníomh nó neamhghníomh, cosc
nó treampán a chur ar bhreithneoir le linn dó a fheidhmeanna a
chomhlíonadh nó ní dhéanfaidh sé aon ní eile a bheadh, dá mba
chúirt an breithneoir agus cumhacht aici duine a chimiú mar gheall
ar dhíspeagadh cúirte, ina dhíspeagadh ar an gcúirt sin.

(14) Aon duine a sháróidh fo-alt (9) nó (13) den alt seo, beidh sé
ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú ann go hachomair, fíneáil
nach mó ná £1,500 a chur air.

(15) Ní dhéanfar aon fhaisnéis, doiciméad nó rud a gheobhaidh
breithneoir i gcúrsa, nó chun críche, scrúdaithe nó imscrúdaithe nó
athscrúdaithe nó ath-imscrúdaithe ar ghearán a nochtadh ach amháin

19

Cd.III A.15



Cd.III A.15

An Binse
Araíonachta (alt 6
d’Acht 1960).

20

[Uimh. 27.] [1994.]An tAcht Aturnaetha (Leasú), 1994.

chun críocha an scrúdaithe nó an imscrúdaithe nó an athscrúdaithe
nó an ath-imscrúdaithe sin agus ní iarrfar ar an mbreithneoir fianaise
a thabhairt in aon imeachtaí maidir le nithe a bheidh tagtha ar a iúl
i gcúrsa scrúdaithe nó imscrúdaithe nó athscrúdaithe nó
ath-imscrúdaithe.

(16) Féadfaidh breithneoir a cheapfar faoin alt seo breith a
thabhairt gan scrúdú nó imscrúdú a dhéanamh ar ghearán arna
dhéanamh leis an mbreithneoir faoin alt seo, nó féadfaidh sé scor de
scrúdú nó d’imscrúdú ar an ngearán sin, má thagann sé ar an
tuairim—

(a) go bhfuil an gearán fánach nó cráiteach, nó

(b) nach bhfuil leas sách mór sa ní ag an duine atá ag déanamh
an ghearáin, nó

(c) nach ndearna an duine atá ag déanamh an ghearáin bearta
réasúnacha a ghlacadh chun sásamh a lorg i leith ábhar
an ghearáin nó, má rinne, nár diúltaíodh sásamh dó.

(17) 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 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.

16.—(1) Leasaítear leis seo Acht 1960 tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 6:

“An Binse
Araíonachta.

6.—(1) Déanfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte,
ó am go ham de réir mar is gá sa chás, binse a
cheapadh (ar a dtabharfar, agus dá ngairtear san
Acht seo, ‘an Binse Araíonachta’) arb é a bheidh
ann—

(a) líon nach mó ná deichniúr as measc
aturnaetha cleachtacha a mbeidh
seasamh 10 mbliana ar a laghad acu (ar
a dtabharfar, agus dá ngairtear san alt
seo, ‘comhaltaí is aturnaetha’), agus
ceapfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte
duine amháin acu chun bheith ina
chathaoirleach ar an mBinse
Araíonachta agus ceapfar gach duine
acu tar éis dul i gcomhairle leis an
gCumann, agus

(b) líon nach mó ná cúigear, nach
aturnaetha nó abhcóidí, (ar a
dtabharfar, agus dá ngairtear san alt
seo, ‘comhaltaí tuata’), a bheidh
ainmnithe ag an Aire chun bheith
ionadaitheach do leasanna an phobail
i gcoitinne,

ar feadh cibé tréimhse, nach faide ná cúig bliana, a
chinnfidh Uachtarán na hArd-Chúirte, agus beidh
aon duine den sórt sin a cheapfar amhlaidh
in-athcheaptha chun an Bhinse Araíonachta.
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(2) Féadfaidh comhalta den Bhinse
Araíonachta éirí as a chomhaltas trí litir a
chuirfear leis an bpost cláraithe chuig Uachtarán
na hArd-Chúirte agus beidh éifeacht lena éirí as
ar an dáta a sheachadfar an litir.

(3) (a) Féadfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte
comhalta den Bhinse Araíonachta a
chur as oifig, folúntas sa Bhinse
Araíonachta a líonadh agus, faoi réir
na dteorainneacha a luaitear i bhfo-alt
(1) den alt seo, an líon daoine a bheidh
air a mhéadú nó a laghdú.

(b) Ní fhéadfaidh Uachtarán na
hArd-Chúirte comhalta tuata den
Bhinse Araíonachta a chur as oifig, gan
dul i gcomhairle leis an Aire roimh ré.

(4) Íocfaidh an Cumann aon chostais agus
caiteachais réasúnacha a bheidh tabhaithe ag an
mBinse Araíonachta.

(5) D’fhonn aon iarratas faoi alt 7 (arna ionadú
leis an Acht Aturnaetha (Leasú), 1994) den Acht
seo a éisteacht agus a chinneadh, suífidh an Binse
Araíonachta ina rannáin, a mbeidh triúr comhaltaí
i ngach ceann acu, ar comhalta tuata duine amháin
acu agus comhaltaí is aturnaetha beirt acu.

(6) Íocfar le comhaltaí an Bhinse Araíonachta,
as cistí a bheidh faoina réir ag an gCumann,
caiteachais réasúnacha taistil agus cothaithe arna
dtabhú acu i dtaca lena bhfreastal ar chruinnithe
den Bhinse Araíonachta.

(7) Ní dhéanfar aon fhaisnéis, doiciméad nó
rud a gheobhaidh aon chomhalta den Bhinse
Araíonachta mar thoradh ar aon iarratas chun an
Bhinse Araíonachta, nó i gcúrsa aon fhiosrúcháin
ag an mBinse sin, a nochtadh ach amháin chun
críocha na nAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994.”.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo maidir le haon
iarratas faoi alt 7 d’Acht 1960 a bheidh déanta roimh theacht i
ngníomh don alt seo chun an Choiste Araíonachta arna cheapadh
faoi alt 6 d’Acht 1960.

17.—(1) Leasaítear leis seo Acht 1960 tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 7:

“An Binse
Araíonachta
do dhéanamh
fiosrúcháin
faoi iompar
aturnae ar
fhoras mí-
iompair
líomhnaithe.

7.—(1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, is
chun an Bhinse Araíonachta a dhéanfar, agus is é
an Binse Araíonachta a éistfidh, de réir rialacha a
dhéanfar faoi alt 16 den Acht seo, aon iarratas ó
dhuine (nach duine a rinne gearán le breithneoir
neamhspleách faoi alt 15 den Acht Aturnaetha
(Leasú), 1994, faoi iompar aturnae dá dtagraítear
san iarratas) nó ón gCumann ar fhiosrúchán faoi
iompar aturnae ar fhoras mí-iompair líomhnaithe.
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(2) I gcás go ndéanfar iarratas go cuí faoin alt
seo i ndáil le haturnae agus gurb é tuairim an
Bhinse Araíonachta, tar éis an t-iarratas a
bhreithniú, nach bhfuil aon chás prima facie le
fiosrú, cuirfidh siad é sin in iúl i scríbhinn don
iarratasóir agus ní dhéanfaidh siad aon ghníomh
eile i ndáil leis an iarratas.

(3) I gcás go ndéanfar iarratas go cuí faoin alt
seo i ndáil le haturnae agus gurb é tuairim an
Bhinse Araíonachta, tar éis an t-iarratas a
bhreithniú, go bhfuil cás prima facie le fiosrú,
beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas:

(a) rachaidh siad i mbun fiosrúchán a
dhéanamh;

(b) ar an bhfiosrúchán a bheith
críochnaithe, déanfaidh an Binse
Araíonachta—

(i) a bhfionnachtana a chur i
dtuarascáil chun na hArd-Chúirte
agus sonróidh siad sa tuarascáil
cineál an iarratais agus na fianaise
a cuireadh os a gcomhair agus aon
nithe eile i ndáil leis an aturnae
(dá ngairtear ‘an t-aturnae is
freagróir’ anseo ina dhiaidh seo
san alt seo) is cuí leo a thuairisciú;

(ii) i gcás go gcinnfidh an Binse
Araíonachta go raibh mí-iompar
ann ar thaobh an aturnae is
freagróir agus nach mbeidh ordú
déanta acu, agus nach
mbeartaíonn siad ordú a
dhéanamh, faoi fho-alt (9) den alt
seo, áireoidh an Binse
Araíonachta ina dtuarascáil a
dtuairim i dtaobh oiriúnacht nó
eile an aturnae is freagróir le
bheith ina chomhalta de lucht
gairme na n-aturnaetha ag
féachaint dá mbeidh sa tuarascáil
agus a moltaí maidir leis an
smachtbhanna ba chóir a fhorchur
ina dtuairim, agus tabharfaidh an
Cumann an tuarascáil os comhair
na hArd-Chúirte.

(4) Más rud é, ar fhiosrúchán faoi fho-alt (3)
den alt seo a bheith críochnaithe, go gcinnfidh an
Binse Araíonachta go raibh mí-iompar ann ar
thaobh an aturnae is freagróir ach go mbeidh ordú
déanta acu, nó gurb é a dtuairim gur cuí go
ndéanfaidís ordú, faoi fho-alt (9) den alt seo,
áireoidh an Binse Araíonachta ina dtuarascáil na
cúiseanna atá lena dtuairim gur cuí ordú a
dhéanamh faoi fho-alt (9) den alt seo.

(5) Déanfaidh an Binse Araíonachta cóip dá
dtuarascáil, arna hullmhú de bhun fho-ailt (3) agus
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(4) den alt seo, de réir mar a bheidh, a chur ar fáil
don aturnae is freagróir a luaithe is féidir tar éis í
a ullmhú.

(6) Más rud é, ar fhiosrúchán faoi fho-alt (3)
den alt seo a bheith críochnaithe, gur chinn an
Binse Araíonachta nach raibh aon mhí-iompar
ann ar thaobh an aturnae is freagróir, ní
dhéanfaidh siad aon ghníomh eile i ndáil leis an ní
agus cuirfidh siad é sin in iúl don aturnae is
freagróir agus don Chumann nó don duine eile a
rinne an t-iarratas, de réir mar a bheidh.

(7) I gcás go ndéanfar iarratas faoin alt seo,
féadfaidh an Binse Araíonachta, ag aon chéim de
na himeachtaí i ndáil leis an iarratas agus sula
gcríochnófar aon fhiosrúchán faoi fho-alt (3) den
alt seo, déanamh aon bheart nó aon bheart breise
sa ní a chur siar go ceann tréimhse sonraithe agus,
má dhéanann siad amhlaidh, ansin, más rud é, sula
mbeidh an tréimhse sin caite, go n-iarrfaidh an
t-iarratasóir cead ar an mBinse Araíonachta an
t-iarratas a tharraingt siar, féadfaidh an Binse
Araíonachta, más cuí leo, a cheadú an t-iarratas a
tharraingt siar agus, má dhéanann siad amhlaidh,
ní dhéanfaidh siad aon ghníomh eile i ndáil leis
an iarratas.

(8) Beidh an Cumann i dteideal iarratas a
dhéanamh chun an Bhinse Araíonachta de réir
fhorálacha an ailt seo, d’ainneoin aon duine eile a
bheith i dteideal iarratas den sórt sin a dhéanamh.

(9) Más rud é, ar fhiosrúchán faoi fho-alt (3)
den alt seo a bheith críochnaithe, go gcinnfidh an
Binse Araíonachta go raibh mí-iompar ann ar
thaobh an aturnae is freagróir, beidh cumhacht
acu, le hordú, ceann amháin nó níos mó de na
nithe seo a leanas a dhéanamh, eadhon—

(a) comhairle agus rabhadh a thabhairt don
aturnae is freagróir, nó é a cháineadh;

(b) a ordú go ndéanfaidh an t-aturnae is
freagróir suim, nach mó ná £5,000, a
íoc leis an gCiste Cúitimh;

(c) a ordú go ndéanfaidh an t-aturnae is
freagróir suim, nach mó ná £5,000, a
íoc mar aiseag nó mar pháirt-aiseag, le
haon pháirtí éagóirithe, gan dochar
d’aon cheart dlí de chuid an pháirtí sin;

(d) a ordú go ndéanfaidh an t-aturnae is
freagróir na costais go léir, nó cuid de
na costais, a bhí ar an gCumann nó ar
aon duine a láithrigh os a gcomhair,
arna bhfómhas ag Máistir Fómhais de
chuid na hArd-Chúirte, cheal
comhaontú, a íoc.

(10) Ar ordú a dhéanamh faoi fho-alt (9) den
alt seo, déanfaidh an Binse Araíonachta, a luaithe
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is féidir, cóip den ordú sin a sheirbheáil ar an
aturnae is freagróir, go pearsanta nó tríd an
gcéanna a chur leis an bpost cláraithe réamhíoctha
chuig a sheoladh mar a bheidh sé sin sa chlár (nó,
mura raibh sé riamh ar an gclár, sa rolla).

(11) Féadfaidh aturnae is freagróir a mbeidh
ordú déanta ina leith ag an mBinse Araíonachta
faoi fho-alt (9) den alt seo, laistigh den tréimhse
21 lá dar tosach an dáta a sheirbheálfar an
t-ordú go cuí, achomharc a dhéanamh chuig an
Ard-Chúirt chun an t-ordú a chealú nó a athrú go
hiomlán nó go páirteach, agus féadfaidh an Chúirt,
ar achomharc den sórt sin a éisteacht—

(i) an t-ordú a chealú nó a athrú, nó

(ii) a dhearbhú gur chuí don Bhinse
Araíonachta an t-ordú a dhéanamh.

(12) Féadfaidh an Cumann, nó aon duine a
mbeidh iarratas déanta aige faoi fho-alt (1) den alt
seo, laistigh den tréimhse dá bhforáiltear faoi
fho-alt (11) den alt seo, achomharc a dhéanamh
chuig an Ard-Chúirt in aghaidh ordú a bheidh
déanta ag an mBinse Araíonachta faoi fho-alt (9)
den alt seo ar an bhforas go bhfuil an
smachtbhanna arna fhorchur ag an mBinse
Araíonachta neamhdhóthanach, nó gur chóir don
Bhinse Araíonachta, in ionad ordú den sórt sin a
dhéanamh, a gcumhachtaí faoi fho-alt (3) (b) (ii)
den alt seo a fheidhmiú, agus féadfaidh an Chúirt,
ar achomharc den sórt sin a éisteacht—

(i) an smachtbhanna arna fhorchur ag an
mBinse Araíonachta ar an aturnae is
freagróir a dhaingniú, nó

(ii) i ndáil leis an aturnae is freagróir, ceann
amháin nó níos mó de na nithe a
shonraítear in alt 8 (1) (a) (arna ionadú
leis an Acht Aturnaetha (Leasú), 1994)
den Acht seo a dhéanamh.

(13) Féadfaidh aturnae is freagróir achomharc
a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt in aghaidh
fionnachtana go raibh mí-iompar ann ar a thaobh
ón mBinse Araíonachta de bhun fho-alt (3) den
alt seo, agus cinnfidh an Chúirt an t-achomharc sin
nuair a bheidh tuarascáil an Bhinse Araíonachta á
breithniú aici de réir fhorálacha alt 8 (arna ionadú
leis an Acht Aturnaetha (Leasú), 1994) den Acht
seo, nó mar chuid dá cinneadh ar aon achomharc
faoi fho-alt (11) den alt seo, de réir mar a bheidh.

(14) Más rud é, maidir le haturnae is freagróir,
go ndiúltóidh sé, go bhfailleoidh sé nó go
mainneoidh sé ar shlí eile ordú arna dhéanamh
faoi fho-alt (9) (b) nó (c) den alt seo a
chomhlíonadh (a mhéid nach mbeidh sé cealaithe
nó athraithe ag an Ard-Chúirt de dhroim
achomhairc chuig an Ard-Chúirt faoi fho-alt (11)
den alt seo), féadfaidh an Cumann nó aon pháirtí
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éagóirithe dár ordaíodh suim mar aiseag, nó mar
pháirt-aiseag, an tsuim sin a ghnóthú mar fhiach
leachtaithe.

(15) Féadfaidh baint a bheith ag iarratas a
dhéanfar faoi fho-alt (1) den alt seo le gearán
amháin nó níos mó in aghaidh aturnae is freagróir.

(16) Folóidh iarratas ón gCumann faoi fho-alt
(1) den alt seo iarratas arna dhéanamh ag an
gCumann de bhun ordacháin ó bhreithneoir a
bheidh ceaptha faoi alt 15 den Acht Aturnaetha
(Leasú), 1994.

(17) Féadfaidh an Cumann a údarú d’aon duine
thar a gceann gach ní agus gníomh a dhéanamh is
gá chun críocha aon iarratais nó aon fhiosrúcháin
a dhéanfar faoin alt seo.”.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo maidir le haon
iarratas faoi alt 7 d’Acht 1960 a bheidh déanta roimh theacht i
ngníomh don alt seo.

18.—(1) Leasaítear leis seo Acht 1960 tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 8:

“Imeachtaí os
comhair na
hArd-Chúirte.

8.—(1) I gcás go dtabharfaidh an Binse
Araíonachta, tar éis fiosrúchán a dhéanamh faoi
iompar aturnae, tuarascáil don Ard-Chúirt faoi alt
7 (arna ionadú leis an Acht Aturnaetha (Leasú),
1994) den Acht seo, agus go dtabharfaidh an
Cumann an tuarascáil os comhair na Cúirte faoin
alt sin 7, beidh éifeacht leis na forálacha seo a
leanas:

(a) féadfaidh an Ard-Chúirt, tar éis an
tuarascáil a bhreithniú—

(i) le hordú, ceann amháin nó níos mó
de na nithe seo a leanas a
dhéanamh, eadhon—

(I) ainm an aturnae a scriosadh
den rolla;

(II) an t-aturnae a fhionraí ó
chleachtadh go ceann cibé
tréimhse sonraithe agus ar
cibé téarmaí is cuí leis an
gCúirt;

(III) a thoirmeasc ar an aturnae
cleachtadh ar a chuntas féin
mar chleachtóir aonair nó i
gcomhpháirtíocht go ceann
cibé tréimhse, agus faoi réir
cibé teorann eile maidir le
cineál a fhostaíochta, a
fhorálfaidh an Chúirt;

(IV) srian a chur ar an aturnae
cleachtadh i réimse áirithe
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oibre go ceann cibé tréimhse
a fhorálfaidh an Chúirt;

(V) an t-aturnae a cháineadh nó é
a cháineadh agus a cheangal
air pionós airgid a íoc;

(ii) a ordú le hordú go dtabharfaidh
banc sonraithe aon fhaisnéis a
bheidh ina sheilbh agus a
theastóidh ón gCumann i ndáil le
haon ghné de ghnóthaí airgeadais
chleachtadh an aturnae;

(iii) a ordú le hordú go ndéanfaidh an
t-aturnae mionnscríbhinn a
mhionnú ina nochtfar an fhaisnéis
go léir a bhaineann le haon
chuntais, nó a bheidh in aon
chuntais, a bheidh á sealbhú ina
ainm féin nó in ainm a ghnólachta
nó i gcomhpháirt le tríú páirtithe,
le haon bhanc laistigh de
thréimhse shonraithe ama, a
shocróidh an Chúirt;

(iv) cibé ordú a dhéanamh is cuí leis an
gCúirt maidir leis na costais a
tabhaíodh sna himeachtaí os a
comhair agus os comhair an
Bhinse Araíonachta;

(v) aon ordú coimhdeach a dhéanamh i
ndáil leis an ní is cuí leis an gCúirt;

(b) féadfaidh an Ard-Chúirt, más cuí léi é,
an cás a tharchur chun an Bhinse
Araíonachta chun fianaise bhreise a
ghlacadh lena cur faoina bráid agus
tuarascáil fhorlíontach a thabhairt di,
agus féadfaidh an Chúirt éisteacht an
ní a chur ar atráth go dtí go gcuirfear
an fhianaise bhreise sin faoina bráid
agus go dtabharfar an tuarascáil
fhorlíontach sin;

(c) i dteannta aon ní dá sonraítear sna
míreanna sin roimhe seo den fho-alt
seo a dhéanamh, féadfaidh an Chúirt
freisin, le hordú, aon ní nó nithe acu
seo a leanas a dhéanamh, eadhon—

(i) a ordú don aturnae cibé aiseag is
cuí leis an gCúirt a thabhairt d’aon
pháirtí éagóirithe;

(ii) ar iarratas a fháil ón gCumann, a
ordú go mionnóidh an t-aturnae
mionnscríbhinn (laistigh de
thréimhse shonraithe ama a
shocróidh an Chúirt) ina nochtfar
an fhaisnéis go léir maidir lena
shócmhainní a bheidh ina sheilbh
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nó faoina urláimh nó ar fáil aige
an tráth sin nó a bhí, ach nach
bhfuil a thuilleadh, ina sheilbh nó
faoina urláimh nó ar fáil aige agus,
mura mbeidh siad ina sheilbh nó
faoina urláimh nó ar fáil aige a
thuilleadh, ina nochtfar cén áit a
chreideann sé a bhfuil na
sócmhainní sin faoi láthair;

(iii) a ordú go gcuirfidh an t-aturnae é
féin ar fáil os comhair na Cúirte ar
dháta sonraithe agus ag tráth
sonraithe lena cheistiú ó bhéal
faoi mhionn i ndáil leis an méid
atá in aon mhionnscríbhinn
sócmhainní arna mionnú aige de
bhun fhomhír (ii) den mhír seo;

(iv) ar iarratas a fháil ón gCumann agus
i gcás go suífear, maidir le
hiompar an aturnae nó aon
chléirigh nó seirbhísigh don
aturnae sin ag eascairt as
cleachtadh an aturnae sin mar
aturnae, gurbh é ba chúis, nó gur
dócha go mbeidh sé ina chúis, leis
an gCumann do thabhairt
deontais nó deontas as an gCiste
Cúitimh faoi alt 21 (arna ionadú
leis an Acht Aturnaetha (Leasú),
1994) den Acht seo, a ordú nach
laghdóidh an t-aturnae a
shócmhainní faoi bhun méid nó
luacha shonraithe áirithe mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt;

(v) ar iarratas a fháil ón gCumann, a
ordú go ndéanfar gach doiciméad
nó aon doiciméid a bheidh i seilbh
nó faoi urláimh an aturnae nó ar
fáil aige ag eascairt as a
chleachtadh mar aturnae a
sheachadadh ar aon duine a
bheidh ceaptha ag an gCumann;

(vi) a ordú—

(I) nach ndéanfaidh aon bhanc,
gan cead ón gCúirt, aon
íocaíocht as cuntas in ainm an
aturnae nó a ghnólachta, nó

(II) nach ndéanfaidh banc
sonraithe, gan cead ón gCúirt,
aon íocaíocht as cuntas in
ainm an aturnae nó a
ghnólachta;

(vii) a ordú nach bhfreastalóidh an t-aturnae
in áit ghnó a chleachta mar aturnae
mura gceadóidh an Chúirt a mhalairt;
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(viii) a ordú nach dtabharfaidh an t-aturnae
le fios nó le tuiscint go bhfuil aon
bhaint aige lena iarchleachtadh mar
aturnae, ná nach gceadóidh sé d’aon
duine eile é sin a thabhairt le fios
maidir leis an aturnae sin, mura
gceadóidh an Chúirt a mhalairt.

(2) (a) I gcás go ndéanfaidh an Ard-Chúirt
ordú i leith doiciméad faoi fhomhír (v)
de mhír (c) d’fho-alt (1) den alt seo,
féadfaidh an Cumann cibé fiosruithe is
gá le réasún a dhéanamh chun a fháil
amach cé hé an duine nó cé hiad na
daoine a bhfuil teideal aige nó acu na
doiciméid sin a bheith ina sheilbh nó
ina seilbh nó faoina choimeád nó
faoina gcoimeád agus féadfaidh sé, dá
éis sin, déileáil leis na doiciméid sin nó
le haon cheann díobh, de réir mar a
ordóidh an duine sin nó na daoine sin
ag a mbeidh an teideal sin.

(b) Chun críocha mhír (a) den fho-alt seo,
beidh éifeacht leis an Dara Sceideal
(arna leasú leis an Acht Aturnaetha
(Leasú), 1994) a ghabhann leis an
Acht seo.

(3) I gcás go gceanglóidh an Ard-Chúirt, le
hordú faoi fho-alt (1) den alt seo, ar aturnae
pionós airgid a íoc, oibreoidh an t-ordú mar
bhreithiúnas in aghaidh an aturnae i bhfabhar an
Chumainn, agus déanfar an pionós airgid, nuair a
ghnóthófar é, a íoc isteach sa Chiste Cúitimh.

(4) I gcás go ngníomhóidh aon duine mar
ghníomhaire nó ainmní d’aturnae nó dá ghnólacht
ar chuma a dhéanfaidh neamhbhríoch ordú a rinne
an Ard-Chúirt faoi fhomhír (vi) de mhír (c)
d’fho-alt (1) den alt seo, beidh an duine sin
ciontach i gcion faoin bhfo-alt seo agus dlífear, ar
é a chiontú ann go hachomair, fíneáil nach mó ná
£1,500 a chur air.”.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo maidir le haon
tuarascáil chun na hArd-Chúirte a bheidh déanta faoi alt 7 d’Acht
1960 roimh theacht i ngníomh don alt seo.

19.—Leasaítear leis seo alt 10 d’Acht 1960 tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach:

“(4) Más rud é, ar iarratas faoin alt seo a éisteacht, go suífear
go raibh gníomh nó gníomhartha mí-ionracais ar thaobh an
iarratasóra ag eascairt as a iarchleachtadh mar aturnae i gceist
leis na himthosca ba bhun le hainm an iarratasóra a scriosadh
den rolla, nó gur ciontaíodh an t-iarratasóir i gcion coiriúil, ní
chuirfidh an Ard-Chúirt ainm an iarratasóra ar ais ar an rolla,
go coinníollach nó go neamhchoinníollach, mura deimhin léi, ag
féachaint don fhianaise go léir, gur duine oiriúnach cuí an
t-iarratasóir chun cleachtadh mar aturnae agus nach rachadh sé
chun dochair do mhuinín an phobail i ngairm na n-aturnaetha
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ina hiomláine ná i riaradh an cheartais dá gcuirfí an t-iarratasóir
ar ais ar an rolla.”.

20.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 60:

“Srian le duine
atá scriosta
den rolla nó ar
fionraí a
fhostú.

60.—(1) Ní thabharfaidh aon duine go feasach,
seachas faoi réim agus de réir ceada scríofa faoin
alt seo, fostaíocht nó luach saothair in aon cháil a
bhaineann le seirbhísí dlí, nó i dtaca le seirbhísí
dlí, a sholáthar, d’aturnae ar duine neamhcháilithe
é toisc—

(a) a ainm a bheith scriosta den rolla, nó

(b) é a bheith ar fionraí ó chleachtadh, nó

(c) gur diúltaíodh deimhniú cleachta a
eisiúint chuige faoi alt 49 (arna ionadú
leis an Acht Aturnaetha (Leasú), 1994)
den Acht seo, nó

(d) gur cuireadh a dheimhniú cleachta ar
fionraí faoi alt 58 den Acht Aturnaetha
(Leasú), 1994, nó

(e) gur thug sé gealltanas don Ard-Chúirt
gan cleachtadh mar aturnae.

(2) Féadfaidh an Cumann cead a dheonú chun
críocha fho-alt (1) den alt seo go ceann cibé
tréimhse agus faoi réir cibé coinníollacha is cuí leo,
nó féadfaidh an Cumann diúltú cead den sórt sin
a dheonú.

(3) Aon duine arb éagóir leis diúltú ón
gCumann cead a dheonú faoi fho-alt (2) den alt
seo, nó arb éagóir leis aon choinníollacha arna
gcur ag an gCumann ag gabháil le deonú ceada
den sórt sin, féadfaidh sé achomharc a dhéanamh
chuig an Ard-Chúirt agus féadfaidh an Chúirt an
diúltú nó na coinníollacha, de réir mar a bheidh, a
dhaingniú nó féadfaidh sí an cead a dheonú go
ceann cibé tréimhse agus faoi réir cibé
coinníollacha is cuí leis an gCúirt.

(4) I gcás go leanfaidh duine de dhuine
neamhcháilithe a fhostú de shárú ar fho-alt (1) den
alt seo d’ainneoin an Cumann d’iarraidh air scor
den duine sin a fhostú, féadfaidh an Cumann
iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte, agus
féadfaidh an Chúirt le hordú srian a chur leis an
duine sin leanúint den duine neamhcháilithe sin
a fhostú.

(5) I gcás go ndearnadh deimhniú cleachta atá
faoi réir coinníll nó coinníollacha faoi alt 59 den
Acht Aturnaetha (Leasú), 1994, a eisiúint chuig
aturnae, measfar gur duine neamhcháilithe an
t-aturnae sin chun críocha fho-alt (1) den alt seo a
mhéid a thoirmisceann an coinníoll nó na
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coinníollacha sin air gabháil d’earnáil nó
d’earnálacha áirithe seirbhísí dlí a sholáthar.”.

21.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 63:

“Duine do
nochtadh gur
scriosadh a
ainm den rolla,
etc.

63.—(1) Aon duine ar duine neamhcháilithe é
toisc—

(a) a ainm a bheith scriosta den rolla, nó

(b) é a bheith ar fionraí ó chleachtadh, nó

(c) gur diúltaíodh deimhniú cleachta a
eisiúint chuige faoi alt 49 (arna ionadú
leis an Acht Aturnaetha (Leasú), 1994)
den Acht seo, nó

(d) gur fionraíodh a dheimhniú cleachta
faoi alt 58 den Acht Aturnaetha
(Leasú), 1994, nó

(e) gur thug sé gealltanas don Ard-Chúirt
gan cleachtadh mar aturnae,

ní dhéanfaidh sé fostaíocht in aon cháil lena
ngabhann soláthar, nó i dtaca le soláthar, seirbhísí
dlí, a lorg nó a ghlacadh ó aon duine gan a chur in
iúl roimh ré don duine sin gur duine
neamhcháilithe den sórt sin é.

(2) Ach amháin faoi réim agus de réir ceada i
scríbhinn faoin alt seo, aon aturnae—

(a) ar scriosadh a ainm den rolla, nó

(b) a fionraíodh ó chleachtadh, nó

(c) dár diúltaíodh deimhniú cleachta faoi
alt 49 (arna ionadú leis an Acht
Aturnaetha (Leasú), 1994) den Acht
seo, nó

(d) ar fionraíodh a dheimhniú cleachta faoi
alt 58 den Acht Aturnaetha (Leasú),
1994, nó

(e) a thug gealltanas don Ard-Chúirt gan
cleachtadh mar aturnae,

ní ghabhfaidh sé d’aon obair in aon cháil a
bhainfidh le soláthar, nó i dtaca le soláthar,
seirbhísí dlí, cibé acu i ndáil lena iarchleachtadh
mar aturnae nó ar shlí eile, go dtí—

(i) go mbeidh ordú déanta ag an
Ard-Chúirt lena gcuirfear a ainm ar ais
ar an rolla, nó

(ii) go mbeidh an t-ordú fionraí ó
chleachtadh sin curtha i leataobh ag an
Ard-Chúirt, nó
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(iii) go mbeidh ordú déanta ag an
Ard-Chúirt lena n-ordófar deimhniú
cleachta a dheonú dó, nó

(iv) go mbeidh aon ordú fionraí ar a
dheimhniú cleachta urscaoilte ag an
Ard-Chúirt, nó

(v) go mbeidh sé scaoilte ag an Ard-Chúirt
ó aon ghealltanas uaidh gan cleachtadh
mar aturnae,

de réir mar a bheidh.

(3) Aon aturnae a sháróidh fo-alt (1) nó (2) den
alt seo, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus
dlífear, ar é a chiontú ann go hachomair, fíneáil
nach mó ná £1,500 a chur air.

(4) Féadfaidh an Cumann cead a dheonú chun
críocha fho-alt (2) den alt seo go ceann cibé
tréimhse agus faoi réir cibé coinníollacha is cuí leo.

(5) I gcás go ndearnadh deimhniú cleachta atá
faoi réir coinníll nó coinníollacha faoi alt 59 den
Acht Aturnaetha (Leasú), 1994, a eisiúint chuig
aturnae, measfar gur duine neamhcháilithe an
t-aturnae sin chun críocha fho-alt (1) den alt seo a
mhéid a thoirmisceann an coinníoll nó na
coinníollacha sin air gabháil d’earnáil nó
d’earnálacha áirithe seirbhísí dlí a sholáthar.”.

22.—Déanfaidh an Cumann gach bliain, in Iris an Chumainn agus
ar aon mhodh eile a ordóidh an Cumann, faisnéis a fhoilsiú i dtaobh
na nithe seo a leanas—

(a) an líon gearán a bheidh faighte ag an gCumann faoi
aturnaetha mar aon le tuairisc ar chineál ginearálta na
ngearán sin;

(b) an líon gearán a bheidh tarchurtha chuig an mBinse
Araíonachta mar aon le tuairisc ar chineál ginearálta na
ngearán sin; agus

(c) toradh an imscrúdaithe ar na gearáin sin ag an mBinse
Araíonachta.

23.—(1) Más rud é, ar fhiosrúchán ag an mBinse Araíonachta
arna dhéanamh faoi alt 7 (3) (arna ionadú leis an Acht seo) d’Acht
1960 a bheith críochnaithe, go mbeidh ordú déanta ag an mBinse
Araíonachta faoi alt 7 (9) (arna ionadú leis an Acht seo) d’Acht 1960,
tabharfaidh an Binse Araíonachta fógra don Chumann i scríbhinn go
bhfuil an t-ordú sin déanta agus féadfaidh an Cumann a shocrú go
bhfoilseofar an t-ordú ón mBinse Araíonachta, nó fógra maidir leis
an ordú a dhéanamh agus maidir leis an éifeacht atá leis, ar cibé
modh is cuí leis an gCumann.

(2) Más rud é, ar fhiosrúchán ag an mBinse Araíonachta arna
dhéanamh faoi alt 7 (3) (arna ionadú leis an Acht seo) d’Acht 1960
a bheith críochnaithe, go mbeidh ordú déanta ag an mBinse
Araíonachta faoi alt 7 (9) (arna ionadú leis an Acht seo) d’Acht
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1960, ní dhéanfaidh an Cumann an t-ordú ón mBinse Araíonachta,
ná fógra maidir leis an ordú a dhéanamh agus maidir leis an éifeacht
atá leis, a fhoilsiú go dtí go mbeidh tréimhse 21 lá ar a laghad caite
tar éis an t-ordú a dhéanamh, nó go dtí go ndéanfaidh an Ard-Chúirt
aon iarratas a rinneadh faoi alt 7 (11) (arna ionadú leis an Acht seo)
d’Acht 1960 a chinneadh, agus, ina dhiaidh sin, ní fhoilseofar an
fógra maidir leis an ordú a dhéanamh má chealaíonn an Chúirt an
t-ordú ón mBinse Araíonachta.

(3) Más rud é, tar éis don Ard-Chúirt tuarascáil ón mBinse
Araíonachta arna tabhairt os a comhair faoi alt 7 (3) (arna ionadú
leis an Acht seo) d’Acht 1960 a bhreithniú, go mbeidh ordú déanta
ag an gCúirt faoi fhorálacha alt 8 (arna ionadú leis an Acht seo)
d’Acht 1960, socróidh an Cumann an t-ordú ón gCúirt, nó fógra
maidir leis an ordú a dhéanamh agus maidir leis an éifeacht atá leis,
a fhoilsiú in Iris an Chumainn agus ar aon mhodh eile a chinnfidh
an Cumann, ach amháin, i gcás gur ordaigh an Chúirt go scriosfar
ainm aturnae den rolla nó go bhfionrófar aturnae ó chleachtadh go
ceann tréimhse sonraithe ama, go socróidh an Cumann a luaithe is
féidir an t-ordú ón gCúirt nó fógra maidir leis an ordú a dhéanamh
agus maidir leis an éifeacht atá leis a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus
in Iris an Chumainn, agus, ina theannta sin, ar aon mhodh eile is cuí
leis an gCumann.

24.—Leasaítear leis seo alt 3 d’Acht 1960 tríd an mír seo a leanas
a chur in ionad mhír (c) sa mhíniú ar “mí-iompar”:

“(c) sárú ar fhoráil den Phríomh-Acht nó den Acht seo nó
den Acht Aturnaetha (Leasú), 1994, nó d’aon ordú
nó rialachán a rinneadh faoin gcéanna,”,

agus tá an míniú sin arna leasú amhlaidh leagtha amach sa Tábla a
ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

folaíonn “mí-iompar”—

(a) tréas nó feileonacht nó oilghníomh a dhéanamh,

(b) coir nó cion a dhéanamh lasmuigh den Stát ba feileonacht
nó oilghníomh dá mba sa Stát a rinneadh é,

(c) sárú ar fhoráil den Phríomh-Acht nó den Acht seo nó den
Acht Aturnaetha (Leasú), 1994, nó d’aon ordú nó
rialachán a rinneadh faoin gcéanna,

(d) iompar a tharraingeodh táirmheas ar ghairm na
n-aturnaetha;

25.—Leasaítear leis seo Acht 1960 tríd an alt seo a leanas a chur
in ionad alt 15:

“Cumhachtaí
an Bhinse
Araíonachta
maidir le
fianaise a
ghlacadh, etc.

15.—(1) Beidh ag an mBinse Araíonachta chun
críocha aon fhiosrúcháin arna dhéanamh acu faoi
alt 7 (arna ionadú leis an Acht Aturnaetha (Leasú),
1994) den Acht seo nó chun iad do bhreithniú
iarratais faoi alt 9 den Acht seo, nó chun iad do
ghlacadh fianaise bhreise faoi mhír (b) d’fho-alt
(1) d’alt 8 (arna ionadú leis an Acht Aturnaetha
(Leasú), 1994) den Acht seo, na cumhachtaí, na
cearta agus na pribhléidí atá dílsithe san
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Ard-Chúirt nó i mbreitheamh den Ard-Chúirt le
linn caingean a éisteacht—

(a) maidir lena thabhairt ar fhinnéithe
freastal agus maidir lena gceistiú faoi
mhionn nó ar shlí eile,

(b) maidir le hiallach a chur ar dhaoine
doiciméid a thabhairt ar aird, agus

(c) maidir le hiallach a chur ar dhaoine
doiciméid a fhollasú faoi mhionn,

agus féadfar toghairm faoi shíniú comhalta den
Bhinse Araíonachta a chur in ionad, agus is ionann
a feidhm agus feidhm, aon phróise foirmiúla is
ineisithe i gcaingean chun tabhairt ar fhinnéithe
freastal a dhéanamh agus chun iallach a chur ar
dhaoine doiciméid a thabhairt ar aird agus a
fhollasú faoi mhionn.

(2) Más rud é, maidir le duine—

(a) ar é a thoghairm go cuí mar fhinné os
comhair an Bhinse Araíonachta, nach
ndéanfaidh sé de réir na toghairme,
gan cúis chóir nó leithscéal cóir, nó

(b) go ndiúltóidh sé, ar é a bheith ag
freastal mar fhinné os comhair an
Bhinse Araíonachta, mionn a ghlacadh
nó dearbhasc a dhéanamh nuair a
cheanglóidh an Binse Araíonachta go
dlíthiúil air é sin a dhéanamh, nó aon
doiciméid (agus forléireofar an focal
sin san fho-alt seo agus i bhfo-alt (1)
den alt seo mar fhocal a fholaíonn
rudaí) a thabhairt ar aird nó a fhollasú
faoi mhionn ar doiciméid iad a bheidh
ina sheilbh nó faoina urláimh nó ar fáil
aige agus a cheanglóidh an Binse
Araíonachta go dlíthiúil air a thabhairt
ar aird nó a fhollasú faoi mhionn, nó
aon cheist a fhreagairt a bhféadfaidh
an Binse Araíonachta a cheangal le dlí
freagra a thabhairt uirthi, nó

(c) go dtabharfaidh sé fianaise go toiliúil
don Bhinse Araíonachta atá ábhartha
maidir lena bhfiosrúchán ar fianaise í
is eol dó a bheith bréagach nó nach
gcreideann sé a bheith fíor, nó

(d) go ndéanfaidh sé, trí ghníomh nó
neamhghníomh, cosc nó treampán a
chur ar an mBinse Araíonachta le linn
dóibh a bhfeidhmeanna a
chomhlíonadh, nó

(e) go mainneoidh, go bhfailleoidh nó go
ndiúltóidh sé déanamh de réir
forálacha ordaithe arna dhéanamh ag
an mBinse Araíonachta, nó
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(f) go ndéanfaidh sé, nó go bhfágfaidh sé
gan déanamh, aon ní eile a bheadh, dá
mba é an Binse Araíonachta an
Ard-Chúirt, ina dhíspeagadh ar an
gCúirt sin,

beidh an duine ciontach i gcion.

(3) Beidh finné os comhair an Bhinse
Araíonachta i dteideal na ndíolúintí agus na
bpribhléidí céanna a mbeadh sé ina dteideal dá
mb’fhinné os comhair na hArd-Chúirte é.

(4) (a) Aon duine a bheidh ciontach i gcion
faoin alt seo, dlífear—

(i) ar é a chiontú ann ar díotáil, fíneáil
nach mó ná £10,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná dhá bhliain, nó an fhíneáil
sin agus an phríosúnacht sin le
chéile, a chur air, agus

(ii) ar é a chiontú ann go hachomair,
fíneáil nach mó ná £1,500 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 12 mhí, nó an fhíneáil sin
agus an phríosúnacht sin le chéile,
a chur air.

(b) Beidh feidhm ag alt 13 den Acht um
Nós Imeachta Coiriúil, 1967, i ndáil le
cion faoin alt seo, amhail is dá
ndéanfaí, in ionad na bpionós a
shonraítear i bhfo-alt (3) den alt sin, na
pionóis dá bhforáiltear le mír (a)(ii)
den fho-alt seo a shonrú ann, agus
déanfar an tagairt i bhfo-alt (2) (a) den
alt sin do na pionóis dá bhforáiltear i
bhfo-alt (3) den alt sin a fhorléiriú dá
réir sin.”.

Cuid IV

CLIAINT A CHOSAINT

26.—(1) Féadfaidh an Cumann rialacháin a dhéanamh (dá
ngairtear “rialacháin slánaíochta” san alt seo) lena ndéanfar foráil
maidir le slánaíocht in aghaidh caillteanas ag eascairt as éilimh i leith
dliteanais shibhialta d’aon tuairisc a bheidh tabhaithe—

(a) ag aturnae, ag eascairt as a chleachtadh mar aturnae, nó

(b) ag comhpháirtí, cléireach nó seirbhíseach, nó ag
iar-chomhpháirtí, iarchléireach nó iarsheirbhíseach,
d’aturnae, ag eascairt as cleachtadh an aturnae sin mar
aturnae.

(2) D’fhonn an tslánaíocht sin a sholáthar, féadfar, le rialacháin
slánaíochta, aon ní amháin nó níos mó acu seo a leanas a
dhéanamh, eadhon—
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(a) a údarú don Chumann aon chiste nó cistí slánaíochta, lena
n-áirítear ciste frithpháirteach, a bhunú agus a
chothabháil;

(b) a údarú don Chumann polasaí ginearálta árachais
slánaíochta a bhaint amach agus a chothabháil, lena
ndéanfar soláthar maidir le slánaíocht in aghaidh
caillteanas ag eascairt as éilimh i leith dliteanais
shibhialta d’aon tuairisc, a gceanglófaí ar aturnaetha a
bheith páirteach ann;

(c) a cheangal ar aturnaetha nó ar aon earnáil shonraithe
aturnaetha polasaí árachais slánaíochta a bhaint amach
agus a chothabháil le hárachóirí a bheidh ceadaithe ag an
gCumann, nó a bheith páirteach, nó leanúint de bheith
páirteach, i gciste nó i gcistí a bhunófar nó a
chothabhálfar de bhun mhír (a) den fho-alt seo nó in aon
chiste eile a bheidh ceadaithe ag an gCumann, lena
n-áirítear an ciste frithpháirteach ar a dtugtar an “Ciste
Cosanta Frithpháirteach Aturnaetha Teoranta”.

(3) Féadfaidh an Cumann, gan dochar d’aon cheann dá
gcumhachtaí eile, aon socruithe a mheasfaidh siad is gá nó is
fóirsteanach a chur in éifeacht chun a chinntiú go mbeidh slánaíocht
ann in aghaidh caillteanas de bhun an ailt seo.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-ailt (1), (2) nó (3) den alt
seo, maidir le rialacháin slánaíochta—

(a) féadfar a shonrú iontu téarmaí agus coinníollacha ar a
mbeidh slánaíocht in aghaidh caillteanas ar fáil
d’aturnaetha as aon chiste nó cistí slánaíochta nó faoi aon
pholasaí ginearálta árachais slánaíochta nó faoi aon
pholasaí árachais slánaíochta le hárachóirí a bheidh
ceadaithe ag an gCumann agus aon imthosca ina mbeidh
an ceart chun slánaíochta den sórt sin le heisiamh nó le
modhnú;

(b) féadfar a shonrú iontu leibhéil íosta cumhdaigh i gcomhair
slánaíochta in aghaidh caillteanas ag eascairt as éilimh nó
as aicmí éagsúla éileamh;

(c) féadfar foráil a dhéanamh leo maidir le haon chiste a
chothabhálfar faoi fho-alt (2) den alt seo a bhainistiú, a
riaradh agus a chosaint agus féadfar a cheangal leo ar
aturnaetha nó ar aon earnáil shonraithe aturnaetha
íocaíochtaí a dhéanamh le haon chiste den sórt sin;

(d) féadfar a cheangal leo go ndéanfaidh aturnaetha nó aon
earnáil shonraithe aturnaetha íocaíochtaí ar mhodh
préimhe i leith aon pholasaí ghinearálta árachais
slánaíochta a chothabhálfaidh an Cumann de bhua
fho-alt (2) den alt seo;

(e) féadfar a shonrú iontu coinníollacha a gcomhlíonfaidh
cumhdach slánaíochta iad chun críocha fho-alt (2) den
alt seo;

(f) féadfar foráil a dhéanamh leo maidir le lucht bainistíochta
aon chiste arna chothabháil ag an gCumann faoi fho-alt
(2) den alt seo do chinneadh an ranníoca is iníoctha ag
aturnaetha nó ag aon earnáil shonraithe aturnaetha i leith
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gach tuairisce dliteanais shibhialta a soláthraítear
cumhdach ina leith leis an gciste sin;

(g) féadfar a shonrú iontu, i gcás gur mhainnigh aturnae dá
soláthraítear cumhdach slánaíochta na rialacháin
slánaíochta nó téarmaí agus coinníollacha an chumhdaigh
slánaíochta sin a chomhlíonadh, na himthosca ina
bhféadfaidh soláthraithe an chumhdaigh slánaíochta sin
nó an Cumann, de réir mar is cuí, imeachtaí a
thionscnamh ina aghaidh chun suimeanna a bheidh íoctha
ar mhodh slánaíochta in aghaidh caillteanas i leith an
aturnae sin a ghnóthú;

(h) féadfar imthosca a shonrú iontu ina bhféadfar aon aturnae
nó aon earnáil shonraithe aturnae a dhíolmhú ó na
rialacháin slánaíochta;

(i) féadfar a chumasú leo don Chumann cibé bearta a
dhéanamh is dóigh leo is gá nó is fóirsteanach chun a
fháil amach cibé acu atá nó nach bhfuil na rialacháin
slánaíochta á gcomhlíonadh;

(j) féadfaidh socruithe a bheith iontu go gcuirfear chun
eadrána aon díospóid a éireoidh idir aturnae agus a
chliant i ndáil le haon éileamh nó éilimh ag an gcliant in
aghaidh an aturnae i leith dliteanais shibhialta lena
mbaineann na rialacháin slánaíochta de bhíthin
fhorálacha an ailt seo, i gcás go mbeidh comhaontú
déanta i scríbhinn ag an aturnae agus ag an gcliant an
díospóid a chur chun eadrána;

(k) féadfar a shonrú iontu an modh ar a ndéanfaidh
aturnaetha nó aon earnáil shonraithe aturnaetha a chur
in iúl dá gcliaint nó don Chumann go bhfuil na rialacháin
slánaíochta á gcomhlíonadh acu nó go bhfuil siad
díolmhaithe ó na rialacháin slánaíochta; agus

(l) féadfaidh forálacha teagmhasacha, forálacha nós imeachta
nó forálacha forlíontacha i ndáil le haon cheann de na
nithe atá leagtha amach i míreanna (a) go (k) den fho-alt
seo a bheith iontu.

(5) D’ainneoin na bhforálacha roimhe seo den alt seo, féadfaidh
an tAire a ordú don Chumann rialacháin slánaíochta a dhéanamh nó
a leasú.

(6) Is mí-iompar é d’aturnae lena mbaineann rialacháin
slánaíochta dearbhú de chineál ábhartha atá bréagach nó
míthreorach a thabhairt go feasach d’fhonn slánaíocht a fháil in
aghaidh caillteanas ag eascairt as éilimh i leith dliteanais shibhialta
d’aon tuairisc arna thabhú aige.

27.—Leasaítear leis seo Acht 1960 tríd an alt seo a leanas a chur
in ionad alt 19:

“Cumhacht an
Chumainn
chun déileáil le
doiciméid de
chuid
aturnaetha
áirithe.

19.—(1) I gcás gurb é tuairim an Chumainn—
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(a) go raibh aturnae nó cléireach nó
seirbhíseach aturnae ciontach i
mí-ionracas ag eascairt as cleachtadh
an aturnae sin mar aturnae, nó

(b) gur thréig aturnae is cleachtóir aonair a
chleachtadh nó gur scoir sé dá
chleachtadh a sheoladh seachas ar
cheann amháin nó níos mó de na
cúiseanna atá leagtha amach in alt 60
(1) (arna ionadú leis an Acht
Aturnaetha (Leasú), 1994) den
Phríomh-Acht,

agus nach ndearnadh socruithe leordhóthanacha
chun gach doiciméad nó aon doiciméid a bheidh i
seilbh nó faoi urláimh an aturnae sin nó ar fáil aige
thar ceann chliaint an aturnae sin a chur ar fáil do
na cliaint sin, féadfaidh an Cumann fógra i
scríbhinn a thabhairt don aturnae sin nó d’aon
duine nó daoine eile a mbeidh na doiciméid sin,
nó aon cheann acu, ar seilbh nó faoina urláimh
aige nó acu, á cheangal na doiciméid sin, nó aon
cheann acu, a thabhairt ar aird d’aon duine a
cheapfaidh an Cumann agus a sheachadadh air, ag
tráth agus in áit a shocróidh an Cumann.

(2) Más rud é, maidir le haturnae nó duine eile
lena mbaineann fo-alt (1) den alt seo, go
ndiúltóidh sé nó go bhfailleoidh sé nó go
mainneoidh sé ar shlí eile, gan leithscéal
réasúnach, doiciméid a bheidh ina sheilbh nó
faoina urláimh nó ar fáil aige a thabhairt ar aird
nó a sheachadadh laistigh de 14 lá tar éis dó fógra
faoi fho-alt (1) den alt seo a fháil ón gCumann—

(a) beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo
agus dlífear, ar é a chiontú ann go
hachomair, fíneáil nach mó ná £1,500 a
chur air, agus

(b) féadfaidh an Cumann iarratas a
dhéanamh chun na hArd-Chúirte agus
féadfaidh an Chúirt le hordú a
cheangal ar an aturnae sin nó ar an
duine eile sin na doiciméid sin, nó aon
cheann acu, a thabhairt ar aird nó a
sheachadadh laistigh de cibé tréimhse
ama is cuí leis an gCúirt.

(3) I gcás go nglacfaidh an Cumann seilbh ar
dhoiciméid a thabharfar ar aird nó a sheachadfar
faoi cheanglas faoin alt seo—

(a) seirbheálfaidh siad ar an aturnae agus
ar gach duine eile óna bhfuarthas na
doiciméid fógra ina dtabharfar
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sonraí faoi na doiciméid agus an dáta a
glacadh seilbh orthu, agus

(b) má bhíonn aon chuid de na doiciméid
grúpáilte le chéile mar dhoiciméid a
bhaineann le ní áirithe, féadfar sonraí
faoi na doiciméid sin a thabhairt san
fhógra tríd an ngrúpa agus an ní lena
mbainfidh sé a lua.

(4) Laistigh de 14 lá tar éis fógra faoi fho-alt
(3) den alt seo a sheirbheáil ar aturnae nó ar
dhuine eile, féadfaidh an t-aturnae nó an duine
eile iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar
ordú á ordú don Chumann na doiciméid a bheidh
faighte ag an gCumann a thabhairt ar ais dó nó do
cibé duine nó daoine eile a luafaidh an
t-iarratasóir agus féadfaidh an Chúirt an t-ordú a
mbeidh iarratas déanta air, nó cibé ordú eile is cuí
leis an gCúirt, a dhéanamh.

(5) (a) I gcás nach ndéantar iarratas de réir
fho-alt (4) den alt seo nó go n-ordóidh
an Ard-Chúirt, ar an iarratas sin a
dhéanamh, go bhfanfaidh na doiciméid
i seilbh an Chumainn, féadfaidh an
Cumann cibé fiosruithe a dhéanamh is
gá le réasún chun a fháil amach cé hé
an duine nó cé hiad na daoine a bhfuil
teideal aige nó acu na doiciméid sin, nó
aon cheann acu, a bheith ina sheilbh
nó ina seilbh nó faoina choimeád nó
faoina gcoimeád, agus féadfaidh siad,
dá éis sin, déileáil leis na doiciméid sin,
nó le haon cheann acu, de réir mar a
ordóidh an duine nó na daoine sin a
mbeidh an teideal sin acu.

(b) Chun críocha mhír (a) den fho-alt seo,
beidh éifeacht leis na forálacha atá
leagtha amach sa Dara Sceideal (arna
leasú leis an Acht Aturnaetha (Leasú),
1994) a ghabhann leis an Acht seo.

(6) I gcás gur dealraitheach don Chumann, i
ndáil le haturnae is cleachtóir aonair a mbeidh, go
bhfios don Chumann nó i dtuairim an Chumainn,
a chleachtadh tréigthe aige nó a mbeidh scortha
aige ar shlí eile dá chleachtadh a sheoladh, nach
bhfuil aon áitreabh a bheidh, nó a bhí roimhe sin,
á áitiú ag an aturnae sin, agus a bhfuil doiciméid
ann, nó a bhféadfadh doiciméid a bheith ann, a
bhaineann le cleachtadh an aturnae sin, sách
daingean, beidh cumhacht ag duine a bheidh
údaraithe i scríbhinn ag an gCumann dul isteach
san áitreabh sin chun na doiciméid sin a dhaingniú,
ansin nó in áit eile, ar mhaithe le leasanna cliant
de chuid an aturnae sin.”.
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28.—Leasaítear leis seo Acht 1960 tríd an alt seo a leanas a chur
in ionad alt 20:

“Rialú cuntas
bainc nó
sócmhainní
aturnaetha.

20.—(1) I gcás gurb é tuairim an Chumainn go
raibh aturnae nó cléireach nó seirbhíseach aturnae
ciontach i mí-ionracas ag eascairt as cleachtadh an
aturnae sin mar aturnae, nó i gcás go mbeidh
feidhm ag aon cheann d’imthosca mhír (b) d’alt 19
(1) (arna hionadú leis an Acht Aturnaetha (Leasú),
1994) den Acht seo, féadfaidh an Cumann iarratas
a dhéanamh chun na hArd-Chúirte agus féadfaidh
an Chúirt ordú a dhéanamh lena n-ordófar ceann
amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas,
eadhon—

(a) nach ndéanfaidh aon bhanc, gan cead
ón gCúirt, aon íocaíocht as cuntas in
ainm an aturnae nó a ghnólachta;

(b) nach ndéanfaidh banc sonraithe, gan
cead ón gCúirt, aon íocaíocht as cuntas
a bheidh á choimeád sa bhanc sin in
ainm an aturnae nó a ghnólachta;

(c) nach ndéanfaidh an t-aturnae, gan cead
ón gCúirt, aon sócmhainní a bheidh ina
sheilbh nó faoina urláimh nó ar fáil
aige a dhiúscairt nó diúscairt aon
sócmhainní den sórt sin a ordú nó a
éascú;

(d) nach ndéanfaidh an t-aturnae, gan cead
ón gCúirt, a shócmhainní a laghdú faoi
bhun méid nó luacha shonraithe
áirithe.

(2) Beidh cumhacht ag an Ard-Chúirt iarratas
ar ordú faoi fho-alt (1) den alt seo a éisteacht in
camera.

(3) I gcás go ndéanfaidh an Ard-Chúirt ordú
faoi fho-alt (1) den alt seo i ndáil le haturnae,
féadfaidh an Chúirt a ordú an tráth céanna go
ndéanfar aon deimhniú cleachta a bheidh eisithe
chuige a fhionraí.

(4) I gcás go ngníomhóidh aon duine mar
ghníomhaire nó ainmní d’aturnae nó dá ghnólacht
ar chuma a dhéanfaidh neamhbhríoch ordú a rinne
an Ard-Chúirt faoi fho-alt (1) den alt seo, beidh
an duine sin ciontach i gcion faoin alt seo agus
dlífear, ar é a chiontú ann go hachomair, fíneáil
nach mó ná £1,500 a chur air.

(5) I gcás go ndéanfaidh an Ard-Chúirt ordú
faoi fho-alt (1) den alt seo i ndáil le haturnae,
féadfaidh an Chúirt ceann amháin nó níos mó de
na horduithe breise seo a leanas a dhéanamh,
eadhon, ordú nó orduithe—

(i) á ordú do bhanc sonraithe aon fhaisnéis
a thabhairt a bheidh ina sheilbh agus a
theastóidh ón gCumann agus a
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bhaineann le haon ghné de ghnóthaí
airgeadais chleachtadh an aturnae;

(ii) á ordú don aturnae mionnscríbhinn a
mhionnú ina nochtfar an fhaisnéis go
léir a bhaineann le haon chuntas, nó a
bheidh in aon chuntas, le haon bhanc
a bheidh á shealbhú aige ina ainm féin,
nó in ainm a ghnólachta, nó i
gcomhpháirt le tríú páirtithe, laistigh
de thréimhse shonraithe ama a
shocróidh an Chúirt;

(iii) á ordú don aturnae mionnscríbhinn a
mhionnú ina nochtfar an fhaisnéis go
léir maidir lena shócmhainní, a bheidh
ina sheilbh nó faoina urláimh nó ar fáil
aige an tráth sin nó a bhí, ach nach
bhfuil a thuilleadh, ina sheilbh nó
faoina urláimh nó ar fáil aige, laistigh
de thréimhse shonraithe ama a
shocróidh an Chúirt, agus, mura
mbeidh siad ina sheilbh nó faoina
urláimh nó ar fáil aige a thuilleadh, ina
nochtfar cén áit a chreideann sé a
bhfuil na sócmhainní sin faoi láthair;

(iv) á ordú don aturnae é féin a chur ar fáil
os comhair na Cúirte ar dháta
sonraithe agus ag tráth sonraithe lena
cheistiú ó bhéal faoi mhionn i ndáil
lena bhfuil in aon mhionnscríbhinn
sócmhainní arna mionnú aige de bhun
mhír (iii) den fho-alt seo.

(6) I gcás go ndéanfaidh an Ard-Chúirt ordú
faoi fho-alt (1) den alt seo i ndáil le haturnae,
déanfaidh an t-aturnae (nó cuirfidh sé faoi deara
go ndéanfar) aon airgead cliant a gheobhaidh sé
ina dhiaidh sin a thaisceadh láithreach ar an modh
a fhorordaítear faoi alt 66 (1) (arna ionadú leis
an Acht Aturnaetha (Leasú), 1994) den
Phríomh-Acht sa chuntas cliaint cuí nó sna cuntais
chliaint chuí, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

(7) Aon aturnae a dhiúltóidh, a fhailleoidh nó
a mhainneoidh ar shlí eile, gan leithscéal
réasúnach, fo-alt (6) den alt seo a chomhlíonadh,
beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a
chiontú ann go hachomair, fíneáil nach mó ná
£1,500 a chur air.

(8) I gcás gur deimhin leis an Ard-Chúirt, ar
iarratas a bheith déanta chuici ag an gCumann, go
bhfuil cúis ann lena chreidiúint go bhfuil nó go
raibh airgead nó sócmhainní ina sheilbh ag aon
duine thar ceann aturnae nó a ghnólachta lena
mbaineann fo-alt (1) den alt seo, féadfaidh an
Chúirt a ordú don duine sin an fhaisnéis go léir a
nochtadh don Chumann maidir leis an airgead sin
nó leis na sócmhainní sin, atá ina sheilbh nó faoina
urláimh nó ar fáil aige an tráth sin nó a bhí ach
nach bhfuil ina sheilbh nó faoina urláimh nó ar fáil
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aige a thuilleadh, agus mura mbeidh an t-airgead
nó na sócmhainní sin ina sheilbh nó faoina urláimh
nó ar fáil aige a thuilleadh, cén áit a chreideann sé
a bhfuil an t-airgead nó na sócmhainní sin faoi
láthair.”.

29.—Leasaítear leis seo Acht 1960 tríd an alt seo a leanas a chur
in ionad alt 21:

“Cúiteamh i
gcaillteanas
mar gheall ar
mhí-ionracas
aturnae nó
cléirigh nó
seirbhísigh
aturnae.

21.—(1) San alt seo agus in alt 22 den Acht
seo—

ciallaíonn ‘an Ciste’ an Ciste Cúitimh;

ciallaíonn ‘deontas’ deontas faoi fho-alt (4) den
alt seo.

(2) Leanfaidh an Cumann den Chiste a
chothabháil.

(3) Cothabhálfar agus riarfar an Ciste de réir
fhorálacha an Tríú Sceideal a ghabhann leis an
Acht seo.

(4) (a) I gcás go gcruthófar chun sástacht an
Chumainn gur bhain caillteanas d’aon
chliant de chuid aturnae de dhroim
mí-ionracais ar thaobh an aturnae sin
nó ar thaobh aon chléirigh nó
seirbhísigh don aturnae sin ag eascairt
as cleachtadh an aturnae sin mar
aturnae laistigh de dhlínse an Stáit,
ansin, faoi réir fhorálacha an ailt seo,
tabharfaidh an Cumann deontas as an
gCiste don chliant sin.

(b) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, is é an
méid a bheidh sa deontas dá
dtagraítear i mír (a) den fho-alt seo
méid is comhionann, i dtuairim an
Chumainn, le haisíocaíocht mhéid nó
luach an chaillteanais a bhain don
chliant, mar aon le hús (de réir an ráta
sa bhliain a bheidh arna shonrú de
thuras na huaire in alt 26 den Debtors
(Ireland) Act, 1840, arna athrú ó am go
ham de bhun alt 20 d’Acht na
gCúirteanna, 1981), más cuí é i
dtuairim an Chumainn, ar iomlán
mhéid nó luach an chaillteanais sin, nó
ar aon chuid de, i leith na tréimhse go
léir nó aon chuid den tréimhse idir an
dáta a bhain an caillteanas sin dó agus
an dáta a thugtar deontas, ach gan
damáistí nó aon chineál eile
caillteanais de dhroim cliant de chuid
aturnae a bheith fágtha gan méid nó
luach an chaillteanais a bhain dó a
áireamh.

(5) D’ainneoin na bhforálacha sin roimhe seo
den alt seo, má shuitear chun sástacht an
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Chumainn go ndearna cliant de chuid aturnae
airgead a chur ar iontaoibh an aturnae sin, fara
teagasc sainráite an t-airgead sin a chur chun
feidhme nó a infheistiú ar mhodh sonraithe a
dhéanfadh (dá ndéanfaí é a chur chun feidhme nó
a infheistiú amhlaidh) toradh ab airde a thabhairt
ná an toradh a d’fhabhródh dá ndéanfaí an
t-airgead a chur chun feidhme nó a infheistiú de
réir an ráta úis a bheidh arna shonrú de thuras na
huaire in alt 26 den Debtors (Ireland) Act, 1840,
arna athrú ó am go ham de bhun alt 20 d’Acht na
gCúirteanna, 1981, agus go ndearna an t-aturnae
an t-airgead sin a mhídhílsiú go mí-ionraic, beidh
ar áireamh sa mhéid a dheonófar faoi fho-alt (4)
den alt seo, in ionad úis de réir an ráta a luaitear
san fho-alt sin, méid in ionannas an toraidh is airde
sin i leith na tréimhse go léir nó i leith aon chuid
den tréimhse, de réir mar is cuí, idir an dáta a
rinneadh an t-airgead sin a chur ar iontaoibh an
aturnae sin amhlaidh agus an dáta a tugadh
deontas.

(6) Ní mó ná £350,000 méid deontais a
thabharfar d’aon chliant de chuid aturnae (lena
n-áirítear aon chomhlacht nó comhlachtaí
corpraithe atá ar úinéireacht thairbhiúil nó faoi
rialú tairbhiúil ag an gcliant sin) faoi fho-alt (4)
den alt seo i leith nithe a éireoidh as an
gcaidreamh idir an cliant sin agus an t-aturnae sin.

(7) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, an méid
a shonraítear i bhfo-alt (6) den alt seo a athrú le
rialacháin, ag féachaint d’athruithe ar luach an
airgid i gcoitinne sa Stát ó sonraíodh an méid sin
ar dtús.

(8) D’ainneoin an méid a shonraítear i
bhfo-alt (6) den alt seo (mar a athrófar é ó am go
ham de bhun fho-alt (7) den alt seo), féadfar, de
rogha an Chumainn, deontas de mhéid is mó a
thabhairt do chliant de chuid aturnae, i gcás gurb
é tuairim an Chumainn go bhfuil na himthosca
áirithe is bun le deontas a thabhairt faoi fho-alt (4)
den alt seo de chineál a fhágfaidh nach bhfuil
feidhm ag aon cheann d’fhorálacha fho-alt (9) den
alt seo agus gur chúis mhórchruatain é mura
ndéanfaí an deontas sin de mhéid is mó a thabhairt
(cibé acu in aon suim amháin nó i cibé
tráthchodanna a chinnfidh an Cumann dá rogha
féin).

(9) D’ainneoin fhorálacha fho-alt (4) den alt
seo, beidh de rogha ag an gCumann deontas a
thabhairt nó diúltú deontas a thabhairt—

(a) i gcás nach raibh deimhniú cleachta ag
an aturnae a bhí i bhfeidhm an tráth, i
dtuairim an Chumainn, a bhain an
caillteanas don chliant,

(b) i gcás inarb é tuairim an Chumainn go
raibh mí-ionracas nó faillí ann ar
thaobh chliant an aturnae nó ar thaobh
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aon duine a bhfuil an cliant sin
freagrach ina leith agus go raibh an
mí-ionracas nó an fhaillí ina chuid den
chúis leis an gcaillteanas a bheidh i
gceist,

(c) i gcás inarb é tuairim an Chumainn gur
chabhraigh cliant an aturnae (cibé acu
trí ghníomh nó neamhghníomh) le
mí-iompar an aturnae,

(d) i gcás inarb é tuairim an Chumainn gur
éirigh an caillteanas a bhain don
chliant ar shlí seachas mar thoradh ar
mhíleithreasú mí-ionraic nó comhshó
mí-ionraic airgid, urrús nó maoine eile
cliaint de chuid aturnae a bheidh
curtha ar iontaoibh an aturnae sin nó
aon chléirigh nó seirbhísigh don
aturnae sin ag an gcliant, nó ag aon
duine eile don chliant nó thar ceann
an chliaint,

(e) i gcás inarb é tuairim an Chumainn, ag
féachaint do na himthosca go léir, nár
éirigh an caillteanas a bhain do chliant
an aturnae as soláthar, nó nach raibh
sé bainteach go díreach le soláthar,
seirbhísí de chineál dlíthiúil ag an
aturnae don chliant,

agus, i gcás go gcinnfidh an Cumann deontas a
thabhairt in aon chás den sórt sin, beidh de rogha
acu gan ach deontas teoranta a thabhairt.

(10) Féadfar deontas a thabhairt d’ainneoin gur
tharla, tar éis an ghnímh mí-ionracais, go bhfuair
an t-aturnae bás, gur baineadh nó gur scriosadh a
ainm den rolla, gur scoir sé de bheith ag
cleachtadh, gur fionraíodh ó chleachtadh é nó gur
fionraíodh a dheimhniú cleachta.

(11) Ní thabharfar aon deontas i leith
caillteanais a slánaíodh ar shlí eile.

(12) (a) Ar aon deontas a thabhairt d’aon
chliant de chuid aturnae i leith aon
chaillteanais—

(i) beidh seachaíocht ag an gCumann,
go dtí méid an deontais—

(I) maidir le haon chearta nó
leigheasanna a raibh teideal
chucu ag an gcliant sin, mar
gheall ar an gcaillteanas, i
gcoinne an aturnae nó aon
duine eile nó i gcoinne eastát
an aturnae sin nó an duine
eile sin,

(II) maidir le haon chearta nó
leigheasanna a raibh teideal
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chucu ag an aturnae, nó ag a
chléireach nó a sheirbhíseach,
mar gheall ar an gcaillteanas,
i gcoinne aon duine eile nó i
gcoinne eastát an duine eile
sin, agus

(III) maidir le gach ceart agus
leigheas eile (más ann) de
chuid an chliaint sin nó an
aturnae sin, an chléirigh nó
an tseirbhísigh sin, i leith an
chaillteanais; agus

(ii) ní bheidh ag cliant an aturnae ceart
ar bith, faoi imeachtaí
féimheachta ná imeachtaí dlíthiúla
eile ná ar aon slí eile, chun aon
suim a fháil as sócmhainní an
aturnae, an chléirigh nó an
tseirbhísigh i leith an chaillteanais
go dtí go mbeidh méid iomlán an
deontais aisíoctha leis an
gCumann.

(b) Aon tagairtí i mír (a) den fho-alt seo do
chliant de chuid aturnae nó don
aturnae, don chléireach nó don
seirbhíseach, folaíonn siad, i gcás é nó
iad d’fháil bháis, d’éirí dócmhainneach
nó a theacht faoi dhícháilíocht eile,
tagairtí dá ionadaí pearsanta nó dá
n-ionadaí pearsanta nó d’aon duine
eile ag a mbeidh údarás a eastát nó a
eastáit nó a n-eastát nó a n-eastáit a
riaradh.

(13) Ní thabharfar aon deontas mura
bhfaighidh an Cumann fógra i dtaobh an
chaillteanais—

(a) ar an modh forordaithe, agus

(b) laistigh den tréimhse fhorordaithe tar
éis don chliant lena mbaineann de
chuid an aturnae fios a fháil ar an
gcaillteanas.

(14) Féadfaidh an Cumann, chun críocha
fiosrúcháin i dtaobh aon nithe a dhéanfaidh difear
maidir le deontas a thabhairt nó a dhiúltú, fianaise
a ghlacadh faoi mhionn, agus údaraítear leis seo
daoine a chur faoin mionn sin.

(15) (a) Féadfar, de rogha an Chumainn,
deontas a íoc in aon suim amháin nó i
cibé tráthchodanna a chinnfidh an
Cumann.

(b) Féadfaidh an Cumann, más é a dtuairim
gur gá sin ar mhaithe le cobhsaíocht
airgeadais an Chiste, íoc aon deontais
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nó íoc aon tráthchoda d’aon deontas a
chur siar.

(16) I gcás gurb é tuairim an Chumainn—

(i) nach raibh aon mhí-ionracas nó faillí
ann ar thaobh aturnae, agus

(ii) go bhfuil an t-aturnae sin faoi dhliteanas
go hionadach ag aon duine amháin nó
níos mó dá chliaint nó de chliaint a
ghnólachta dár bhain caillteanas de
dhroim mí-ionracais ar thaobh aon
chomhpháirtí den aturnae sin in
imthosca ina mbeadh, murach an
t-aturnae sin a bheith faoi dhliteanas
ionadach amhlaidh, deontas tugtha
don chliant sin nó do na cliaint sin faoi
fho-alt (4) den alt seo,

féadfar, mar sin féin, de rogha an Chumainn,
deontas de mhéid a chinnfidh an Cumann, faoi réir
fhorálacha an ailt seo, a thabhairt faoi fho-alt (4)
den alt seo d’aon chliant, nó d’aon chliaint, den
sórt sin.

(17) Chun críocha an ailt seo, ní bheidh aturnae
nó comhlacht corpraithe atá ar úinéireacht
thairbhiúil nó faoi rialú tairbhiúil ag an aturnae
sin ina chliant de chuid cleachtaidh aturnae inarb
eisean an cleachtóir aonair nó inar comhpháirtí é.

(18) Féadfaidh an Cumann, le rialacháin, a
mhéid a fhorálfar sna rialacháin sin, forálacha an
ailt seo a chur chun feidhme maidir le cleachtadh
aturnae lasmuigh de dhlínse an Stáit.”.

30.—Leasaítear leis seo Acht 1960 tríd an alt seo a leanas a chur
in ionad alt 22:

“Ranníocaí
isteach sa
Chiste Cúitimh
ó aturnaetha.

22.—(1) Sula n-eiseofar deimhniú cleachta
chuig aturnae i leith na bliana cleachta tar éis don
alt seo teacht i ngníomh nó aon bhliana cleachta
dá éis sin, íocfaidh sé leis an gCumann ranníoc
bliantúil chun an Chiste de cibé méid a bheidh
forordaithe ó am go ham, agus féadfaidh an
cláraitheoir eisiúint an deimhnithe cleachta sin
chuig an aturnae sin a choimeád siar nó go
ndéanfar an íocaíocht.

(2) Le linn don Chumann na cumhachtaí a
thugtar dóibh faoin alt seo a fheidhmiú, beidh aird
acu ar an bprionsabal gur méid nach lú ná
£1,000,000, nó cibé suim is mó ná sin a fhorordófar
ó am go ham, ba chóir a bheith sa mhéid iomlán a
bheidh chun creidiúna don Chiste (lena n-áirítear
luach na n-infheistíochtaí go léir is cuid den
Chiste) ar an dáta atá trí mhí tar éis dháta tosaigh
gach bliana cleachta.

(3) Ní bheidh aon ranníoc bliantúil leis an
gCiste iníoctha ag aturnae i seirbhís lánaimseartha
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an Stáit de réir bhrí alt 54 (3) (arna ionadú leis
an Acht Aturnaetha (Leasú), 1994) den
Phríomh-Acht.

(4) Féadfaidh an Cumann, le rialacháin, a
fhoráil nach mbeidh aon ranníoc leis an gCiste
iníoctha ag aturnae ar a bhfuil cónaí lasmuigh den
Stát agus atá ag gabháil do sheirbhísí dlí a
sholáthar lasmuigh den Stát.

(5) D’ainneoin fhorálacha alt 21 den Acht seo
(arna ionadú leis an Acht Aturnaetha (Leasú),
1994), ní thabharfar aon deontas as an gCiste de
dhroim mí-ionracais ar thaobh aturnae i seirbhís
lánaimseartha an Stáit nó ar thaobh aon chléirigh
nó seirbhísigh don aturnae sin.”.

31.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 61:

“Idirghníomhú
i gcleachtadh
cleachtóra
aonair i
gcásanna báis,
éagumais,
féimheachta
nó tréigin.

61.—(1) I gcás go bhfuair aturnae a bhí ina
chleachtóir aonair bás, féadfaidh a ionadaí
pearsanta aturnae eile a cheapadh chun a
chleachtadh a choimeád ar siúl go ceann cibé
tréimhse agus ar cibé téarmaí is cuí leis an
gCumann.

(2) I gcás go dtiocfaidh aturnae is cleachtóir
aonair chun bheith mímheabhrach nó go
dtiocfaidh sé chun bheith éagumasaithe ar shlí eile
trí thinneas nó trí thionóisc go feadh an méid sin
go mbeidh sé, i dtuairim an Chumainn,
neamhinniúil (cibé acu go buan nó go sealadach)
ar a ghnóthaí féin nó gnóthaí a chleachtaidh a
bhainistiú, féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas a
fháil ón gCumann (nó, más infheidhme, ar iarratas
a fháil ó chúramaí a eastáit iar bhfógra don
Chumann), aturnae eile a cheapadh chun
cleachtadh an aturnae éagumasaithe sin a
choimeád ar siúl (lena n-áirítear an t-aturnae
ceaptha sin d’oibriú aon chuntais cliaint, ina aonar
nó i gcomhar le duine eile a bheidh ainmnithe ag
an gCumann agus a bheidh ceadaithe ag an
gCúirt) go ceann cibé tréimhse agus ar cibé
téarmaí is cuí leis an gCúirt, agus féadfaidh sí a
cheangal go ndéanfar na doiciméid go léir de chuid
an chleachtaidh sin a bheidh i seilbh nó faoi
urláimh an aturnae éagumasaithe sin nó aon
chléirigh nó seirbhísigh nó iarchléirigh nó
iarsheirbhísigh don aturnae éagumasaithe sin nó
ar fáil aige a thabhairt ar aird don aturnae ceaptha
agus a sheachadadh air.

(3) I gcás aturnae is cleachtóir aonair a
bhreithniú ina fhéimheach, ansin, de réir mar a
bheidh—

(a) féadfaidh an chúirt a bhreithnigh ina
fhéimheach é, tar éis fógra cuí a
thabhairt don Chumann, nó
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(b) féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas a
fháil ón gCumann nó ón Sannaí
Oifigiúil,

aturnae eile a cheapadh chun cleachtadh an
aturnae sin a choimeád ar siúl go ceann cibé
tréimhse agus ar cibé téarmaí is cuí leis an gcúirt
sin nó leis an Ard-Chúirt.

(4) Más rud é, i ndáil le haturnae is cleachtóir
aonair, go mbeidh feidhm ag aon cheann
d’imthosca mhír (b) d’alt 19 (1) (arna ionadú leis
an Acht Aturnaetha, 1994) d’Acht, 1960, féadfaidh
an Ard-Chúirt, ar iarratas a fháil ón gCumann,
aturnae eile a cheapadh chun cleachtadh an
aturnae a choimeád ar siúl (lena n-áirítear an
t-aturnae ceaptha sin d’oibriú aon chuntais cliaint,
ina aonar nó i gcomhar le duine eile a bheidh
ainmnithe ag an gCumann agus a bheidh ceadaithe
ag an gCúirt) go ceann cibé tréimhse agus ar cibé
téarmaí is cuí leis an gCúirt, agus féadfaidh sí a
cheangal go ndéanfar na doiciméid go léir de chuid
an chleachtaidh sin a bheidh i seilbh nó faoi
urláimh an aturnae sin nó aon chléirigh nó
seirbhísigh nó iarchléirigh nó iarsheirbhísigh don
aturnae sin nó ar fáil aige a thabhairt ar aird don
aturnae ceaptha agus a sheachadadh air.

(5) Aon tagairt do ‘ionadaí pearsanta’ san alt
seo nó in alt 32 nó 34 den Acht Aturnaetha
(Leasú), 1994, forléireofar í mar thagairt d’aon
duine nó daoine a bheidh i dteideal iarratas a
dhéanamh ar dheonú probháide nó ar litreacha
riaracháin i ndáil le heastát aturnae éagtha.”.

32.—(1) I gcás go bhfuair aturnae a bhí ina chleachtóir aonair bás,
agus nach bhfuil aturnae eile ceaptha laistigh de cheithre sheachtain
ó dháta a bháis chun a chleachtadh a choimeád ar siúl faoi alt 61 (1)
(arna ionadú leis an Acht seo) den Phríomh-Acht, ansin, gan dochar
do chearta aon ionadaí phearsanta faoin alt sin, dílseoidh an ceart
chun aon chuntas cliaint a oibriú, nó chun déileáil leis ar shlí eile, in
ainm an aturnae éagtha nó a ghnólachta don Chumann agus beidh
sé infheidhmithe amhail ar agus ó bhás an aturnae sin ag aturnae
arna cheapadh i scríbhinn chuige sin ag an gCumann go ceann cibé
tréimhse agus ar cibé téarmaí a chinnfidh an Cumann agus
cumhachtófar don Chumann aon bhearta breise a dhéanamh i ndáil
leis an gcleachtadh a mheasfaidh siad a bheith riachtanach ar
mhaithe le leasanna chliaint an aturnae éagtha.

(2) I gcás gur oibrigh an Cumann cuntas cliaint, nó gur dhéileáil
siad leis ar shlí eile, faoi fho-alt (1) den alt seo, beidh an Cumann i
dteideal cibé caiteachais réasúnacha a thabhaigh an Cumann dá
chionn sin a ghnóthú ó eastát an aturnae éagtha.

(3) Féadfaidh an Cumann iarratas a dhéanamh chun na
hArd-Chúirte ar ordú i ndáil le diúscairt aon airgid a bheidh in aon
chuntas cliaint de chuid aon chleachtóra aonair a fuair bás roimh
theacht in éifeacht d’fhorálacha an ailt seo, nó dá éis sin, nó i ndáil
le diúscairt aon doiciméad a bheidh ina chleachtadh agus féadfaidh
an Chúirt cibé ordú is cuí léi a dhéanamh.
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(4) I gcás go bhfuair aturnae a bhí ina chleachtóir aonair bás agus
i gcás gurb é tuairim an Chumainn go raibh an t-aturnae sin nó aon
chléireach nó seirbhíseach don aturnae sin ciontach i mí-ionracas ag
eascairt as cleachtadh an aturnae sin mar aturnae agus, d’ainneoin a
bháis, gur cuí don Chumann imeachtaí a eisiúint d’fhonn iarratas a
dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar ordú nó ar orduithe faoi alt 20
(arna ionadú leis an Acht seo) d’Acht 1960 i ndáil leis an aturnae
éagtha sin, féadfaidh an Cumann imeachtaí a eisiúint ina
n-ainmneofar cléireach nó seirbhíseach nó duine eile a mbeidh
dlúthbhaint aige le cleachtadh an aturnae éagtha sin, nó céile an
aturnae éagtha sin nó gaol leis nó ionadaí pearsanta dá chuid, mar
chosantóir nó mar chosantóirí, agus féadfaidh an Cumann iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte, le fógra nó gan fógra roimh ré don
chosantóir nó do na cosantóirí sin, ar cibé orduithe is cuí leis an
gCumann.

(5) Féadfaidh an Ard-Chúirt, ar aon iarratas faoi fho-alt (4) den
alt seo a éisteacht, cibé ordú nó orduithe a dhéanamh faoi alt 20
(arna ionadú leis an Acht seo) d’Acht 1960 ar cibé téarmaí agus
coinníollacha (más ann) is cuí leis an gCúirt, lena n-áirítear ordú ag
uamadh aon duine nó daoine eile mar chosantóir nó cosantóirí nó
ordú lena gceanglófar fógra a thabhairt d’aon duine nó daoine maidir
leis an iarratas sin.

(6) I gcás go ndéanfaidh an Ard-Chúirt ordú faoi fho-alt (5) den
alt seo, féadfaidh an Chúirt, le fógra nó gan fógra roimh ré d’aon
duine nó daoine, cibé ordú nó orduithe breise a dhéanamh ar cibé
téarmaí agus coinníollacha (más ann) is cuí leis an gCúirt chun a
chumasú don Chumann rochtain a bheith acu ar iar-áit ghnó nó ar
iar-áiteanna gnó an aturnae éagtha lena mbaineann agus chun na
doiciméid go léir a gheofar ann a iniúchadh agus seilbh a ghlacadh
orthu lena gcoinneáil ina seilbh ag an gCumann go dtí cibé tráth a
bheidh a n-imscrúduithe i ndáil le cleachtadh an aturnae éagtha sin
críochnaithe, agus air sin déanfaidh an Cumann na doiciméid sin nó
aon chuid díobh a sheachadadh ar cibé duine nó daoine a mheasfaidh
an Cumann a bheith i dteideal iad a fháil, nó de réir mar a ordóidh
an Chúirt.

(7) (a) I gcás go ndéanfaidh an Ard-Chúirt ordú maidir le
doiciméid faoi fho-alt (6) den alt seo, féadfaidh an
Cumann cibé fiosruithe a dhéanamh is gá le réasún chun
a fháil amach cé hé an duine nó cé hiad na daoine a bhfuil
teideal aige nó acu na doiciméid sin, nó aon cheann acu,
a bheith ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina choimeád nó
faoin gcoimeád agus féadfaidh siad, dá éis sin, déileáil leis
na doiciméid sin, nó le haon cheann acu, de réir mar a
ordóidh an duine sin nó na daoine sin ag a mbeidh
teideal amhlaidh.

(b) Chun críocha mhír (a) den fho-alt seo, beidh éifeacht leis
na forálacha atá leagtha amach sa Dara Sceideal (arna
leasú leis an Acht seo) a ghabhann le hAcht 1960.

(8) D’ainneoin an Ard-Chúirt do dhéanamh ordú faoi fho-alt (6)
den alt seo, féadfaidh aon duine nó daoine iarratas a dhéanamh chun
na Cúirte ar ordú á ordú don Chumann na doiciméid, nó aon cheann
acu, a mbeidh seilbh glactha amhlaidh ag an gCumann orthu, a
sheachadadh ar an duine nó ar na daoine sin agus féadfaidh an
Chúirt an t-ordú sin a dhéanamh ar cibé téarmaí agus coinníollacha
(más ann) is cuí leis an gCúirt.



[1994.] [Uimh. 27.]An tAcht Aturnaetha (Leasú), 1994.

33.—(1) Más rud é, i ndáil le haon aturnae nó aturnae éagtha lena
mbaineann alt 61 (arna ionadú leis an Acht seo) den Phríomh-Acht
nó alt 32 den Acht seo, gurb é tuairim an Chumainn go raibh, nó gur
dóigh go mbeidh, iompar an aturnae sin nó an aturnae éagtha sin,
ag eascairt as a chleachtadh mar aturnae, ina chúis leis an gCumann
do thabhairt deontais nó deontas as an gCiste Cúitimh, féadfaidh an
Ard-Chúirt, ar iarratas a fháil ón gCumann agus tar éis fógra cuí a
thabhairt, agus tar éis éisteacht a thabhairt, do cibé duine nó daoine
is cuí leis an gCúirt, a údarú don Chumann cleachtadh an aturnae
sin a dhíol (lena n-áirítear, más cuí, áitreabh, troscán, feistis agus
trealamh agus cáilmheas an chleachtaidh sin), ar cibé téarmaí, lena
n-áirítear cibé téarmaí maidir le hinfheistiú sealadach na bhfáltas ó
dhíol an chleachtaidh go dtí go n-éistfear iarratas faoi fho-alt (3) den
alt seo, is cuí leis an gCúirt.

(2) (a) I gcás go mbeidh cleachtadh aturnae nó aturnae éagtha
díolta ag an gCumann de bhun fho-alt (1) den alt seo,
déanfaidh an Cumann, laistigh de thréimhse ceithre
sheachtain tar éis an dáta a chríochnófar an díol, iarratas
chun na hArd-Chúirte ar ordacháin maidir leis an modh
ar a ndéanfar fáltais an díola sin a chur chun feidhme.

(b) Déanfaidh an Cumann fógra a thabhairt faoin iarratas sin
i nuachtán laethúil amháin ar a laghad a scaiptear sa
limistéar inar sheol an t-aturnae nó an t-aturnae éagtha
cleachtadh 10 lá ar a laghad roimh éisteacht an iarratais,
agus déarfar san fhógra go bhféadfaidh daoine a mbeidh
éilimh acu in aghaidh an aturnae nó an aturnae éagtha
freastal ar an éisteacht.

(3) Ar iarratas arna dhéanamh chun na hArd-Chúirte de bhun
fho-alt (2)(a) den alt seo, féadfaidh an Chúirt, tar éis éisteacht a
thabhairt do cibé duine nó daoine is cuí leis an gCúirt, a ordú le
hordú maidir leis na fáltais ó dhíol chleachtadh an aturnae, nó cibé
cuid díobh is cuí leis an gCúirt—

(a) go ndéanfar iad a íoc leis an gCiste Cúitimh, nó

(b) go ndéanfaidh an Cumann iad a theachtadh ar iontaobhas
go ceann cibé tréimhse agus ar cibé téarmaí maidir leis
na fáltais sin a infheistiú a shonróidh an Chúirt agus
féadfaidh an Chúirt ordú amháin nó níos mó a dhéanamh
le linn a cumhachtaí faoin bhfo-alt seo a fheidhmiú.

(4) (a) I gcás go n-ordóidh an Ard-Chúirt go ndéanfar aon fháltais
ó dhíol cleachtaidh a choimeád ar iontaobhas go ceann
tréimhse sonraithe faoi fho-alt (3)(b) den alt seo, cuirfidh
an Cumann faoi deara go dtabharfar fógra maidir leis an
ordú sin a dhéanamh i nuachtán laethúil amháin ar a
laghad a scaiptear sa limistéar inar sheol an t-aturnae nó
an t-aturnae éagtha cleachtadh.

(b) Déanfar, ina theannta sin, a chur in iúl i bhfógra maidir le
hordú a dhéanamh faoi fho-alt (3) (b) den alt seo gur
chóir do dhaoine a bhfuil éilimh acu in aghaidh an
aturnae nó an aturnae éagtha sonraí faoina n-éilimh a
thabhairt don Chumann laistigh de 21 lá ón dáta a
fhoilseofar an fógra sin nó de cibé tréimhse is faide ná sin
a ordóidh an Ard-Chúirt, agus coimeádfaidh an Cumann
taifead ar an uile éileamh den sórt sin a gheofar.

(5) (a) Déanfaidh an Cumann, roimh dheireadh na tréimhse a
shonróidh an Ard-Chúirt de bhun fho-alt (3)(b) den alt
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seo agus tar éis dheireadh na teorann ama chun éilimh a
thabhairt de bhun fho-alt (4)(b) den alt seo, iarratas chun
na Cúirte ar ordacháin maidir le haon fháltais ó dhíol
cleachtaidh arna dteachtadh ar iontaobhas ag an
gCumann de bhun fho-alt (3)(b) den alt seo a dhiúscairt.

(b) Ar iarratas a fháil faoin bhfo-alt seo, déanfaidh an
Cumann liosta de na héilimh go léir in aghaidh an
aturnae nó an aturnae éagtha a bheidh faighte ag an
gCumann a thabhairt don Ard-Chúirt, agus féadfaidh an
Chúirt a ordú go ndéanfar fógra i dtaobh an iarratais ar
ordacháin a thabhairt do cibé duine nó daoine is cuí leis
an gCúirt.

(6) Féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas a fháil ón gCumann agus
tar éis fógra cuí a thabhairt, agus éisteacht a thabhairt, do cibé duine
nó daoine is cuí leis an gCúirt, cibé ordú nó orduithe a dhéanamh is
cuí leis an gCúirt chun go n-éascófar críochnú díola cleachtaidh
aturnae nó aturnae éagtha, ar cleachtadh é a bheidh díolta nó le díol
de bhun fho-alt (1) den alt seo, lena n-áirítear orduithe maidir le
maoin a aistriú, maidir le heirí a urscaoileadh agus maidir leis an
gCumann do shlánú aon cheannaitheora a cheannóidh an
cleachtadh sin.

34.—(1) Beidh éifeacht leis an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht
1960 i ndáil leis na doiciméid go léir nó le haon doiciméid a mbeidh
seilbh glactha ag an gCumann orthu faoi aon fhoráil de na hAchtanna
Aturnaetha, 1954 go 1994.

(2) Leasaítear leis seo an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht
1960—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad cheannteideal an
Sceidil sin agus na míre réamhráití ceithre líne:

“Forálacha lena bhFuil Éifeacht i nDáil le haon
Doiciméid de chuid Cleachtaidh Aturnae a
mbeidh seilbh glactha ag an gCumann orthu”

Beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas i ndáil le
haon doiciméid de chuid cleachtaidh aturnae a mbeidh

seilbh glactha ag an gCumann orthu:”,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach:

“(h) Beidh éifeacht leis na forálacha sin roimhe seo
den Sceideal seo i ndáil le doiciméid d’ainneoin
aon cheart seilbhe nó coinneála ar na doiciméid
sin nó ar aon cheann acu a bheidh dı́lsithe d’aon
aturnae nó d’aon duine eile a bheith ann nó
d’ainneoin é a bheith lı́omhnaithe aon cheart den
sórt sin a bheith ann.”.

(3) Féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas a fháil ón gCumann agus
tar éis fógra cuí a thabhairt, agus éisteacht a thabhairt, do cibé duine
nó daoine is cuí leis an gCúirt, a ordú go ndéanfaidh an t-aturnae
lena mbaineann nó a ionadaí pearsanta caiteachas deimhnithe arna
thabhú ag an gCumann faoi alt 19 (arna ionadú leis an Acht seo)
d’Acht 1960 nó faoi alt 61 (arna ionadú leis an Acht seo) den
Phríomh-Acht nó faoi alt 32 den Acht seo, lena n-áirítear costais aon
duine a bheidh ag feidhmiú cumhachtaí agus feidhmeanna faoi na
forálacha sin thar ceann an Chumainn, a chúiteamh leis an gCumann
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agus go mbeidh an céanna inghnóthaithe mar fhiach atá dlite don
Chumann.

35.—Gan dochar d’aon fhoráil shonrach i dtaobh fógra atá in aon
alt den Phríomh-Acht nó d’Acht 1960 nó den Acht seo, déanfar fógra
i dtaobh aon iarratais a dhéanfaidh aon duine chuig aon chúirt de
bhun na nAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994, nó i dtaca leo, a
thabhairt don Chumann, mura n-ordóidh cúirt a mhalairt.

36.—(1) Gan dochar d’aon chosaint eile, is cosaint é ar chaingean
le haghaidh damáistí in aghaidh an Chumainn i ndáil le haon
chumhacht a thugtar don Chumann leis na hAchtanna Aturnaetha,
1954 go 1994, a fheidhmiú nó gan í a fheidhmiú, don Chumann a
chruthú—

(a) gur ghníomhaigh an Cumann de mheon macánta i ndáil
lena gcumhachtaí a fheidhmiú nó gan iad a fheidhmiú,
agus

(b) gur ghníomhaigh an Cumann, i ndáil lena bhfeidhmeanna
a fheidhmiú, go réasúnach ag féachaint do na himthosca
go léir.

(2) San alt seo, folaíonn “an Cumann” aon duine atá ag gníomhú
don Chumann nó a bheidh ceaptha ag an gCumann.

37.—(1) Ní thosóidh aturnae, gan toiliú scríofa ón gCumann, ar
chleachtadh a sheoladh—

(a) mar chleachtóir aonair, nó

(b) mar chomhpháirtí le haturnae eile nó le haturnaetha eile,
ach amháin i gcás go raibh an t-aturnae eile sin nó duine
díobh ar bhonn leanúnach ag gabháil go lánaimseartha
do sheirbhísí dlí a sholáthar ar feadh tréimhse nach lú ná
trí bliana tráth an tosaithe sin,

mura rud é, tar éis dháta a ghlactha mar aturnae, go raibh sé fostaithe
go lánaimseartha mar aturnae i dtaca le seirbhísí dlí a sholáthar ar
feadh cibé tréimhse nach faide na trí bliana a fhorordófar, agus
féadfar tréimhsí fostaíochta den sórt sin is lú ná sin a chomhiomlánú
le linn an tréimhse a fhorordófar amhlaidh a áireamh.

(2) Aon aturnae nach bhféadfaidh cleachtadh mar chleachtóir
aonair, nó mar chomhpháirtí le haturnae eile nó le haturnaetha eile,
de bhua fhorálacha fho-alt (1) den alt seo, freastalóidh sé ar cibé
cúrsa nó cúrsaí breisoideachais nó breisoiliúna (nó orthu araon) a
fhorordófar.

(3) Le linn iarratas ar a dtoiliú faoi fho-alt (1) den alt seo a
bhreithniú, féadfaidh an Cumann aird a thabhairt ar aon taithí
ghairmiúil a bheidh faighte ag aturnae i ndlínse eile.

(4) I gcás go ndiúltóidh an Cumann a dtoiliú a thabhairt d’aturnae
faoi fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh an t-aturnae sin achomharc a
dhéanamh in aghaidh a ndiúltaithe chuig Uachtarán na
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hArd-Chúirte, agus féadfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte cibé ordú
is cuí leis a dhéanamh.

(5) Beidh an Cumann i dteideal éisteacht a fháil i dtaca le
héisteacht achomhairc faoi fho-alt (4) den alt seo.

38.—(1) Ar aon iarratas a theacht os comhair na hArd-Chúirte
faoi na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994, féadfaidh sí cibé ordú
is cuí léi a dhéanamh i ndáil le haturnae, lena n-áirítear aon ordú i
ndáil le haon doiciméad nó doiciméid a bheidh i seilbh nó faoi
urláimh an aturnae sin nó aon chléirigh nó seirbhísigh nó iarchléirigh
nó iarsheirbhísigh don aturnae sin nó dá ghnólacht, nó ar fáil aige, a
thabhairt ar aird, a sheachadadh, a iniúchadh, a dhiúscairt nó a
scriosadh, chun cearta cliaint nó cliant de chuid an aturnae sin nó
leas an phobail nó leasanna lucht ghairm na n-aturnaetha ina
n-iomláine a chosaint nó a áirithiú, nó chun a chumasú don Chumann
a bhfeidhmeanna faoi na hAchtanna sin a chomhlíonadh, gan dochar
do chinneadh aon saincheiste a bheidh os comhair na Cúirte, nó a
thiocfaidh os a comhair amach anseo, maidir le hiompar an aturnae
a bheidh ainmnithe san ordú sin.

(2) Féadfaidh an Ard-Chúirt, ar aon iarratas nó achomharc a
thiocfaidh os a comhair faoi na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994,
a éisteacht, cibé ordú is cuí leis an gCúirt a dhéanamh i dtaobh
costas.

39.—Leasaítear leis seo Acht 1960 tríd an alt seo a leanas a chur
in ionad alt 12:

“Achomhairc
chuig an
gCúirt
Uachtarach.

12.—Féadfaidh an Cumann nó an t-aturnae lena
mbaineann achomharc a dhéanamh chuig an
gCúirt Uachtarach in aghaidh ordú ón Ard-Chúirt
arna dhéanamh faoi alt 8 (1) (arna ionadú leis an
Acht Aturnaetha (Leasú), 1994) nó faoi alt 9 nó 10
(arna leasú leis an Acht Aturnaetha (Leasú), 1994)
den Acht seo laistigh de thréimhse 21 lá dar tús
dáta an ordaithe, agus mura n-ordóidh an
Ard-Chúirt nó an Chúirt Uachtarach a mhalairt,
beidh éifeacht le hordú na hArd-Chúirte go dtí go
gcinnfear an t-achomharc sin.”.

Cuid V

CÁILIÚ LE hAGHAIDH GLACADH MAR ATURNAE

40.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 24:

“Coinníollacha
chun duine a
ghlacadh mar
aturnae.

24.—(1) Faoi réir na Coda seo den Acht seo, ní
ghlacfar duine mar aturnae mura rud é—

(a) go mbeidh 21 bhliain d’aois slánaithe
aige,

(b) go ndeachaigh sé faoi cheangal dintiúr
printíseachta ar feadh an téarma chuí
agus gur dheimhnigh sé don Chumann
gur thug sé seirbhís go cuí faoi na
dintiúir phrintíseachta sin, nó gur
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díolmhaíodh é, de réir mar a bheidh
forordaithe, ó bheith faoi cheangal ag
na dintiúir phrintíseachta sin nó ó
sheirbhís a thabhairt fúthu,

(c) gur fhreastail sé go cuí ar cibé cúrsa nó
cúrsaí oideachais nó oiliúna (nó orthu
araon) agus gur ghnóthaigh sé cibé
scrúdú nó scrúduithe a bheidh
forordaithe, nó gur díolmhaíodh é, de
réir mar a bheidh forordaithe, ó
fhreastal ar an gcúrsa sin nó ar na
cúrsaí sin nó ó na scrúduithe sin, nó
aon cheann díobh, a ghnóthú, ach
amháin na scrúduithe sin a bhfuil sé
d’oibleagáid air iad a dhéanamh,

(d) gur chomhlíon sé na coinníollacha
forordaithe (más ann) maidir le
seirbhís faoi dhintiúir phrintíseachta
agus maidir le daoine a ghlacadh mar
aturnaetha nó go ndearna an Cumann
tarscaoileadh ar chomhlíonadh na
gcoinníollacha sin ar an modh
forordaithe, agus

(e) gur dheimhnigh sé don Chumann gur
duine oiriúnach cuí é chun a ghlactha
mar aturnae.

(2) (a) I gcás go gcinnfidh an Cumann nár
dheimhnigh duine dóibh gur duine
oiriúnach cuí é chun a ghlactha mar
aturnae, cuirfidh an Cumann, a luaithe
is indéanta, fógra i scríbhinn chuig an
duine sin ina luafar an cinneadh sin,
dáta an chinnidh agus na cúiseanna
atá leis.

(b) Aon duine lena mbaineann cinneadh
faoi mhír (a) den fho-alt seo, féadfaidh
sé, laistigh de thréimhse dhá mhí ón
dáta a gheofar fógra i scríbhinn ón
gCumann ina luafar an cinneadh sin,
iarratas a dhéanamh chun Uachtarán
na hArd-Chúirte chun an cinneadh sin
a chealú agus féadfaidh Uachtarán na
hArd-Chúirte, ar an iarratas sin a
éisteacht, agus ar cibé fiosruithe eile a
ordú is cuí leis, le hordú—

(i) a dhaingniú gur chuí don Chumann
an cinneadh a dhéanamh, nó

(ii) an cinneadh a chealú agus a
dhearbhú gur duine oiriúnach cuí
an duine sin chun a ghlactha mar
aturnae.”.
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41.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 25:

“Coinníollacha
chun duine a
ghlacadh mar
phrintíseach.

25.—Faoi réir na Coda seo den Acht seo, ní
fhéadfaidh duine dul faoi cheangal dintiúr
printíseachta mura rud é—

(a) go bhfuil 17 mbliana d’aois slánaithe
aige,

(b) gur fhreastail sé go cuí ar cibé cúrsa nó
cúrsaí oideachais nó oiliúna (nó orthu
araon) a bheidh forordaithe de bhun
alt 40 (arna leasú leis an Acht
Aturnaetha (Leasú), 1994) den Acht
seo,

(c) gur ghnóthaigh sé cibé scrúdú nó
scrúduithe a bheidh forordaithe de
bhun alt 40 (arna leasú leis an Acht
Aturnaetha (Leasú), 1994) den Acht
seo,

(d) go bhfuair sé toiliú scríofa ón gCumann
faoi alt 27 (2) (arna ionadú leis an Acht
Aturnaetha (Leasú), 1994) den Acht
seo, agus

(e) gur chomhlíon sé aon choinníollacha a
bheidh forordaithe maidir le daoine a
ghlacadh mar phrintísigh, nó go
ndearnadh comhlíonadh na
gcoinníollacha sin a tharscaoileadh de
réir mar a bheidh forordaithe.”.

42.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 26:

“Téarma
dintiúr.

26.—(1) Féadfaidh an Cumann le rialacháin
socrú a dhéanamh maidir le téarma nó téarmaí
seirbhíse (nach faide ná dhá bhliain) daoine (lena
n-áirítear cléirigh dhlí) nó earnálacha sonraithe
daoine a bheidh ag iarraidh a nglactha mar
aturnaetha, faoi dhintiúir phrintíseachta, agus
beidh feidhm ag aon rialacháin den sórt sin maidir
le dintiúir phrintíseachta a bheidh ann ar an dáta
a thiocfaidh na rialacháin sin in éifeacht.

(2) Ar an dáta a bheidh sé mhí tar éis don alt
seo teacht i ngníomh, nó do rialacháin a dhéanfar
faoi fho-alt (1) den alt seo teacht in éifeacht, cibé
acu is túisce, scoirfidh forálacha an Dara Sceideal
a ghabhann leis an Acht seo d’éifeacht a bheith
leo.

(3) San alt seo, ciallaíonn ‘cléireach dlí’ duine a
dheimhnigh don Chumann—

(a) go raibh sé ina chléireach bona fide
d’aturnae cleachtach nó d’aturnaetha
cleachtacha ar feadh tréimhse leanúnaí
cúig bliana ar a laghad,
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(b) go raibh sé, i gcaitheamh na tréimhse
sin, ag gabháil bona fide, faoi threoir
agus maoirseacht aturnae chleachtaigh
nó aturnaetha cleachtacha, do ghnó
dlíthiúil a dhéanamh agus a
chomhlíonadh de chineál ar deimhin
leis an gCumann gur ghnó é a raibh
leorfhreagracht ag baint leis, agus

(c) gur thug sé seirbhís dhúthrachtach mar
chléireach den sórt sin.”.

43.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 27:

“Fianaise ar
oideachas,
fostaíocht agus
carachtar.

27.—(1) Sula rachaidh duine faoi cheangal
dintiúr printíseachta, tabharfaidh sé fógra don
Chumann go bhfuil ar intinn aige déanamh
amhlaidh agus tabharfaidh sé don Chumann cibé
fianaise a fhorordófar ar a thaifead oideachais
agus fostaíochta roimhe sin agus ar a charachtar.

(2) I gcás go mbeidh an Cumann sásta leis an
bhfianaise a thabharfaidh duine a bheidh ag
iarraidh dul faoi cheangal dintiúr printíseachta
faoi fho-alt (1) den alt seo agus le haon fhaisnéis
a gheobhaidh siad de thoradh aon fhiosruithe is
cuí leo a dhéanamh agus gur deimhin leo gur
chomhlíon an duine sin forálacha mhíreanna (a),
(b) (c) agus (e) d’fho-alt (1) d’alt 25 (arna ionadú
leis an Acht Aturnaetha (Leasú), 1994) den Acht
seo, eiseoidh an Cumann a dtoiliú scríofa leis an
duine sin do dhul faoi cheangal dintiúr
printíseachta.

(3) I gcás nach mbeidh an Cumann sásta leis an
bhfianaise a bheidh tugtha faoi fho-alt (1) den alt
seo ag duine a bheidh ag iarraidh dul faoi cheangal
dintiúr printíseachta, féadfaidh an Cumann breith
a thabhairt diúltú a dtoiliú scríofa a eisiúint faoi
fho-alt (2) den alt seo leis an duine sin do dhul
faoi cheangal dintiúr printíseachta agus, i gcás go
dtabharfaidh an Cumann breith amhlaidh,
déanfaidh siad, a luaithe is indéanta, fógra i
scríbhinn a chur chuig an duine sin ina luafar an
bhreith, dáta na breithe agus na cúiseanna atá léi.

(4) Féadfaidh duine lena mbaineann breith a
thabharfar faoi fho-alt (3) den alt seo, laistigh de
thréimhse dhá mhí ón dáta a gheobhaidh sé fógra
i scríbhinn ina luafar an bhreith sin, iarratas a
dhéanamh chuig Uachtarán na hArd-Chúirte ar an
mbreith sin a chealú, agus féadfaidh Uachtarán na
hArd-Chúirte, ar an iarratas sin a éisteacht agus ar
cibé fiosruithe breise a ordú is cuí leis, le hordú—

(i) a dhaingniú gur chuí don Chumann an
bhreith sin a thabhairt, nó

(ii) an bhreith sin a chealú agus a ordú don
Chumann a dtoiliú scríofa a eisiúint
faoi fho-alt (2) den alt seo leis an duine
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sin do dhul faoi cheangal dintiúr
printíseachta.

(5) Diúltóidh an cláraitheoir dintiúir
phrintíseachta a chlárú a thabharfar ar aird dó faoi
alt 28 den Acht seo mura mbeidh i dteannta na
ndintiúr toiliú a eisíodh faoin alt seo agus a
mbeidh dáta air nach luaithe ná sé mhí roimh
dháta na ndintiúr.

(6) Ní mheasfar seirbhís phrintísigh faoi
dhintiúir phrintíseachta ar diúltaíodh faoin alt seo
iad a chlárú a bheith ina dea-sheirbhís ag an
bprintíseach faoina dhintiúir.”.

44.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 29:

“Srian le
haturnae do
ghlacadh nó
do choimeád
printísigh.

29.—(1) Ní fhéadfaidh ach aturnae cleachtach
printíseach a ghlacadh faoi dhintiúir
phrintíseachta.

(2) Mura raibh aturnae cleachtach ag
cleachtadh go leanúnach tráth éigin mar aturnae
ar feadh tréimhse cúig bliana ar a laghad, ní
ghlacfaidh sé printíseach gan toiliú scríofa ón
gCumann.

(3) i gcás aturnae, a bhfuil printíseach glactha
aige faoi dhintiúir phrintíseachta a bhfuil a
dtéarma gan chaitheamh, do scor de bheith ag
cleachtadh nó de bheith ina aturnae atá cáilithe
chun cleachtadh nó do dhul ar fostú mar chúntóir
nó mar chléireach ag aturnae eile, ní dhéanfaidh
sé, gan toiliú scríofa ón gCumann, an printíseach
sin a choimeád níos sia ná sé mhí dá éis sin.

(4) I gcás gur ghlac nó go gcoimeádfaidh
aturnae printíseach faoi dhintiúir phrintíseachta de
shárú ar na forálacha sin roimhe seo den alt seo,
ní mheasfar seirbhís nó seirbhís leantach ag an
bprintíseach sin faoi na dintiúir phrintíseachta sin
a bheith ina dea-sheirbhís, mura n-ordóidh an
Cumann a mhalairt.

(5) San alt seo agus in ailt 26, 32, 36, 40, 43 agus
44 (arna n-ionadú leis an Acht Aturnaetha (Leasú),
1994) den Acht seo, ciallaíonn ‘aturnae cleachtach’
aturnae atá ag gabháil go lánaimseartha do
sheirbhísí dlí a sholáthar—

(a) mar chleachtóir aonair, nó

(b) mar chomhpháirtí i ngnólacht
aturnaetha, nó

(c) mar aturnae i bhfostaíocht
lánaimseartha comhlachta
chorpraithe, nó

(d) mar aturnae i seirbhís lánaimseartha an
Stáit de réir bhrí alt 54 (3) (arna
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ionadú leis an Acht Aturnaetha
(Leasú), 1994) den Acht seo.”.

45.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 32:

“Dintiúir a
shannadh ar
aturnae d’fháil
bháis, etc.

32.—Más rud é, roimh dheireadh an téarma a
mbeidh printíseach faoi cheangal dintiúr
printíseachta ina leith—

(a) go bhfaighidh an t-aturnae lena
mbaineann bás nó go scoirfidh sé de
bheith ag cleachtadh mar aturnae, nó

(b) go gcealófar na dintiúir phrintíseachta
de chomhthoil, nó

(c) go n-urscaoilfear na dintiúir
phrintíseachta de bhua ordú ón
gCumann nó ó aon chúirt nó ar shlí
eile,

féadfar, le toiliú scríofa ón gCumann, trí na
dintiúir phrintíseachta a shannadh, nó le dintiúir
phrintíseachta nua, an printíseach a chur faoi
cheangal ag aturnae cleachtach eile go ceann
iarmhar an téarma sin.”.

46.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 33:

“Cumhacht
ghinearálta
chun dintiúir a
urscaoileadh.

33.—(1) Más rud é gurb é tuairim an Chumainn
gur chóir dintiúir phrintíseachta a urscaoileadh,
féadfaidh an Cumann, tar éis fógra cuí a thabhairt
do gach páirtí, agus tar éis breithniú cuí a
dhéanamh ar aon aighneachtaí ó gach páirtí, sna
dintiúir phrintíseachta, le hordú, na dintiúir
phrintíseachta a urscaoileadh ar cibé téarmaí (más
ann) is cuí leo, agus a chinneadh cad é an tréimhse
seirbhíse (más ann) ag an bprintíseach faoi na
dintiúir phrintíseachta ar chóir go measfaí í a
bheith ina dea-sheirbhís.

(2) I gcás go ndéanfaidh an Cumann ordú de
bhun fho-alt (1) den alt seo, cuirfidh an Cumann,
a luaithe is indéanta, fógra i scríbhinn chuig gach
páirtí sna dintiúir phrintíseachta ina luafar téarmaí
an ordaithe, dáta an ordaithe agus na cúiseanna
atá leis.

(3) Aon pháirtí i ndintiúir phrintíseachta is
ábhar d’ordú ón gCumann arna dhéanamh de
bhun fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh sé, laistigh
de thréimhse dhá mhí ón dáta a gheobhaidh sé
fógra i scríbhinn de bhun fho-alt (2) den alt seo,
iarratas a dhéanamh chun Uachtarán na
hArd-Chúirte ar an gcinneadh sin a chealú, agus
féadfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte, ar an
iarratas sin a éisteacht agus ar cibé fiosruithe
breise a ordú is cuí leis, le hordú—
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(a) a dhaingniú gur chuí don Chumann
ordú den sórt sin a dhéanamh, nó

(b) ordú an Chumainn a chealú nó a athrú,

agus cibé ordacháin iarmhartacha (más ann) is cuí
leis a thabhairt, lena n-áirítear ordachán maidir
leis an tréimhse seirbhíse (más ann) ag an
bprintíseach faoi na dintiúir phrintíseachta ar
chóir go measfaí í a bheith ina dea-sheirbhís.”.

47.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 36:

“An líon
printíseach.

36.—(1) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, ní
bheidh níos mó ná beirt phrintíseach faoi dhintiúir
phrintíseachta an tráth céanna ag aturnae
cleachtach.

(2) Féadfaidh aturnae cleachtach, le toiliú
scríofa ón gCumann, printíseach amháin a bheith
faoi dhintiúir phrintíseachta aige in aghaidh gach
beirt aturnaetha cúnta a bheidh ar fostú aige nó ar
fostú ag a ghnólacht ar dháta cláraithe na ndinitiúr
printíseachta uile díobh sin faoi alt 28 den Acht
seo.

(3) I gcás go mbeidh ag aturnae cleachtach, faoi
fho-alt (2) den alt seo, printíseach nó printísigh
faoi dhintiúir phrintíseachta a mbeidh a dtéarmaí
gan chaitheamh, tabharfaidh an t-aturnae sin fógra
don Chumann i gcás an líon aturnaetha cúnta a
bheidh ar fostú a laghdú faoi bhun an chóimheasa
dá bhforáiltear san fho-alt sin agus tabharfar an
fógra laistigh de thrí mhí ón tráth a laghdófar an
líon aturnaetha cúnta faoi bhun an chóimheasa sin.

(4) I gcás go mbeidh fógra tugtha don
Chumann faoi fho-alt (3) den alt seo nó go
dtiocfaidh siad ar an eolas ar shlí eile gur
laghdaíodh an líon aturnaetha cúnta atá ar fostú
faoi bhun an chóimheasa dá bhforáiltear san fho-
alt sin, ní mheasfar seirbhís nó seirbhís leantach
faoina dhintiúir phrintíseachta ag gach printíseach
lena mbaineann a bheith ina dea-sheirbhís, mura
n-ordóidh an Cumann a mhalairt.”.

48.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 37:

“Oibleagáid an
phrintíseacht a
dhéanamh
bona fide.

37.—Déanfaidh printíseach printíseacht bona
fide ar an modh forordaithe i gcaitheamh théarma
iomlán a dhintiúr printíseachta.”

49.—Leasaítear leis seo alt 40 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an Cumann—
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(a) astu féin nó trí shocrú le haon chomhlacht nó
foras eile nó i gcomhar le haon chomhlacht nó
foras eile, cúrsaí a sholáthar nó soláthar cúrsaí
a thabhairt i gcrích agus scrúduithe a sheoladh
nó seoladh scrúduithe a thabhairt i gcrích chun
oideachas nó oiliúint (nó iad araon) a chur
orthu seo a leanas—

(i) daoine a bheidh ag iarraidh a nglactha mar
aturnaetha, nó

(ii) aturnaetha nó daoine eile;

(b) a údarú d’aon chomhlacht nó foras eile, as féin
nó trí shocrú leis an gCumann nó i gcomhar
leis an gCumann, cúrsaí a sholáthar nó soláthar
cúrsaí a thabhairt i gcrích agus scrúduithe a
sheoladh nó seoladh scrúduithe a thabhairt i
gcrích chun oideachas agus oiliúint (nó iad
araon) a chur orthu seo a leanas—

(i) daoine a bheidh ag iarraidh a nglactha mar
aturnaetha, nó

(ii) aturnaetha nó daoine eile;

(c) uamadh nó dul i gcomhar le haon chomhlacht
nó foras eile a sholáthraíonn oideachas nó
oiliúint (nó iad araon) i dtaca le cúrsaí a
sholáthar nó le soláthar cúrsaí a thabhairt i
gcrích agus le scrúduithe a sheoladh nó seoladh
scrúduithe a thabhairt i gcrích, as a leanfaidh,
i gcásanna cuí, comhcháilíocht nó cáilíocht
choiteann;

(d) socrú a dhéanamh chun tástáil inniúlachta nó
tástáil eile a chur ar dhaoine a bheidh ag
iarraidh a nglactha mar aturnaetha;

(e) ollúna, léachtóirí, teagascóirí agus scrúdaitheoirí
a cheapadh;

(f) dioplómaí, teastais, agus dámhachtainí fiúntais
eile a dhámhadh.”;

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Forálfar le rialacháin chun críocha an ailt seo go
seolfaidh an Cumann, astu féin nó trí shocrú le haon
chomhlacht nó foras eile nó i gcomhar le haon chomhlacht
nó foras eile, uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse
12 mhí—

(a) réamhscrúdú (de cibé ábhar agus foirm agus
caighdeán a bheidh forordaithe) a bheidh le
gnóthú ag duine a bheidh ag iarraidh dul faoi
cheangal dintiúr printíseachta agus nach
mbeidh díolmhaithe ar shlí eile uaidh de bhun
alt 41 (arna ionadú leis an Acht Aturnaetha
(Leasú), 1994) agus alt 42 den Acht seo;
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(b) cibé scrúdú nó scrúduithe eile a cheanglóidh an
Cumann ar dhuine a bheidh ag iarraidh a
ghlactha mar aturnae a ghnóthú.”;

(c) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna
(a), (b) agus (c) d’fho-alt (5):

“(a) gan printísigh a bheith inghlactha ach ag
aturnaetha cleachtacha ar deimhin leis an
gCumann go bhfuil siad oiriúnach agus inniúil
chun oiliúint a chur ar phrintísigh,

(b) freastal printíseach, daoine a bhfuil ar intinn acu
a bheith ina bprintísigh nó daoine eile a bheidh
ag iarraidh a nglactha mar aturnaetha ar
chúrsaí oideachais nó oiliúna (nó orthu araon)
agus ábhar na gcúrsaí oideachais nó oiliúna sin,

(c) printísigh, daoine a bhfuil ar intinn acu a bheith
ina bprintísigh nó daoine eile a bheidh ag
iarraidh a nglactha mar aturnaetha do ghnóthú
cibé scrúdú nó scrúduithe a cheanglóidh an
Cumann ar dhuine a ghnóthú sula nglacfar leis
mar aturnae,”;

(d) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (i)
agus (j) d’fho-alt (5):

“(i) rialú agus araíonacht printíseach, daoine a
bhfuil ar intinn acu a bheith ina bprintísigh nó
daoine eile a bheidh ag iarraidh a nglactha
mar aturnaetha,

(j) daoine a thabharfaidh fianaise shásúil ar aird go
bhfuil céimeanna nó cáilíochtaí gairmiúla
bainte amach acu de chaighdeán agus d’ábhar
a mheasfaidh an Cumann a bheith sásúil agus
a bheidh dáfa ag ollscoil nó comhlacht nó foras
a aithneoidh an Cumann a bheith cuí, nó
daoine a mbeidh cibé cáilíochtaí speisialta eile
acu a mheasfaidh an Cumann a bheith cuí, a
dhíolmhú, faoi réir an Achta seo, ó chúrsaí nó
ó scrúduithe (nó uathu araon) go hiomlán nó
go páirteach,

(k) cúrsaí breisoideachais nó breisoiliúna (nó iad
araon) a sheoladh agus ceangal a bheith ar
aturnaetha nó ar aon earnáil shonraithe
aturnaetha freastal ar chúrsa amháin nó níos
mó de na cúrsaí sin,

(l) aois a ainmniú nach mbeidh cead ag daoine a
bheidh faoina bun an réamhscrúdú a
dhéanamh,

(m) dioplómaí, teastais nó dámhachtainí fiúntais eile
a dhámhadh d’aturnaetha nó do dhaoine eile a
mbeidh cúrsaí forordaithe críochnaithe go cuí
acu nó a mbeidh scrúduithe forordaithe
gnóthaithe go cuí acu (nó iad araon).”; agus

(e) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach:
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“(7) Aon rialacháin a dhéanfar de bhun an ailt seo, ní
dhéanfar iad ach amháin le comhthoiliú an Aire.

(8) 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 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.”.

50.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 41:

“Saoirse
ghinearálta ón
réamhscrúdú.

41.—Ní cheanglófar ar na daoine seo a leanas
réamhscrúdú an Chumainn a ghnóthú—

(a) duine a bhfuil céim aige ó aon cheann
d’ollscoileanna na hÉireann, Shasana,
na hAlban nó na Breataine Bige, nó
céim a bheidh bronnta nó aitheanta ag
Comhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí
Oideachais faoi alt 3 den Acht um
Chomhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí
Oideachais, 1979,

(b) duine a ghnóthaigh scrúdú a
fhorordófar a bheith ar comhréir le
céim den sórt sin, nó

(c) duine a bhfuil céim abhcóide dlí aige ó
Chumann Onórach Óstaí an Rí, Baile
Átha Cliath, nó cáilíocht ghairmiúil
eile a fhorordófar a bheith ar comhréir
leis an gcéim sin.”.

51.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 43:

“Saoirsí
d’abhcóidí
cleachtacha.

43.—(1) Baineann an t-alt seo le duine—

(a) a bheidh ag iarraidh a ghlactha mar
abhcóide,

(b) a glaodh chun barra na hÉireann agus a
bhí ag cleachtadh mar abhcóide sa Stát
ar feadh cibé tréimhse (nach faide ná
trí bliana) agus ag cibé tráth nó
tráthanna a fhorordófar,

(c) a chuir faoi deara é féin a dhíbharrú
d’fhonn a bheith glactha mar aturnae,

(d) a fuair deimhniú ó bheirt de Bhinseoirí
Chumann Onórach Óstaí an Rí, Baile
Átha Cliath, go raibh dea-stádas aige
le linn dó a bheith ag cleachtadh mar
abhcóide sa Stát, agus
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(e) a dheimhnigh don Chumann gur duine
oiriúnach cuí é lena ghlacadh mar
aturnae.

(2) Faoi réir fho-alt (8) den alt seo, beidh
éifeacht leis na forálacha seo a leanas i ndáil le
duine lena mbaineann an t-alt seo:

(a) ní cheanglófar air deimhniú a fháil gur
ghnóthaigh sé aon scrúdú de chuid an
Chumainn seachas an scrúdú deiridh
(arbh é an scrúdú é nó ar scrúdú é san
fhoirm chéanna dár gaireadh ‘scrúdú
deiridh’ in alt 40 den Acht seo roimh
theacht i ngníomh d’alt 49 den Acht
Aturnaetha (Leasú), 1994, agus dá
ngairtear an scrúdú deiridh san alt seo)
agus (má bhíonn sin d’oibleagáid air)
an dara scrúdú sa Ghaeilge dá
dtagraítear san alt sin 40, ach ní
dhéanfar é a athscrúdú in aon ábhar sa
dlí substainteach a ghnóthaigh sé nó a
mheasfar a ghnóthaigh sé mar chuid de
scrúdú cáiliúcháin don chéim
abhcóide dlí,

(b) beidh teideal aige, gan dul faoi cheangal
dintiúr printíseachta ag aturnae
cleachtach, a iarraidh go ligfear faoin
scrúdú deiridh é,

(c) ar an scrúdú deiridh (ach amháin an
méid den scrúdú sin a bhaineann le
dintiúir phrintíseachta agus le seirbhís
fúthu) agus (má bhíonn sin
d’oibleagáid air) an dara scrúdú sa
Ghaeilge a ghnóthú, beidh teideal aige
a iarraidh go nglacfar agus go gcuirfear
ar an rolla mar aturnae é.

(3) Ní cheanglófar ar dhuine lena mbaineann
an t-alt seo dul faoi cheangal dintiúr printíseachta
ag aturnae cleachtach ach freastalóidh sé ar cibé
cúrsaí (más ann) agus déanfaidh sé cibé oiliúint
(más ann) a chríochnú agus cibé scrúduithe (más
ann) a ghnóthú a fhorordófar ach ní dhéanfar é a
athscrúdú in aon ábhar sa dlí substainteach a
ghnóthaigh sé nó a mheasfar a ghnóthaigh sé mar
chuid de scrúdú cáiliúcháin don chéim abhcóide
dlí.

(4) Ní cheanglófar ar dhuine lena mbaineann
an t-alt seo aon scrúdú sa Ghaeilge a chuirfidh an
Cumann ar siúl faoi alt 40 (3) den Acht seo a
ghnóthú i gcás gur ghnóthaigh sé scrúdú sa
Ghaeilge, nó gur saoradh é ó scrúdú sa Ghaeilge,
arna fhorordú ag an bPríomh-Bhreitheamh faoi alt
3 den Acht Lucht Cleachtuithe Dlí (Cáilíocht),
1929.

(5) Faoi réir fhorálacha fho-alt (1) den alt seo,
aon duine a d’fhreastail ar cibé cúrsaí (más ann),
a chríochnaigh cibé oiliúint (más ann) agus a
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ghnóthaigh cibé scrúduithe (más ann) a bheidh
ceangailte air a dhéanamh de bhun rialachán (más
ann) arna ndéanamh faoin alt seo, beidh sé i
dteideal a iarraidh go nglacfar agus go gcuirfear ar
an rolla mar aturnae é.

(6) Chun críocha an ailt seo, measfar gur
cleachtadh mar abhcóide seirbhís ag duine mar
chomhalta den bhreithiúnacht sa Stát, nó mar
abhcóide i seirbhís lánaimseartha an Stáit nó mar
abhcóide ar fostú.

(7) San alt seo—

ciallaíonn ‘abhcóide ar fostú’ abhcóide a
dheimhneoidh don Chumann ar an modh
forordaithe go raibh sé ag gabháil go
lánaimseartha do sheirbhísí de chineál dlíthiúil a
sholáthar faoi chonradh fostaíochta le fostóir ar
feadh tréimhse forordaithe (nach faide ná 3
bliana), cibé tráth nó tráthanna a fhorordófar;

ciallaíonn ‘abhcóide i seirbhís lánaimseartha an
Stáit’ abhcóide a gceanglaítear air a chuid ama go
léir a chaitheamh le seirbhís an Stáit i mbun
seirbhísí de chineál dlíthiúil a sholáthar agus a
dtugtar luach saothair dó go hiomlán i leith na
seirbhíse sin as airgead arna sholáthar ag an
Oireachtas.

(8) Beidh fo-alt (2) den alt seo arna aisghairm
ar theacht i ngníomh do rialacháin arna ndéanamh
faoi fho-alt (3) den alt seo.”.

52.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 44:

“Saoirsí
(forálacha
cómhalartacha).

44.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘gairm
chomhréire’ gairm i ndlínse eile, seachas dlínse
Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha, a
fhreagraíonn go substaintiúil i dtuairim an
Chumainn do ghairm aturnae.

(2) Baineann an t-alt seo le duine—

(a) atá cáilithe chun gairm chomhréire a
chleachtadh,

(b) a rinne iarratas chuig an gCumann ar a
ghlacadh mar aturnae, nó a glacadh
mar aturnae faoi fho-alt (5) den alt seo
tar éis iarratas a dhéanamh amhlaidh,
agus

(c) a dheimhnigh don Chumann gur duine
oiriúnach cuí é lena ghlacadh mar
aturnae.

(3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (6) den alt seo,
beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas i ndáil
le duine lena mbaineann an t-alt seo:
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(a) ní cheanglófar air dul faoi cheangal
dintiúr printíseachta;

(b) ní cheanglófar air forálacha alt 40 (3)
den Acht seo a chomhlíonadh;

(c) ceanglófar air a ghairm a bheith
cleachta aige sa dlínse ina bhfuil sé
cáilithe chun cleachtadh ar feadh cibé
tréimhse íosta a fhorordófar;

(d) freastalóidh sé ar cibé cúrsa nó cúrsaí
oideachais nó oiliúna (nó orthu araon)
agus gnóthóidh sé cibé scrúdú nó
scrúduithe a fhorordófar;

(e) ní thosóidh sé, go ceann cibé tréimhse a
fhorordófar (nach faide ná trí bliana)
tar éis dháta a ghlactha mar aturnae
(ar tréimhse í a mbeidh sé tar éis a
bheith ag obair go lánaimseartha lena
linn i mbun seirbhísí dlí a sholáthar) ar
chleachtadh a sheoladh—

(i) mar chleachtóir aonair, nó

(ii) mar chomhpháirtí le haturnae
cleachtach eile nó le haturnaetha
cleachtacha eile mura raibh an
t-aturnae cleachtach eile sin nó
duine de na haturnaetha
cleachtacha eile sin ag gabháil go
lánaimseartha do sheirbhísí dlí a
sholáthar ar feadh tréimhse nach
giorra ná trí bliana an tráth a
thosóidh sé amhlaidh;

(f) ceanglófar air, le linn na tréimhse dá
dtagraítear i mír (e) den fho-alt seo,
freastal ar cibé cúrsaí breisoideachais
nó breisoiliúna (nó orthu araon) a
fhorordófar.

(4) Féadfaidh an Cumann aon cheann amháin
nó níos mó d’fhorálacha mhíreanna (c), (d), (e) nó
(f) d’fho-alt (3) den alt seo a tharscaoileadh ar an
modh forordaithe, go hiomlán nó go páirteach, i
ndáil le haon earnáil fhorordaithe duine lena
mbaineann an t-alt seo.

(5) Aon duine lena mbaineann an t-alt seo agus
a mbeidh forálacha mhíreanna (c) agus (d)
d’fho-alt (3) den alt seo comhlíonta aige (a mhéid
nár tarscaoileadh go hiomlán nó go páirteach iad
faoi fho-alt (4) den alt seo), beidh sé i dteideal a
ghlactha mar aturnae.

(6) Féadfaidh an tAire le hordú lá nó laethanta
a cheapadh le haghaidh theacht i ngníomh an ailt
seo i ndáil le gairm chomhréire in aon dlínse ar lá
é nó laethanta iad ar ar deimhin leis go mbeidh
forálacha cómhalartacha i ngníomh sa dlínse sin i
leith aturnaetha a mbeidh a n-ainmneacha ar an
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rolla agus féadfaidh sé ordú a dhéanfar amhlaidh
a chúlghairm i gcás go scoirfidh na forálacha
cómhalartacha sin d’fheidhm a bheith acu.”.

53.—Chun críocha Chuid IV (arna leasú leis an Acht seo) den
Phríomh-Acht, féadfaidh an Cumann na himthosca ina bhféadfaidh,
agus na coinníollacha faoina bhféadfaidh, duine dul faoi cheangal
dintiúr printíseachta ag duine a shealbhaíonn deimhniú arna eisiúint
ag Dlí-Chumann Thuaisceart Éireann nó, i ndáil le Sasana agus an
Bhreatain Bheag, ag The Law Society, a fhreagraíonn do dheimhniú
cleachta arna eisiúint ag an gCumann, a fhorordú le rialacháin.

Cuid VI

DEIMHNITHE CLEACHTA AGUS CLEACHTADH

54.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 47:

“Iarratas ar
dheimhniú
cleachta.

47.—(1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo,
féadfaidh an Cumann rialacháin a dhéanamh—

(a) maidir le hiarratais ar dheimhnithe
cleachta, agus

(b) maidir le deimhnithe cleachta (lena
n-áirítear foirm na ndeimhnithe sin) a
eisiúint.

(2) Féadfaidh an Cumann rialacháin a
dhéanamh de bhun fho-alt (1) den alt seo á
cheangal, maidir le gach aturnae a dhéanfaidh
iarratas chun an Chumainn ar dheimhniú cleachta
i leith bliana cleachta dar tosach dáta tar éis dáta
a shonrófar sna rialacháin, nach n-eiseofar an
deimhniú cleachta sin chuige murar thug an
t-aturnae sin fianaise scríofa don Chumann go
bhfuil an leibhéal íosta forordaithe cumhdaigh i
bhfeidhm i gcomhair slánaíochta in aghaidh
caillteanas ag eascairt as éilimh ina aghaidh mar a
cheanglaítear le rialacháin slánaíochta a bheidh i
bhfeidhm faoi alt 26 den Acht Aturnaetha (Leasú),
1994, ar feadh ré na bliana cleachta lena
mbaineann an deimhniú cleachta sin a ndearnadh
iarratas amhlaidh air.

(3) Cothabhálfaidh an cláraitheoir clár
aturnaetha cleachtacha (ar a dtugtar ‘an clár’ san
Acht seo) agus áireofar sa chlár na sonraí seo a
leanas maidir le gach aturnae a n-eiseofar
deimhniú cleachta chuige—

(a) ainm iomlán an aturnae,

(b) a áit ghnó nó a áiteanna gnó,

(c) dáta a ghlactha mar aturnae, agus

(d) sonraí maidir lena chumhdach i
gcomhair slánaíochta in aghaidh
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caillteanas i leith éileamh ina aghaidh
a cheanglófar le rialacháin slánaíochta
a bheidh i bhfeidhm faoi alt 26 den
Acht Aturnaetha (Leasú), 1994.

(4) (a) Beidh an clár, a fhéadfar a choimeád i
bhfoirm leictreonach nó i cibé foirm
neamhscríofa eile, is cuí leis an
gCumann, ar fáil lena iniúchadh le linn
uaireanta oifige, gan íocaíocht, ag aon
duine a dhéanfaidh iarratas ar é a
iniúchadh,

(b) má choimeádtar an clár i bhfoirm
leictreonach nó i bhfoirm
neamhscríofa eile, féadfaidh an
Cumann a oibleagáid chun an clár a
chur ar fáil lena iniúchadh faoi mhír
(a) den fho-alt seo a chomhlíonadh trí
aon taifead iomchuí sa chlár a chur ar
fáil i bhfoirm scríofa lena iniúchadh de
réir na míre sin (a), agus

(c) féadfaidh an Cumann ainmneacha agus
áit ghnó nó áiteanna gnó aturnaetha a
bheidh taifeadta sa chlár a fhoilsiú aon
tráth agus ar cibé modh is cuí leo.

(5) Faoi réir fhorálacha na Coda seo den Acht
seo agus an Achta Aturnaetha (Leasú), 1994,
déanfaidh an cláraitheoir deimhniú cleachta a
eisiúint chuig aturnae ar iarratas a bheith déanta
go cuí aige chuige sin, de réir mar a fhorordófar.

(6) I gcás go líomhnóidh aturnae gur dhiúltaigh
an cláraitheoir go héagórach deimhniú cleachta a
eisiúint chuige, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh
chuig Uachtarán na hArd-Chúirte agus féadfaidh
Uachtarán na hArd-Chúirte cibé ordú a
dhéanamh is cuí leis maidir leis an ní.

(7) Ar theacht in éifeacht do rialacháin a
dhéanfar faoi fho-alt (1) den alt seo, scoirfidh
forálacha an Tríú Sceideal agus an Cheathrú
Sceideal a ghabhann leis an Acht seo d’éifeacht a
bheith leo.

(8) Féadfaidh an tAire a ordú don Chumann
rialacháin a dhéanamh (nó rialacháin a bheidh
déanta a leasú) faoi fho-alt (1) den alt seo lena
ndéanfar foráil maidir leis an gceanglas atá leagtha
amach i bhfo-alt (2) den alt seo.”.

55.—(1) D’ainneoin rialacháin arna ndéanamh ag an gCumann
faoi alt 47(1) (arna ionadú leis an Acht seo) den Phríomh-Acht do
theacht in éifeacht, leanfaidh deimhniú cleachta a bheidh i bhfeidhm
an tráth a rithfear an tAcht seo de bheith i bhfeidhm, mura
bhfionrófar dá éis sin é de bhun alt 20(3) (arna ionadú leis an Acht
seo) d’Acht 1960 nó alt 58 den Acht seo, go dtí deireadh na bliana
cleachta ar lena linn a eisíodh é agus rachaidh sé in éag ansin.
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(2) Leasófar alt 48 den Phríomh-Acht le héifeacht ón 1ú lá
d’Eanáir, 1996—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Aon deimhniú cleachta a eiseofar le linn na
tréimhse dar tosach an 1ú lá d’Eanáir in aon bhliain agus
dar críoch an 1ú lá d’Fheabhra ina dhiaidh sin is é an 1ú
lá sin d’Eanáir an dáta a bheidh air agus aon deimhniú
cleachta nach n-eiseofar amhlaidh is é lá a eisithe an dáta
a bheidh air.”,

(b) i bhfo-alt (3):

trí “an 1ú lá d’Fheabhra” a chur in ionad “an 5ú lá
d’Fheabhra” san áit a bhfuil sé.

56.—(1) Ní chleachtfaidh aturnae mar aturnae mura mbeidh
deimhniú cleachta ina leith i bhfeidhm.

(2) Gan dochar d’alt 29 (5) (arna ionadú leis an Acht seo) den
Phríomh-Acht, measfar aturnae a bheith ag cleachtadh mar aturnae
má bhíonn sé ag gabháil do sheirbhísí dlí a sholáthar cibé acu mar
chleachtóir aonair nó mar chomhpháirtí i gcleachtadh aturnae nó
mar fhostaí d’aon aturnae nó d’aon duine eile nó d’aon chomhlacht
eile, nó mar aturnae i seirbhís lánaimseartha an Stáit de réir bhrí alt
54 (3) (arna ionadú leis an Acht seo) den Phríomh-Acht.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo—

(a) maidir le haturnae i seirbhís lánaimseartha an Stáit de réir
bhrí alt 54 (3) (arna ionadú leis an Acht seo) den
Phríomh-Acht, nó

(b) maidir le haturnae a mbeidh a ainm ar an rolla agus nach
mbeidh arna fhionraí ó chleachtadh agus a bheidh
fostaithe go lánaimseartha sa Stát chun seirbhísí tíolactha
a sholáthar dá fhostóir, ar choinníoll nach aturnae an
fostóir sin.

(4) I mír (b) d’fho-alt (3) den alt seo, ciallaíonn “seirbhísí
tíolactha” seirbhísí i dtaca le haistrithe, tíolacais, conarthaí, léasanna
nó urrúis eile a ullmhú i dtaca le heastáit nó leasanna i dtalamh a
dhiúscairt nó a fháil.

57.—Gan dochar do ghinearáltacht alt 3 (arna leasú leis an Acht
seo) d’Acht 1960, agus gan dochar d’aon fhoráil d’alt 55 (arna leasú
leis an Acht seo) den Phríomh-Acht nó d’aon imeachtaí faoi, aon
aturnae a ghníomhaíonn mar aturnae tráth nach aturnae é atá
cáilithe chun cleachtadh faoi alt 54 (arna ionadú leis an Acht seo)
den Phríomh-Acht de bhrí nach bhfuil deimhniú cleachta ina leith i
bhfeidhm i gcás ina gceanglaítear deimhniú cleachta den sórt sin leis
na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994, beidh sé ciontach i
mí-iompar.

58.—(1) I gcás go mainneoidh aturnae aon fhoráil de na
hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994, nó aon rialacháin arna
ndéanamh fúthu nó aon choinníollacha a shonrófar in ordachán a
bhaineann le deimhniú cleachta faoi alt 59 den Acht seo, a
chomhlíonadh, agus gurb é tuairim an Chumainn go bhfuil an
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mhainneachtain sin tromchúiseach agus go ndlíonn sí iarratas a
dhéanamh faoin alt seo, féadfaidh an Cumann, iar bhfógra don
aturnae sin, iarratas a dhéanamh chun Uachtarán na hArd-Chúirte
agus féadfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte (tar éis cibé fianaise is
cuí le hUachtarán na hArd-Chúirte a éisteacht, agus cibé
aighneachtaí ón gCumann, ón aturnae lena mbaineann agus ó cibé
duine nó daoine eile is cuí le hUachtarán na hArd-Chúirte a fháil)
le hordú, ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a
dhéanamh, eadhon—

(a) deimhniú cleachta reatha an aturnae a fhionraí ar feadh
cibé tréimhse is cuí le hUachtarán na hArd-Chúirte go
dtí deireadh na bliana cleachta reatha agus deireadh na
bliana sin san áireamh;

(b) a ordú don Chumann gan deimhniú cleachta a eisiúint
chuig an aturnae le linn aon bhliana cleachta dá éis sin
go dtí cibé tráth is cuí le hUachtarán na hArd-Chúirte;

(c) a ordú don aturnae cibé beart is cuí le hUachtarán na
hArd-Chúirte a ghlacadh chun aon iarmhairtí a leigheas
a bhainfidh lena mhainneachtain na hAchtanna sin, na
rialacháin sin nó na coinníollacha sin a chomhlíonadh;

(d) a ordú don aturnae cibé beart is cuí le hUachtarán na
hArd-Chúirte a ghlacadh chun a chinntiú nach
mainneoidh an t-aturnae amhlaidh sa todhchaí na
hAchtanna sin, na rialacháin sin nó na coinníollacha sin
a chomhlíonadh;

(e) an t-iarratas a chur ar atráth agus a ordú go ndéanfaidh an
Cumann fiosrúcháin bhreise maidir leis an ní, nó a
cheangal ar an gCumann faisnéis bhreise a thabhairt
don Chúirt;

(f) an t-iarratas a chur ar atráth go ceann cibé tréimhse is
cuí le hUachtarán na hArd-Chúirte, chun a chumasú don
aturnae aon ordachán nó ordacháin ó Uachtarán na
hArd-Chúirte faoi mhír (c) nó (d) (nó faoi na míreanna
sin araon) den fho-alt seo a chomhlíonadh;

(g) iarratas an Chumainn a dhíbhe.

(2) Déanfaidh an Cumann socrú, mura n-ordóidh Uachtarán na
hArd-Chúirte a mhalairt, go bhfoilseofar, a luaithe is féidir tar éis a
dhéanta, téarmaí aon ordaithe a dhéanfaidh Uachtarán na
hArd-Chúirte faoi fho-alt (1) (a) nó (1)(b) den alt seo san Iris
Oifigiúil agus in Iris an Chumainn agus ar aon mhodh eile is cuí leis
an gCumann.

(3) Ní dochar aon iarratas a dhéanfaidh an Cumann de bhun
fho-alt (1) den alt seo do cheart an Chumainn faoi alt 7 (arna ionadú
leis an Acht seo) d’Acht 1960 iarratas a dhéanamh chuig an mBinse
Araíonachta ar fhiosrúchán faoi iompar an aturnae lena mbaineann
ar fhoras mí-iompair líomhnaithe.

59.—(1) Faoi réir agus de réir fhorálacha an ailt seo, féadfaidh an
Cumann ordachán a thabhairt go mbeidh éifeacht leis an deimhniú
cleachta a bheidh eisithe chuig aturnae agus a bheidh i bhfeidhm de
thuras na huaire, faoi réir cibé coinníollacha sonraithe is cuí leis an
gCumann, agus measfar go bhfolaíonn tagairt san alt seo d’ordachán
den sórt sin tagairt do na coinníollacha sonraithe sin.
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(2) Féadfaidh an Cumann ordachán a thabhairt faoi fho-alt (1)
den alt seo más rud é, dá mbeadh iarratas ar dheimhniú cleachta
déanta ag an aturnae lena mbaineann an tráth a thabharfar an
t-ordachán, go mbeadh feidhm ag ceann amháin nó níos mó de na
himthosca atá leagtha amach in alt 49 (1) (c) go (p) (arna ionadú leis
an Acht seo) den Phríomh-Acht maidir leis an aturnae sin.

(3) Faoi réir fho-alt (4) den alt seo, beidh éifeacht le hordachán a
thabharfar faoi fho-alt (1) den alt seo ón dáta a bheidh 21 lá tar éis
an dáta a gheobhaidh an t-aturnae lena mbaineann fógra i scríbhinn
i dtaobh an t-ordachán sin a thabhairt, agus air sin déanfaidh an
t-aturnae sin, laistigh den tréimhse 21 lá sin, a dheimhniú cleachta
reatha a thabhairt suas don Chumann agus déanfaidh an Cumann, a
luaithe is féidir, é a atheisiúint don aturnae sin agus na coinníollacha
sonraithe formhuinithe air.

(4) Féadfaidh aturnae a dtabharfaidh an Cumann ordachán faoi
fho-alt (1) den alt seo i ndáil leis, laistigh de 21 lá ón tráth a
gheobhaidh sé fógra i scríbhinn i dtaobh an t-ordachán sin a
thabhairt, achomharc a dhéanamh chuig Uachtarán na hArd-Chúirte
in aghaidh an t-ordachán sin a thabhairt.

(5) D’ainneoin go ndéanfaidh an t-aturnae lena mbaineann
achomharc chuig Uachtarán na hArd-Chúirte faoi fho-alt (4) den alt
seo, beidh éifeacht leis an ordachán a thabharfaidh an Cumann faoi
fho-alt (1) den alt seo ón dáta a shonraítear i bhfo-alt (3) den alt
seo go dtí an dáta a chinnfear an t-achomharc sin, mura ndéanfaidh
Uachtarán na hArd-Chúirte, ar iarratas a fháil ón aturnae, a mhalairt
a ordú.

(6) I gcás go mbeidh achomharc déanta ag aturnae faoi fho-alt (4)
den alt seo agus go mbeidh ordú déanta ag Uachtarán na
hArd-Chúirte faoi fho-alt (5) den alt seo lena mbacfar teacht in
éifeacht an ordacháin a bheidh tugtha ag an gCumann, féadfaidh an
Cumann, iar bhfógra don aturnae sin, iarratas a dhéanamh chuig
Uachtarán na hArd-Chúirte aon tráth dá éis sin, agus féadfaidh
Uachtarán na hArd-Chúirte (ar an iarratas sin a éisteacht) an
t-achomharc sin a dhíbhe agus an t-ordachán a bheidh tugtha ag an
gCumann a dhaingniú más deimhin le hUachtarán na hArd-Chúirte
go bhfuil moill mhíchuí déanta ag an aturnae sin ag dul ar aghaidh
leis an achomharc sin agus féadfaidh sé, chun na críche sin, aon ordú
a bheidh déanta aige faoi fho-alt (5) den alt seo a chúlghairm.

(7) Ar achomharc faoi fho-alt (4) den alt seo a éisteacht, féadfaidh
Uachtarán na hArd-Chúirte, le hordú, ceann amháin nó níos mó de
na nithe seo a leanas a dhéanamh, eadhon—

(a) an t-ordachán a bheidh tugtha ag an gCumann a dhaingniú;

(b) a ordú go mbeidh éifeacht le deimhniú cleachta reatha an
aturnae sin faoi réir cibé coinníollacha is cuí le
hUachtarán na hArd-Chúirte;

(c) a ordú go mbeidh éifeacht le haon deimhniú cleachta dá
éis sin a eiseofar chuig an aturnae sin faoi réir cibé
coinníollacha is cuí le hUachtarán na hArd-Chúirte;

(d) an t-ordachán a bheidh tugtha ag an gCumann a chúlghairm;

(e) a ordú de réir mar is cuí le hUachtarán na hArd-Chúirte
thairis sin;
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(f) aon ordú a bheidh déanta aige faoi fho-alt (5) den alt seo
a chúlghairm nó a athrú.

60.—(1) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag an gcláraitheoir
chun a chreidiúint go raibh duine neamhcháilithe ag gníomhú mar
aturnae tráth áirithe, féadfaidh sé deimhniú a eisiúint i scríbhinn á
rá sin.

(2) Ar dhoiciméad a airbheartóidh gur deimhniú é dá dtagraı́tear i
bhfo-alt (1) den alt seo a bheith tugtha ar aird ag an gCumann nó ag an
gcláraitheoir, nó thar ceann an Chumainn nó an chláraitheora, i gcúirt,
toimhdeofar go dtı́ go gcruthófar a mhalairt gur eisigh an cláraitheoir
an deimhniú sin go cuı́ agus déanfar a mbeidh sa deimhniú a ghlacadh
mar fhianaise prima facie ar na fı́orais a bheidh luaite ann.

61.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 49:

“Ordú chun
deimhniú
cleachta a
dheonú nó a
dhiúltú.

49.—(1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás go
ndéanfaidh aturnae iarratas ar dheimhniú cleachta
in aon cheann amháin nó níos mó de na himthosca
seo a leanas:

(a) go bhfuil sé scortha, le 12 mhí nó níos
mó, de dheimhniú cleachta a bhí i
bhfeidhm a shealbhú (gan cásanna a
áireamh ina raibh an t-iarratasóir ag
cleachtadh mar aturnae i seirbhís
lánaimseartha an Stáit laistigh de 12
mhí roimh a iarratas);

(b) nach raibh deimhniú cleachta a bhí i
bhfeidhm á shealbhú aige laistigh de 12
mhí tar éis dháta a ghlactha mar
aturnae;

(c) gur duine é a bhfuil feidhm maidir lena
phearsa nó lena mhaoin ag aon cheann
de na cumhachtaí agus na forálacha
den Lunacy Regulation (Ireland) Act,
1871, nó d’aon Acht lena leasaítear nó
lena leathnaítear an tAcht sin, a
bhaineann le bainistí agus riaradh
maoine;

(d) go bhfuil oifig nó áit ghnó aige i níos
mó ná áit amháin san am amháin (gan
áireamh a dhéanamh, má tá
gníomhaire i mBaile Átha Cliath aige,
ar oifig nó áit ghnó an ghníomhaire
sin) agus, ar é a bheith iarrtha air ag
an gCumann a dheimhniú dóibh go
ndéanann sé leormhaoirseacht
phearsanta ar gach oifig nó áit ghnó,
gur mhainnigh sé an méid sin a dúradh
a dheimhniú don Chumann, agus go
mbeidh fógra i scríbhinn tugtha dó ag
an gCumann gur mhainnigh sé
amhlaidh;
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(e) go bhfuil iarrtha ag an gCumann air
míniú a thabhairt ar aon ní a
bhaineann lena iompar (lena n-áirítear
iompar i ndlínse eile), agus gur
mhainnigh sé míniú is leor agus is
sásúil leis an gCumann a thabhairt don
Chumann ar an ní sin agus go mbeidh
fógra i scríbhinn tugtha ag an
gCumann dó gur mhainnigh sé
amhlaidh;

(f) go ndearnadh ordú astaithe nó cimithe
ina aghaidh;

(g) gur tugadh breithiúnas nó foraithne ina
aghaidh—

(i) faoina bhfuil airgead le híoc, agus

(ii) nach breithiúnas nó foraithne a
bhfuil teideal aige ina leith, maidir
le héifeacht iomlán an
bhreithiúnais nó na foraithne air,
chun slánaíochta nó faoisimh ó
aon duine eile,

agus nár thug sé fianaise ar aird don
chláraitheoir gur tugadh sásamh sa
bhreithiúnas nó san fhoraithne sin;

(h) gur breithníodh ina fhéimheach é;

(i) go ndearna sé imshocraíocht lena
chreidiúnaithe nó gníomhas
comhshocraíochta ar mhaithe lena
chreidiúnaithe;

(j) gur mhainnigh sé ordú ón Ard-Chúirt a
chomhlíonadh;

(k) gur mhainnigh sé rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 66 (arna ionadú leis
an Acht Aturnaetha (Leasú), 1994) nó
71 (arna leasú leis an Acht Aturnaetha
(Leasú), 1994) den Acht seo nó alt 73
den Acht Aturnaetha (Leasú), 1994, a
chomhlíonadh;

(l) gur mhainnigh sé cinneadh, ceanglas nó
ordachán ón gCumann faoi alt 8, 9 nó
10 den Acht Aturnaetha (Leasú), 1994,
a chomhlíonadh;

(m) gur cuireadh téarma príosúnachta air;

(n) gur mhainnigh sé téarmaí aon rialachán
a bheidh i bhfeidhm de bhua na
cumhachta a dhílsítear don Chumann
le halt 26 den Acht Aturnaetha (Leasú),
1994 a chomhlíonadh;

(o) gur mhainnigh sé freastal ar chúrsa nó
cúrsaí breisoideachais nó breisoiliúna
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(nó orthu araon), i gcás gur cheangail
an Cumann air ar an modh forordaithe
freastal ar an gcúrsa sin nó ar na
cúrsaí sin;

(p) gur mhainnigh sé a dheimhniú don
Chumann go bhfuil sé inniúil ar
chleachtadh aturnae a sheoladh, ag
féachaint do bhail a shláinte coirp nó
a mheabhairshláinte;

(q) gur mhainnigh sé a dheimhniú don
Chumann gur chóir, ag féachaint do na
himthosca go léir, lena n-áirítear staid
airgeadais a chleachtaidh, deimhniú
cleachta, nó deimhniú cleachta nach
mbeidh faoi réir coinníollacha
sonraithe, a eisiúint chuige.

(2) (a) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo,
déanfaidh an Cumann an t-iarratas
(lena n-áirítear cibé aighneachtaí a
dhéanfaidh an t-iarratasóir nó a
dhéanfar thar a cheann) a bhreithniú a
luaithe is indéanta agus dá éis sin
ordóidh an Cumann don chláraitheoir
aon cheann amháin de na nithe seo a
leanas a dhéanamh:

(i) deimhniú cleachta a eisiúint gan
choinníoll;

(ii) deimhniú cleachta a eisiúint faoi
réir cibé coinníollacha sonraithe is
cuí leis an gCumann, lena
n-áirítear coinníollacha lena
gceanglófar ar an aturnae lena
mbaineann aon bhearta sonraithe
a ghlacadh a mheasfaidh an
Cumann is gá chun go seolfaidh sé
cleachtadh éifeachtach mar
aturnae agus d’ainneoin go
bhféadfaidh go mbeidh mar
thoradh ar aon bhearta sonraithe
den sórt sin go dtabhóidh an
t-aturnae lena mbaineann
caiteachas; nó

(iii) diúltú deimhniú cleachta a eisiúint.

(b) Má ordaíonn an Cumann don
chláraitheoir diúltú deimhniú cleachta
a eisiúint nó deimhniú cleachta a
eisiúint faoi réir coinníollacha
sonraithe, déanfaidh an Cumann, a
luaithe is féidir, fógra i scríbhinn a
thabhairt don aturnae lena mbaineann
i dtaobh an ordacháin agus na bhforas
ar ar tugadh é.

(3) Aon aturnae ar ordaigh an Cumann don
chláraitheoir i ndáil leis faoi fho-alt (2) (a) den alt
seo diúltú deimhniú cleachta a eisiúint nó
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deimhniú cleachta a eisiúint faoi réir coinníollacha
sonraithe, féadfaidh sé, laistigh de 21 lá ón lá a
gheobhaidh sé an fógra i scríbhinn i dtaobh an
ordacháin sin, achomharc a dhéanamh chuig
Uachtarán na hArd-Chúirte in aghaidh an
ordacháin sin chun an deimhniú a dhiúltú nó in
aghaidh na gcoinníollacha sonraithe, nó aon
cheann díobh, de réir mar a bheidh.

(4) D’ainneoin go ndéanfaidh an t-aturnae lena
mbaineann achomharc chuig Uachtarán na
hArd-Chúirte faoi fho-alt (3) den alt seo, beidh
éifeacht le hordachán an Chumainn chuig an
gcláraitheoir faoi fho-alt (2) (a) den alt seo go dtí
go gcinnfear an t-achomharc sin, mura ndéanfaidh
Uachtarán na hArd-Chúirte, ar iarratas a fháil ón
aturnaesin,amhalairtaordúgodtígogcinnfidhséan
t-achomharc sin.

(5) I gcás go mbeidh achomharc déanta ag
aturnae faoi fho-alt (3) den alt seo agus go mbeidh
ordú faoi fho-alt (4) den alt seo déanta ag
Uachtarán na hArd-Chúirte á ordú don
chláraitheoir deimhniú cleachta a eisiúint (gan
choinníoll nó faoi réir coinníollacha sonraithe)
chun an aturnae sin go dtí go n-éistfear an
t-achomharc sin, féadfaidh an Cumann, iar
bhfógra don aturnae sin, iarratas a dhéanamh chun
Uachtarán na hArd-Chúirte aon tráth dá éis sin,
agus féadfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte (ar an
iarratas sin a éisteacht) an t-achomharc sin a
dhíbhe agus ordachán an Chumainn chuig an
gcláraitheoir faoi fho-alt (2) (a) den alt seo a
dhaingniú, más deimhin le hUachtarán na
hArd-Chúirte go bhfuil moill mhíchuí déanta ag
an aturnae ag dul ar aghaidh leis an achomharc sin
agus féadfaidh sé, chun na críche sin, aon ordú a
bheidh déanta aige faoi fho-alt (4) den alt seo a
chúlghairm.

(6) Ar achomharc faoi fho-alt (3) den alt seo a
éisteacht, féadfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte—

(a) i ndáil le hachomharc in aghaidh
ordacháin ón gCumann chuig an
gcláraitheoir chun diúltú deimhniú
cleachta a eisiúint chuig an aturnae
lena mbaineann, le hordú—

(i) an t-ordachán a dhaingniú chun an
deimhniú a dhiúltú agus aon
deimhniú cleachta a bheidh eisithe
cheana féin de bhun ordú faoi
fho-alt (4) den alt seo a
chúlghairm,

(ii) an t-ordachán a chealú chun an
deimhniú a dhiúltú agus a ordú go
ndéanfar aon deimhniú cleachta a
bheidh eisithe cheana féin de
bhun ordú faoi fho-alt (4) den alt
seo nó aon deimhniú cleachta a
bheidh le heisiúint ag an

73

Cd.VI A.61



Cd.VI A.61

Cáilíochtaí chun
gníomhú mar
aturnae (alt 54 den
Phríomh-Acht).

74

[Uimh. 27.] [1994.]An tAcht Aturnaetha (Leasú), 1994.

gcláraitheoir a eisiúint gan
choinníoll, nó

(iii) an t-ordachán a chealú chun an
deimhniú a dhiúltú agus a ordú go
ndéanfar aon deimhniú cleachta a
bheidh eisithe cheana féin de
bhun ordú faoi fho-alt (4) den alt
seo nó aon deimhniú cleachta a
bheidh le heisiúint ag an
gcláraitheoir a eisiúint faoi réir
cibé coinníollacha sonraithe is cuí
le hUachtarán na hArd-Chúirte;

(b) i ndáil le hachomharc in aghaidh
ordacháin ón gCumann chuig an
gcláraitheoir chun deimhniú cleachta a
eisiúint faoi réir coinníollacha
sonraithe, le hordú—

(i) an t-ordachán a dhaingniú,

(ii) an t-ordachán a chealú, nó

(iii) na coinníollacha sonraithe, nó aon
cheann acu, a athrú.

(7) Cuirfidh an cláraitheoir faoi deara sonraí i
dtaobh ordacháin ón gCumann faoi fho-alt (2) (a)
(ii) nó (iii) den alt seo nó ordacháin ó Uachtarán
na hArd-Chúirte faoi fho-alt (6) den alt seo a
thaifeadadh sa chlár i ndáil leis an aturnae lena
mbaineann.”.

62.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 54:

“Cáilíochtaí
chun gníomhú
mar aturnae.

54.—(1) Féadfaidh aturnae ag a bhfuil na
cáilíochtaí a shonraítear i bhfo-alt (2) den alt seo
gníomhú mar aturnae agus gairtear de san Acht
seo aturnae atá cáilithe chun cleachtadh.

(2) Is iad na cáilíochtaí dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) den alt seo—

(a) ainm an aturnae a bheith ar an rolla;

(b) gan é a bheith arna fhionraí ó
chleachtadh;

(c) é a bheith ina aturnae i seirbhís
lánaimseartha an Stáit nó deimhniú
cleachta ina leith a bheith i bhfeidhm;
agus

(d) nár thug an t-aturnae lena mbaineann
gealltanas don Ard-Chúirt nach
ngníomhóidh sé mar aturnae nó, má
thug sé gealltanas den sórt sin, gur
urscaoil an Chúirt an gealltanas.
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(3) Measfar aturnae a bheith ina aturnae i
seirbhís lánaimseartha an Stáit má bhíonn agus fad
a bheidh sé faoi cheangal a chuid ama go léir a
thabhairt do sheirbhís an Stáit mar aturnae agus
luach saothair á fháil aige go hiomlán i leith na
seirbhíse sin as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas.”.

63.—Leasaítear leis seo alt 55 den Phríomh-Acht trí “£10,000” a
chur in ionad “dhá chéad punt” agus “£1,500” a chur in ionad “caoga
punt” i bhfo-alt (2) agus tá an fo-alt arna leasú amhlaidh leagtha
amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(2) Aon duine a shárós fo-alt (1) den alt seo, beidh sé, gan dochar
d’aon dliteanas nó míchumas eile a mbeidh sé faoina réir, ciontach i
gcion faoin alt seo agus dlífear—

(a) ar a chiontú ann ar díotáil, príosúntacht ar feadh téarma
nach sia ná dhá bhliain a chur air nó, de rogha na Cúirte,
fíneáil nach mó ná £10,000 nó an fhíneáil sin agus an
phríosúntacht sin le chéile, nó

(b) ar a chiontú ann go hachomair, príosúntacht ar feadh
téarma nach sia ná sé mhí a chur air nó, de rogha na
Cúirte, fíneáil nach mó ná £1,500 nó an fhíneáil sin agus
an phríosúntacht sin le chéile.

64.—Leasaítear leis seo alt 56 den Phríomh-Acht trí “£1,500” a
chur in ionad “caoga punt” i bhfo-alt (2) agus tá an fo-alt, arna leasú
amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(2) Aon duine a shárós fo-alt (1) den alt seo, beidh sé ciontach i
gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil
nach mó ná £1,500 a chur air.

Cuid VII

FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA

65.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 9:

“Rolla na n-
aturnaetha.

9.—(1) Déanfaidh an cláraitheoir rolla
aturnaetha (dá ngairtear ‘an rolla’ san Acht seo)
a chothabháil.

(2) Beidh an rolla, a fhéadfar a choimeád i
bhfoirm leictreonach nó i cibé foirm neamhscríofa
eile is cuí leis an gCumann, ar fáil lena iniúchadh
le linn uaireanta oifige, gan íocaíocht, ag aon duine
a dhéanfaidh iarratas ar é a iniúchadh.

(3) Má choimeádtar an rolla i bhfoirm
leictreonach nó i bhfoirm neamhscríofa eile,
féadfaidh an Cumann a oibleagáid chun an rolla a
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chur ar fáil lena iniúchadh faoi fho-alt (2) den alt
seo a chomhlíonadh trí aon taifead iomchuí a chur
ar fáil i bhfoirm scríofa lena iniúchadh de réir an
fho-ailt sin (2).”.

66.—Féadfar an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht a
leasú ó am go ham trí cibé iarratais bhreise a áireamh a fhorordófar
le comhthoiliú Uachtarán na hArd-Chúirte.

67.—(1) Déanfaidh an Cumann clár a bhunú agus a chothabháil
d’aturnaetha a mbeidh sé curtha in iúl acu don Chumann go bhfuil
siad toilteanach seirbhísí dlí a sholáthar d’aon duine nach bhfuil in
ann seirbhísí aturnae a fháil chun gníomhú dó in imeachtaí sibhialta
in aghaidh aturnae eile a éiríonn as iompar an aturnae eile sin le linn
dó gníomhú don duine sin.

(2) Déanfaidh an Cumann faisnéis a bheidh ar áireamh in aon
chlár arna chothabháil faoi fho-alt (1) den alt seo a chur ar fáil d’aon
duine a iarrfaidh an fhaisnéis sin, agus déanfaidh siad gach beart
réasúnach chun cabhrú le haon duine seirbhísí aturnae a fháil chun
críocha fho-alt (1) den alt seo.

68.—(1) Ar theagasc a ghlacadh chun seirbhísí dlí a sholáthar do
chliant, nó a luaithe is indéanta dá éis sin, soláthróidh aturnae sonraí
i scríbhinn don chliant—

(a) maidir leis na muirir iarbhír, nó

(b) i gcás nach féidir nó nach indéanta sna himthosca sonraí
na muirear iarbhír a sholáthar, maidir le meastachán
(chomh gar agus is féidir) ar na muirir, nó

(c) i gcás nach féidir nó nach indéanta sna himthosca sonraí
na muirear iarbhír nó meastachán ar na muirir sin a
sholáthar, maidir leis an mbonn ar a mbeidh na muirir
le gearradh,

ag an aturnae sin nó ag a ghnólacht chun na seirbhísí dlí sin a
sholáthar agus, i gcás go mbeidh gnó cointinneach i gceist leis na
seirbhísí dlí sin, sonraí i scríbhinn maidir leis na himthosca ina
bhféadfar a cheangal ar an gcliant costais a íoc le haon pháirtí nó
páirtithe eile agus na himthosca, más ann, maidir le dliteanas an
chliaint na muirir a íoc a ghearrfaidh aturnae an chliaint sin i leith
na seirbhísí sin, nach n-urscaoilfear é go hiomlán le méid na gcostas,
más ann, a ghnóthófar sa ghnó cointinneach ó aon pháirtí nó
páirtithe eile (nó ó aon árachóirí de chuid an pháirtí nó na
bpáirtithe sin).

(2) Ní ghníomhóidh aturnae ar son cliaint i dtaca le haon ghnó
cointinneach (nach gnó i dtaca le himeachtaí nach bhféachfar ach le
fiach nó éileamh leachtaithe a ghnóthú leo) ar an mbonn go mbeidh
na muirir go léir a ghearrfar ar an gcliant, nó aon chuid díobh, le
ríomh mar chéatadán nó cion sonraithe d’aon damáistí nó airgead
eile a bheidh, nó a thiocfaidh chun bheith, iníoctha, leis an gcliant,
agus aon mhuirir a ghearrfar de shárú ar an bhfo-alt seo, ní bheidh
siad infhorfheidhmithe in aon chaingean a thionscnófar in aghaidh
an chliaint sin chun na muirir sin a ghnóthú.

(3) Ní dhéanfaidh aturnae aon mhéid a asbhaint nó a leithreasú i
leith a chuid muirear go léir nó i leith aon chuid díobh ó mhéid aon
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damáistí nó airgid eile a thiocfaidh chun bheith iníoctha le cliant de
chuid an aturnae sin ag eascairt as aon ghnó cointinneach a sheol an
t-aturnae sin thar ceann an chliaint sin.

(4) Ní oibreoidh fo-alt (3) den alt seo chun aturnae a chosc ó
chomhaontú le cliant aon tráth go n-íocfar méid ar cuntas muirear
leis as aon damáistí nó airgead eile a bheidh, nó a thiocfaidh chun
bheith, iníoctha leis an gcliant sin ag eascairt as aon ghnó
cointinneach a sheol an t-aturnae sin nó a ghnólacht thar ceann an
chliaint sin.

(5) Ní infhorfheidhmithe aon chomhaontú faoi fho-alt (4) den alt
seo in aghaidh cliaint de chuid aturnae mura comhaontú i scríbhinn
an comhaontú sin agus mura mbeidh meastachán ann (chomh gar
agus is féidir) ar an méid a chreideann an t-aturnae le réasún a
d’fhéadfaí a ghnóthú ó aon pháirtí nó páirtithe eile (nó ó aon
árachóirí de chuid an pháirtí nó na bpáirtithe sin) i leith mhuirir an
aturnae sin i gcás an cliant sin do ghnóthú aon damáistí nó airgid
eile ag eascairt as an ngnó cointinneach sin.

(6) D’ainneoin aon fhorála dlíthiúla eile sa chéill sin,
taispeánfaidh aturnae ar bhille costas a bheidh le tabhairt don
chliant, a luaithe is indéanta tar éis aon ghnó cointinneach arna
sheoladh aige thar ceann an chliaint sin a chríochnú—

(a) achoimre ar na seirbhísí dlí arna soláthar don chliant i
dtaca leis an ngnó cointinneach sin,

(b) an méid iomlán damáistí nó airgid eile arna ngnóthú nó
arna ghnóthú ag an gcliant ag eascairt as an ngnó
cointinneach sin, agus

(c) sonraí na muirear go léir nó aon chuid de na muirir arna
ngnóthú ag an aturnae sin thar ceann an chliaint sin ó
aon pháirtí nó páirtithe eile (nó ó aon árachóirí de chuid
an pháirtí nó na bpáirtithe sin),

agus taispeánfar ar an mbille costas sin ar leithligh na méideanna i
leith táillí, eisíocaí, eisíocaíochtaí agus caiteachas a tabhaíodh nó a
d’éirigh i dtaca leis na seirbhísí dlí sin a sholáthar.

(7) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo cosc a chur ar aon duine aon
cheart láithreach faoin dlí a fheidhmiú chun a cheangal ar aturnae
bille costas a chur ar aghaidh lena fhómhas, cibé acu ar bhonn páirtí
agus páirtí nó ar bhonn aturnae agus a chliaint féin nó cearta aon
duine nó an Chumainn faoi alt 9 den Acht seo a theorannú.

(8) I gcás go mbeidh bille costas eisithe ag aturnae chuig cliant i
leith seirbhísí dlí a sholáthar agus go ndéanfaidh an cliant méid an
bhille costas sin (nó aon chuid de) a dhíospóid, déanfaidh an
t-aturnae—

(a) gach beart is cuí chun an ní a réiteach trí chomhaontú leis
an gcliant, agus

(b) na nithe seo a leanas a chur in iúl don chliant i scríbhinn—

(i) ceart an chliaint a cheangal ar an aturnae an bille
costas nó aon chuid de a chur faoi bhráid Máistir
Fómhais don Ard-Chúirt lena fhómhas ar bhonn
aturnae agus a chliaint féin, agus
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(ii) ceart an chliaint gearán a dhéanamh leis an gCumann
faoi alt 9 den Acht seo go ndearnadh bille costas a
éileoidh sé a bheith iomarcach a eisiúint chuige.

(9) San alt seo, folaíonn “muirir” táillí, eisíocaí, eisíocaíochtaí
agus caiteachais.

(10) Beidh feidhm ag forálacha an ailt seo d’ainneoin fhorálacha
an Attorneys and Solicitors (Ireland) Act, 1849 agus an Attorneys and
Solicitors Act, 1870.

69.—Leasaítear leis seo alt 71 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo
a leanas a chur isteach:

“(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) den alt seo, ní
thoirmiscfidh an Cumann ar aturnae méid a ghearradh i leith
seirbhíse dlí ar méid é is lú ná aon mhuirear nó táille nó luach
saothair a bheidh sonraithe i leith na seirbhíse dlí sin le haon
scála reachtúil nó scálaí reachtúla a bheidh i bhfeidhm de thuras
na huaire.

(3) Ní thoirmiscfidh an Cumann ar aturnaetha fógraíocht a
dhéanamh.

(4) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (3) den alt seo ar an
gCumann fógraíocht a thoirmeasc, ar fógraíocht í—

(a) ar dóigh go dtarraingeodh sí táirmheas ar ghairm na
n-aturnaetha, nó

(b) a bheidh míchuibhiúil, nó

(c) a thabharfaidh léiriú neamhfhabhrach ar aturnaetha
eile, nó

(d) ina mbeidh dearbhú sainráite nó intuigthe ag aturnae
gur fearr an saineolas atá aige ar aon réimse dlí nó
cleachta ná an saineolas atá ag aturnaetha eile, nó

(e) a bheidh bréagach nó míthreorach in aon slí, nó

(f) arb éard í, nó ar cuid di, dul i dteagmháil gan iarraidh
le haon duine d’fhonn teagasc a fháil in aon ábhar
dlí, nó

(g) a bheidh contrártha do bheartas poiblí.

(5) Faoi réir fho-alt (6) den alt seo, ní thabharfaidh aon ní i
bhfo-alt (4) den alt seo teideal don Chumann a thoirmeasc ar
aturnae aon mhuirear nó táille a fhógairt i leith aon seirbhís dlí
shonraithe a sholáthar.

(6) I gcás gur cuí leis an gCumann é, féadfaidh siad rialacháin
a dhéanamh, tar éis 2 bhliain a bheith caite tar éis d’alt 69 den
Acht Aturnaetha (Leasú), 1994, teacht i ngníomh, chun a
thoirmeasc ar aturnae aon mhuirear nó táille a fhógairt i leith
aon seirbhís dlí shonraithe a sholáthar, ar choinníoll nach
bhféadfar na rialacháin sin a dhéanamh ach amháin le toiliú an
Aire agus i gcás gur deimhin leis an Aire gur ar mhaithe le leas
an phobail na rialacháin sin.
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(7) D’ainneoin fhorálacha mhír (d) d’fho-alt (4) den alt seo,
féadfaidh an Cumann, le rialacháin, a fhoráil go gceadóidh an
Cumann d’aturnae a dheimhneoidh don Chumann ar an modh
forordaithe go bhfuil saineolas aige i réimse forordaithe dlí nó
cleachta é féin a ainmniú mar aturnae ag a bhfuil saineolas sa
réimse dlí nó cleachta sin.”.

70.—(1) D’ainneoin alt 64 den Phríomh-Acht, féadfaidh an
Cumann, le comhthoiliú an Aire arna thabhairt tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Fiontar agus Fostaíochta, rialacháin a
dhéanamh lena ndéanfar foráil maidir le haon cheann amháin nó
níos mó de na nithe seo a leanas, eadhon—

(a) aturnaetha do bhainistiú agus do rialú comhlachtaí
corpraithe (dá ngairtear “cleachtaí corpraithe” san alt
seo) a sheolann gnó arb éard é soláthar seirbhísí dlí den
sórt a sholáthraíonn pearsana aonair a chleachtann mar
aturnaetha;

(b) na himthosca ina bhféadfaidh an Cumann cleachtaí
corpraithe a aithint mar chleachtaí atá oiriúnach chun
soláthar aon seirbhísí dlí den sórt sin a ghabháil de láimh,
agus aitheantas den sórt sin a chúlghairm ar na forais gur
deonaíodh go míchuí é de thoradh aon earráide nó
calaoise;

(c) na coinníollacha a dhéanfaidh cleachtaí corpraithe a
bheidh aitheanta amhlaidh a chomhlíonadh gach aon
tráth (faoi réir aon eisceachtaí a fhoráiltear leis na
rialacháin) má tá siad le bheith aitheanta amhlaidh i
gcónaí;

(d) an modh ar a ndéanfar agus an fhoirm ina ndéanfar
iarratais ar aitheantas faoin alt seo, agus maidir le táillí a
íoc i dtaca le hiarratais den sórt sin;

(e) rialáil a dhéanamh ar na hainmneacha a fhéadfaidh
cleachtaí corpraithe a úsáid;

(f) an tréimhse ar lena linn a fhanfaidh aon aitheantas do
chleachtaí corpraithe i bhfeidhm;

(g) an Cumann do choimeád liosta ina mbeidh ainmneacha
agus áiteanna gnó na gcleachtaí corpraithe go léir agus
maidir leis an bhfaisnéis a bheidh in aon liosta den sórt
sin a bheith ar fáil lena hiniúchadh;

(h) cumhacht a thabhairt don Chumann chun cibé bearta a
dhéanamh a mheasfaidh siad is gá nó is fóirsteanach chun
a fháil amach an bhfuil nó nach bhfuil aon rialacháin is
infheidhme maidir le cleachtaí corpraithe á
gcomhlíonadh;

(i) rialáil a dhéanamh ar sheoladh gnóthaí cleachtaí
corpraithe.

(2) Beidh feidhm ag rialacháin arna ndéanamh ag an gCumann
faoi na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994, agus beidh éifeacht leo,
i ndáil le cleachtaí corpraithe a bheidh aitheanta ag an gCumann de
bhun rialachán a dhéanfar faoi fho-alt (1) den alt seo fara cibé
breisithe, easnaimh nó modhnuithe eile ar dealraitheach don
Chumann gur gá nó gur fóirsteanach iad.
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(3) Féadfaidh an tAire a fhoráil le hordú, maidir le haon
achtachán nó ionstraim reachtúil (de réir bhrí an Achta Ionstraimí
Reachtúla, 1947), a bheidh rite nó déanta roimh thosach feidhme an
ailt seo agus lena mbeidh éifeacht i ndáil le haturnaetha, go mbeidh
éifeacht leis nó léi i ndáil le cleachtaí corpraithe a bheidh aitheanta
ag an gCumann de bhun rialachán arna ndéanamh faoi fho-alt (1)
den alt seo, fara cibé breisithe, easnaimh nó modhnuithe eile ar
dealraitheach don Aire gur gá iad chun go mbeidh éifeacht leis na
forálacha sin.

(4) Féadfar, le haon ordú arna dhéanamh ag an Aire faoi fho-alt
(3) den alt seo, socrú a dhéanamh maidir le feidhm a bheith ag aon
fhorálacha de na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994, faoi réir aon
oiriúnuithe is gá, maidir le cleachtaí corpraithe a bheidh aitheanta ag
an gCumann de bhun rialachán arna ndéanamh faoi fho-alt (1) den
alt seo.

(5) (a) Gach rialachán a dhéanfar faoi fho-alt (1) den 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 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.

(b) Déanfar dréacht de gach ordú a bheartaítear a dhéanamh
faoi fho-alt (3) den alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go
mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach
acu sin.

71.—(1) D’ainneoin fhorálacha alt 59 den Phríomh-Acht,
féadfaidh an Cumann, le comhthoiliú an Aire agus, i gcás rialachán
arna ndéanamh faoi mhír (a) den fho-alt seo, tar éis dul i gcomhairle
leis an Aire Fiontar agus Fostaíochta, rialacháin a dhéanamh—

(a) i leith táillí a roinnt idir aturnae agus duine nach bhfuil
cáilithe chun cleachtadh mar aturnae, ag eascairt as
comhpháirtíocht eatarthu nó as comhshocraíocht
ghníomhaireachta arna cur i gcrích eatarthu, nó

(b) i leith táillí a roinnt idir aturnae agus duine nach bhfuil
cáilithe chun cleachtadh mar aturnae ach ar comhalta é,
agus atá i dteideal cleachtadh mar chomhalta, de ghairm
dlí i ndlínse eile, ag eascairt as comhpháirtíocht eatarthu
nó as comhshocraíocht ghníomhaireachta arna cur i
gcrích eatarthu.

(2) 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 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.

72.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, gach aturnae a
shealbhaíonn deimhniú cleachta a bheidh i bhfeidhm, beidh aige, faoi
réir aon choinníll a mbeidh an deimhniú cleachta sin faoina réir faoi
na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994 (dá ngairtear “coinníoll
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iomchuí” san alt seo), na cumhachtaí go léir a thugtar le haon
achtachán nó ionstraim reachtúil (de réir bhrí an Achta Ionstraimí
Reachtúla, 1947) do choimisinéir mionn (lena n-áirítear alt 24 den
Stamp Duties Management Act, 1891) agus aon tagairt do
choimisinéir den sórt sin in aon achtachán nó ionstraim reachtúil den
sórt sin, cibé acu roimh thosach feidhme an ailt seo nó dá éis sin a
ritheadh nó a rinneadh é nó í, folóidh sí tagairt d’aturnae den sórt
sin mura n-éileoidh an comhthéacs a mhalairt.

(2) Ní fheidhmeoidh aturnae na cumhachtaí a thugtar leis an alt
seo in aon imeachtaí inar aturnae d’aon cheann de na páirtithe é, nó
ina mbeidh leas aige, nó de shárú ar aon choinníoll iomchuí.

(3) Aon aturnae ar os a chomhair a ghlacfar nó a dhéanfar aon
mhionn nó mionnscríbhinn, dearbhóidh sé sa ghiúrád nó san fhianú
an áit ina nglactar nó ina ndéantar, agus an dáta ar a nglactar nó ar
a ndéantar, an mionn nó an mhionnscríbhinn.

(4) Aon doiciméad ina mbeidh an ráiteas sa ghiúrád nó san fhianú
a luaitear i bhfo-alt (3) den alt seo agus a airbheartóidh a bheith
séalaithe nó sínithe ag aturnae de bhun a chumhachtaí mar
choimisinéir mionn nó de bhun an ailt seo, glacfar i bhfianaise é gan
cruthúnas ar an séala sin nó an síniú sin, agus gan cruthúnas gur
aturnae é nó go sealbhaíonn sé deimhniú cleachta atá i bhfeidhm nó
nach ndearnadh an doiciméad sin a shéalú nó a shíniú de shárú ar
choinníoll iomchuí.

(5) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear don chumhacht chun
coimisinéirí mionn a cheapadh faoi alt 73 den Supreme Court of
Judicature Act (Ireland), 1877.

73.—(1) Gan dochar d’alt 66 (arna ionadú leis an Acht seo) den
Phríomh-Acht, déanfaidh an Cumann rialacháin laistigh de shé mhí ó
theacht i ngníomh don alt seo, le toiliú Uachtarán na hArd-Chúirte—

(a) chun a cheangal ar aturnae, i gcásanna forordaithe—

(i) cuntas taisce ar leithligh a oscailt agus a chothabháil i
mbanc chun sochair don chliant chun airgead a
gheofar ar son nó ar cuntas an chliaint a shealbhú, nó

(ii) suim a íoc leis an gcliant sin is ionann agus an t-ús a
d’fhabhródh dá mbeadh an t-airgead arna fháil
amhlaidh ar taisce ag an aturnae sin,

(b) chun oibleagáidí aturnae faoi mhír (a) den alt seo a mhíniú
faoi threoir méid aon suime a gheofar nó faoi threoir na
tréimhse ar lena linn a shealbhófar nó is dóigh a
shealbhófar í, nó faoina dtreoir araon, agus

(c) chun a chumasú do chliant (gan dochar d’aon leigheas
eile) a éileamh go ndéanfar aon cheist a éireoidh faoi
mhír (a) nó (b) (nó faoi na míreanna sin araon) den fho-
alt seo i ndáil le hairgead an chliaint a tharchur chuig an
gCumann agus a éileamh gurb é an Cumann a chinnfidh í.

(2) Ach amháin mar a fhoráiltear le rialacháin arna ndéanamh
faoi fho-alt (1) den alt seo, ní bheidh aturnae faoi dhliteanas, de bhua
an chaidrimh idir aturnae agus cliant, cuntas a thabhairt d’aon chliant
maidir le hús a gheobhaidh an t-aturnae ar airgead a bheidh ar taisce
i mbanc, ar airgead é a gheofar nó a choinneofar ar son nó ar cuntas
a chliant, i gcoitinne.
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(3) Maidir le haon ní san alt seo nó i rialacháin arna ndéanamh
faoin alt seo—

(a) ní dhéanfaidh sé difear d’aon chomhshocraíocht i
scríbhinn, cibé uair a rinneadh í, idir aturnae agus a
chliant maidir le hairgead an chliaint nó ús ar an airgead
sin a úsáid, nó

(b) ní bhainfidh sé le hairgead arna fháil ag aturnae, ar airgead
é a bheidh faoi réir iontaobhais ar iontaobhaí ina leith an
t-aturnae.

(4) Chun críocha rialachán arna ndéanamh faoi fho-alt (1) den alt
seo agus faoi réir fho-alt (3) den alt seo, ciallóidh “airgead an
chliaint” agus “airgead a gheofar ar son nó ar cuntas an chliaint”
airgead a bheidh á shealbhú nó a bheidh faighte ag aturnae ar cuntas
duine dá mbeidh sé ag gníomhú i ndáil leis an airgead sin a shealbhú
nó a fháil mar aturnae nó, ag eascairt as a chleachtadh mar aturnae,
mar ghníomhaire, mar earbaí, mar gheallchoimeádaí nó in aon
cháil eile.

74.—(1) Ní fhéadfaidh aturnae a mbeidh teagasc glactha aige
chun láithriú i gcúirt do chliant atá faoi choimeád tarraingt siar ó
chás an chliaint gan cead a fháil ón gcúirt is túisce a mbeidh an cliant
sin sceidealta láithriú os a comhair.

(2) Le linn don chúirt breith a thabhairt i dtaobh an dtabharfaidh
sí cead d’aturnae tarraingt siar ó chás faoi fho-alt (1) den alt seo,
beidh aird aici ar na nithe seo a leanas—

(a) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh leis an ngníomh sin don
chliant d’ainneoin go bhféadfaidh gur chomhthoiligh an
cliant leis an aturnae do tharraingt siar ón gcás, agus

(b) aon mhoill nó iarmhairtí dochracha eile a d’fhéadfadh éirí
maidir leis na himeachtaí a bheidh i gceist de thoradh an
t-aturnae do tharraingt siar,

agus beidh aird ag an gcúirt ar aon ní is ábhar pribhléide idir an
t-aturnae agus an cliant.

(3) Féadfaidh an chúirt iarratas ar chead faoi fho-alt (1) den alt
seo a éisteacht in camera má mheasann sí gur gá déanamh amhlaidh
ar mhaithe leis an gceartas.

(4) Déanfaidh an chúirt ar gá cead a fháil uaithi faoi fho-alt (1)
den alt seo chun tarraingt siar ón gcás fógra a thabhairt don
Chumann i dtaobh aturnae do tharraingt siar ó chás de shárú ar an
bhfo-alt sin agus déanfaidh an Cumann, ar fhógra a fháil amhlaidh,
an ní a imscrúdú agus aon bheart a ghlacadh is gá faoi fhorálacha
Chuid II (arna leasú leis an Acht seo) d’Acht 1960.

75.—(1) Chun críocha Chuid VII (arna leasú leis an Acht seo)
den Phríomh-Acht agus alt 73 den Acht seo agus rialachán arna
ndéanamh faoin gcéanna, ciallaíonn “banc”—

(a) banc is sealbhóir ar cheadúnas faoi alt 9 (1) d’Acht an
Bhainc Ceannais, 1971,
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(b) aon fhoras airgeadais dá dtagraítear i bhfo-alt (4) (a) (ii)
agus (iii) d’alt 7 (arna chur isteach le hAcht an Bhainc
Ceannais, 1989) d’Acht an Bhainc Ceannais, 1971, agus

(c) banc nó foras airgeadais a bheidh arna ainmniú le hordú
ón Aire faoi fho-alt (2) den alt seo,

agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin:

Ar choinníoll go bhfuil an banc nó an foras airgeadais sin, nó an
brainse iomchuí de, suite sa Stát.

(2) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Airgeadais, le hordú, bainc nó forais airgeadais a ainmniú faoi
fho-alt (1) (c) den alt seo.

(3) Ní fhéadfaidh aturnae cuntas cliaint a oscailt agus a choimeád
ach amháin i mbanc de réir bhrí fho-alt (1) den alt seo.

(4) Chun críocha ailt 7, 8 agus 20 (arna n-ionadú, faoi seach, leis
an Acht Aturnaetha (Leasú), 1994) d’Acht 1960, a bhaineann le
cumhachtaí an Chumainn nó na hArd-Chúirte maidir le nithe a
bhaineann le cosaint cliant nó araíonacht aturnaetha, folóidh “banc”
banc de réir bhrí fho-alt (1) den alt seo agus folóidh sé freisin aon
duine nó comhlacht corpraithe a bheidh ag seoladh gnó mar bhanc
nó mar fhoras airgeadais eile, cibé acu sa Stát nó lasmuigh den Stát,
agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin.

(5) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú a dhéanfar faoi fho-alt (2)
den alt seo a leasú nó a chúlghairm.

(6) Gach ordú 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 t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag
neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach
sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

76.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 66:

“Rialacháin i
dtaobh cuntas.

66.—(1) Féadfaidh an Cumann rialacháin a
dhéanamh, le comhthoiliú Uachtarán na
hArd-Chúirte, lena ndéanfar foráil maidir le gach
ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a) an earnáil nó na hearnálacha aturnae
lena mbaineann na rialacháin sin;

(b) an cineál nó na cineálacha cuntas i
mbainc a fhéadfaidh aturnae a oscailt
agus a choimeád ag eascairt as a
chleachtadh mar aturnae;

(c) aturnae d’oscailt agus do choimeád
cuntas i mbainc ag eascairt as a
chleachtadh mar aturnae;

(d) cearta, dualgais agus freagrachtaí
aturnae i ndáil le hairgead arna fháil
nó arna shealbhú aige nó faoina
urláimh aige nó arna íoc aige ag
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eascairtasachleachtadhmaraturnae,lena
n-áirítear airgead cliant a thaisceadh i
gcuntas cliaint agus a aistarraingt as;

(e) na taifid chuntasaíochta a bheidh le
cothabháil ag aturnae ag eascairt as a
chleachtadh mar aturnae, lena
n-áirítear an tréimhse nó na tréimhsí
íosta ar ar a feadh nó ar a bhfeadh a
bheidh taifid chuntasaíochta le
coinneáil ag aturnae le linn na tréimhse
ina soláthrófar seirbhísí dlí agus tar éis
soláthar seirbhísí dlí a chríochnú;

(f) aturnae do choimeád taifead
cuntasaíochta ina mbeidh sonraí agus
faisnéis i dtaobh airgid arna fháil nó
arna shealbhú aige nó faoina urláimh
aige nó arna íoc aige ag eascairt as a
chleachtadh mar aturnae, ar son nó ar
cuntas cliaint nó aon duine eile nó an
aturnae féin;

(g) an Cumann d’fhorfheidhmiú
chomhlíonadh na rialachán;

(h) táillí a fhorchur ar aturnaetha i gcásanna
ina dtarlaíonn neamhchomhlíonadh
más gá don Chumann fiosrúcháin
bhreise a sheoladh (ar táillí iad nach
mó ná an costas a ghabhann leis na
fiosrúcháin sin a dhéanamh);

(i) an Cumann do cheapadh daoine chun
feidhmeanna a chomhall thar ceann an
Chumainn, ar feidhmeanna iad a
bhaineann le comhlíonadh na
rialachán sin a áirithiú agus leis na
rialacháin sin a fhorfheidhmiú;

(j) na himthosca ina ndéanfaidh agus an
modh ar a ndéanfaidh aturnae atá ag
gabháil do chleachtadh mar aturnae
(nó cuntasóir cuícháilithe thar a
cheann) comhlíonadh na rialachán sin
a fhíorú, lena n-áirítear a mhinice a
dhéantar amhlaidh;

(k) an Cumann do dhéanamh scrúdú, nó
scrúdú a dhéanamh thar a cheann, ar
imthosca airgeadais aturnae atá ag
gabháil do chleachtadh mar aturnae a
mhéid a d’fhéadfadh na himthosca sin
difear a dhéanamh dá chumas an
cleachtadh sin a sheoladh.

(2) Ní bheidh feidhm ag rialacháin arna
ndéanamh de bhun fho-alt (1) den alt seo—

(a) maidir le haturnae i seirbhís
lánaimseartha an Stáit de réir bhrí alt
54 (3) (arna ionadú leis an Acht



[1994.] [Uimh. 27.]An tAcht Aturnaetha (Leasú), 1994.

Aturnaetha (Leasú), 1994) den
Phríomh-Acht, nó

(b) maidir le haturnae i seirbhís
pháirtaimseartha an Stáit, i leith airgid
arna fháil nó arna shealbhú aige nó
faoina urláimh aige nó arna íoc aige i
gcúrsa na seirbhíse sin.

(3) Aon aturnae a dhéanfaidh, go feasach,
airgead cliant a thaisceadh (nó a chuirfidh faoi
deara, go feasach, go ndéanfar airgead cliant a
thaisceadh) i gcuntas cliaint i mbanc seachas banc
de réir bhrí alt 75 (1) den Acht Aturnaetha
(Leasú), 1994, beidh sé ciontach i gcion.

(4) Aon aturnae a mhainneoidh, gan cúis
réasúnach, tar éis aon airgead cliant a fháil, an
t-airgead cliant sin a thaisceadh (nó a chur faoi
deara é a thaisceadh) sa chuntas cliaint cuí (nó sna
cuntais chliaint chuí) ar an modh forordaithe,
beidh sé ciontach i gcion.

(5) Aon aturnae a mhainneoidh, gan cúis
réasúnach, taifid chuntasaíochta a chothabháil
agus a choimeád (nó a chur faoi deara iad a
chothabháil agus a choimeád) ar an modh
forordaithe, beidh sé ciontach i gcion.

(6) Aon aturnae a mhainneoidh, gan cúis
réasúnach, tar éis airgead cliant a fháil, an fháil sin
a thaifeadadh (nó a chur faoi deara í a
thaifeadadh) ar an modh forordaithe i dtaifid
chuntasaíochta, beidh sé ciontach i gcion.

(7) Aon aturnae a mhainneoidh, gan cúis
réasúnach, tar éis aon airgead cliant a fháil agus
tar éis an t-airgead cliant sin a thaisceadh (nó a
chur faoi deara é a thaisceadh) go cuí ar an modh
forordaithe sa chuntas cliaint cuí (nó sna cuntais
chliaint chuí), an taisceadh sin a thaifeadadh (nó a
chur faoi deara é a thaifeadadh) ar an modh
forordaithe i dtaifid chuntasaíochta, beidh sé
ciontach i gcion.

(8) Aon aturnae a dhéanfaidh, go feasach, (nó
a chuirfidh faoi deara amhlaidh go ndéanfar)
iontráil nó taifead atá bréagach nó míthreorach i
dtaifid chuntasaíochta, beidh sé ciontach i gcion.

(9) Ní cosaint ar chúiseamh faoi fho-alt (6) nó
(7) den alt seo a shuíomh go ndearnadh iontráil
nó taifead ar fháil nó ar thaisceadh airgid cliant a
thaifeadadh i dtaifid chuntasaíochta, má shuitear
go bhfuil an iontráil nó an taifead sin bréagach
nó míthreorach.

(10) I gcás gur dealraitheach don Chumann gur
gá, chun aon fheidhm d’fheidhmeanna an
Chumainn a fhorordaítear faoi fho-alt (1) den alt
seo a fheidhmiú, go bhfreastalóidh duine
údaraithe, le fógra nó gan fógra roimh ré, in áit

85

Cd.VII A.76



Cd.VII A.76

86

[Uimh. 27.] [1994.]An tAcht Aturnaetha (Leasú), 1994.

ghnó de chuid aturnae, féadfaidh duine údaraithe
freastal amhlaidh san áit sin chun na críche sin.

(11) I gcás go bhfreastalóidh duine údaraithe in
áit ghnó de chuid aturnae de bhun fho-alt (10) den
alt seo, cuirfidh sé in iúl don aturnae nó d’aon
chléireach nó seirbhíseach don aturnae an chríoch
ar chuici a fhreastal, mar a shonraítear i bhfo-alt
(10) den alt seo, agus féadfaidh sé, air sin nó dá
éis sin, de bhun na críche sin, a cheangal ar an
aturnae nó ar aon chléireach nó seirbhíseach don
aturnae aon cheann amháin nó níos mó de na
nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a) taifid chuntasaíochta uile an aturnae nó
aon chuid díobh a chur ar fáil dó lena
n-iniúchadh;

(b) cibé cóipeanna de thaifid
chuntasaíochta an aturnae a thabhairt
dó a mheasfaidh an duine údaraithe is
gá d’fhonn an chríoch a shonraítear i
bhfo-alt (10) den alt seo a chomhall;

(c) cibé údarás i scríbhinn a thabhairt a
bheidh dírithe chuig cibé banc nó bainc
a theastóidh ón duine údaraithe chun
a chumasú don duine údaraithe aon
chuntas nó cuntais a d’oscail an
t-aturnae nó a chuir an t-aturnae faoi
deara a oscailt sa bhanc sin nó sna
bainc sin (nó aon doiciméid a
bhaineann leis an gcéanna) a iniúchadh
agus cóipeanna a fháil ón mbanc sin nó
ó na bainc sin de cibé doiciméid a
bhaineann leis an gcuntas sin nó leis na
cuntais sin i leith cibé tréimhse nó
tréimhsí a mheasfaidh an duine
údaraithe is gá d’fhonn an chríoch a
shonraítear i bhfo-alt (10) den alt seo
a chomhall.

(12) Más rud é, maidir le haturnae nó le
cléireach nó seirbhíseach d’aturnae a gceanglóidh
duine údaraithe air aon cheann amháin nó níos mó
de na nithe a shonraítear i bhfo-alt (11) den alt seo
a dhéanamh, go ndiúltóidh sé nó go bhfailleoidh sé
nó go mainneoidh sé ar shlí eile, gan cúis
réasúnach, an ceanglas sin nó na ceanglais sin a
chomhlíonadh, féadfaidh an Cumann, iar bhfógra
don aturnae, iarratas a dhéanamh chuig an
Ard-Chúirt ar ordú (agus cumhachtaítear don
Chúirt leis seo an t-ordú sin a dhéanamh) á
cheangal ar an aturnae cibé ceanglas nó ceanglais
(nó aon cheann amháin nó níos mó acu) a
chomhlíonadh a mheasfaidh an Cumann is gá de
bhun na críche a shonraítear i bhfo-alt (10) den alt
seo nó de réir mar is cuí leis an gCúirt.

(13) Is cion é ag aturnae—

(a) diúltú, failliú nó mainneachtain ar shlí
eile, gan cúis réasúnach, aon cheanglas
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ag duine údaraithe faoi fho-alt (11) den
alt seo a chomhlíonadh go cuí;

(b) a thaifid chuntasaíochta go léir nó aon
chuid díobh a aistriú óna áit ghnó nó
óna áiteanna gnó, nó an céanna a
scriosadh, a aghlot nó a lot, d’fhonn
cosc a chur ar dhuine údaraithe nó cur
isteach air ag gníomhú dó de bhun na
críche a shonraítear i bhfo-alt (10) den
alt seo;

(c) faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a
chur ar fáil go feasach do dhuine
údaraithe ag gníomhú dó de bhun na
críche a shonraítear i bhfo-alt (10) den
alt seo.

(14) Féadfaidh an Cumann cion achomair faoi
aon cheann d’fhorálacha an ailt seo a
ionchúiseamh.

(15) D’ainneoin alt 10 (4) den Petty Sessions
(Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaí achoimre i
leith ciona faoi aon cheann d’fhorálacha an ailt seo
a thionscnamh laistigh de dhá mhí dhéag ón dáta
a tháinig an cion ar iúl an Chumainn.

(16) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin
alt seo, dlífear—

(a) ar é a chiontú ann go hachomair fíneáil
nach mó ná £1,500 a chur air,

(b) ar é a chiontú ann ar díotáil, fíneáil nach
mó ná £10,000 a chur air.

(17) Gan dochar do ghinearáltacht an ailt seo
agus aon rialachán arna ndéanamh faoi, ní
dhéanfaidh aturnae, ag eascairt as a chleachtadh
mar aturnae, seic neamh-fhormhuinithe nó
ionstraim shoshannta nó dhoshannta eile a bheidh
tarraingthe i bhfabhar duine seachas é féin, a
ghnólacht, nó a chomhpháirtí a thaisceadh (nó a
chur faoi deara é nó í a thaisceadh) lena bhailiú
nó lena bailiú trí aon chuntas bainc arna choimeád
aige, nó é nó í a bhailiú ar shlí eile.

(18) San alt seo—

ciallaíonn ‘taifid chuntasaíochta’ na leabhair
chuntais agus gach doiciméad eile a cheanglaítear
ar aturnae a chothabháil agus a choimeád ag
eascairt as a chleachtadh mar aturnae de réir
rialachán arna ndéanamh de bhun fho-alt (1) den
alt seo.”.

77.—Leasaítear leis seo alt 58 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):
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“(2) Aon duine neamhcháilithe a dhéanfaidh aon
ghníomh lena mbaineann an t-alt seo, beidh sé, faoi réir
fho-alt (3) den alt seo agus gan dochar d’aon dliteanas nó
míchumas eile a mbeidh sé faoina réir, ciontach i gcion
faoin alt seo agus dlífear—

(a) ar é a chiontú ann go hachomair, fíneáil nach
mó ná £1,500 a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ann ar díotáil, fíneáil nach mó ná
£10,000 a chur air.”,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (3):

“(h) gníomh a dhéanann dlíodóir lena mbaineann
Treoir Uimh. 77/249/CEE an 22 Márta, 1977
ón gComhairle1 (arna hoiriúnú leis na
hIonstraimí i dtaobh Choinníollacha
Aontachais na Gréige, na Spáinne agus na
Portaingéile chun na gConarthaí ag bunú na
gComhphobal Eorpach) agus aon ionstraim
lena leasófar nó lena n-ionadófar an Treoir sin
ar mhodh seirbhísí dlí a sholáthar laistigh de
na teorainneacha agus faoi na coinníollacha a
leagtar síos sa Treoir sin (nó san ionstraim sin),
seachas doiciméad foirmiúil a ullmhú chun
teideal a fháil chun eastát duine éagtha a
riaradh agus doiciméad foirmiúil lena
gcruthófar nó lena n-aistreofar leas i dtalamh
a dhréachtú.”,

(c) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b)
d’fho-alt (3):

“(b) (i) gníomh a dhéanann abhcóide a bheidh ag
cleachtadh sa Stát,

(ii) gníomh a dhéanann abhcóide a bheidh
fostaithe go lánaimseartha sa Stát, le linn
seirbhísí tíolactha de réir bhrí alt 56 (4)
den Acht Aturnaetha (Leasú), 1994, a
sholáthar dá fhostóir, ar choinníoll nach
aturnae an fostóir sin,”.

78.—(1) D’ainneoin aon ní dá mhalairt sa Phríomh-Acht,
féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Fiontar agus
Fostaíochta, rialacháin a dhéanamh á údarú do chomhair
chreidmheasa seirbhísí a sholáthar mar a leanas—

(a) uacht nó ionstraim thiomnach eile a tharraingt suas nó a
ullmhú, nó

(b) teagasc a ghlacadh le haghaidh deonú probháide nó
riaracháin, nó

(c) aon pháipéir ar a mbunófar aon deonuithe den sórt sin nó
lena gcuirfear ina gcoinne a tharraingt suas nó a ullmhú.

(2) Féadfaidh comhair chreidmheasa na seirbhísí dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) den alt seo a sholáthar de réir forálacha rialachán arna
ndéanamh faoin alt seo agus i gcomhlíonadh cheanglais an ailt seo.
1 I.O. Uimh. L78, 26.3.1977
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(3) Féadfaidh foráil a bheith ar áireamh i rialacháin faoin alt seo
maidir le gach ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas,
eadhon—

(a) cosaint a thabhairt do dhaoine dá soláthraíonn comhair
chreidmheasa seirbhísí faoin alt seo ar easaontachtaí
leasa a d’fhéadfadh éirí murach sin i dtaca leis na seirbhísí
a sholáthar,

(b) a áirithiú go mbeidh cúiteamh leordhóthanach ar fáil do
na daoine sin i leith faillí, calaoise nó mí-ionracais eile ar
thaobh oifigeach nó fostaithe de chuid comhar
creidmheasa i dtaca le soláthar na seirbhísí,

(c) (i) a mhéid ba ghá, agus an modh ar ar ghá, daoine atá
cáilithe chun cleachtadh mar aturnaetha de réir bhrí
an Phríomh-Achta a bheith bainteach leis na
seirbhísí a sholáthrófar faoin alt seo, agus

(ii) cáilíochtaí agus taithí na foirne a bheidh ag gabháil go
ginearálta do na seirbhísí a sholáthar,

(d) an aicme nó na haicmí daoine a bhféadfar na seirbhísí a
sholáthar dóibh,

(e) ceanglais a bhaineann le ceadú ag Cláraitheoir na
gCara-Chumann do chomhar creidmheasa a bheartaíonn
seirbhísí a sholáthar,

(f) srian a chur leis an gcumhacht na seirbhísí a sholáthar
ionas nach mbainfidh sí ach le comhair chreidmheasa
d’aicme shonraithe nó d’aicmí sonraithe,

(g) na rátaí nó na scálaí uasta táillí, costas nó caiteachas a
fhéadfaidh comhair chreidmheasa a mhuirearú i leith na
seirbhísí a sholáthar,

(h) Máistir Fómhais de chuid na hArd-Chúirte d’fhómhas
táillí, costas nó caiteachas arna muirearú ag comhair
chreidmheasa i leith na seirbhísí,

(i) cibé coinníollacha breise i ndáil le soláthar na seirbhísí a
fhorordóidh an tAire de réir an ailt seo.

(4) San alt seo, tá le “probháid” agus “riarachán” na bríonna a
shanntar dóibh le halt 3 den Acht Comharbais, 1965.

(5) Aon chumarsáid a dhéanfar le comhar creidmheasa nó a
dhéanfaidh comhar creidmheasa (lena n-áirítear cumarsáid a
dhéanfar le hoifigeach nó fostaí, nó a dhéanfaidh oifigeach nó fostaí,
de cuid comhair creidmheasa) le linn don chomhar creidmheasa
gníomhú sa cháil sin do dhuine i dtaca le seirbhísí a sholáthar faoi
fho-alt (1) den alt seo, beidh sí, in aon imeachtaí dlí, faoi phribhléid
ó thaobh nochtadh de, ionann is dá mbeadh an comhar creidmheasa
ag gníomhú, gach uile thráth ábhartha, mar aturnae don duine sin.

(6) (a) Aon chomhar creidmheasa a bheidh ag soláthar seirbhísí
faoi fho-alt (1) den alt seo, ní duine neamhcháilithe de
réir bhrí an Phríomh-Achta é i ndáil leis na seirbhísí sin
a sholáthar.

(b) Aon chomhar creidmheasa a sholáthróidh aon cheann de
na seirbhísí a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo ar shlí
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seachas de réir fhorálacha an ailt seo nó de réir forálacha
aon rialachán arna ndéanamh faoin alt seo, beidh sé
ciontach i gcion faoi alt 58 (2) (arna leasú leis an Acht
seo) den Phríomh-Acht.

(7) Ní bheidh feidhm ag alt 58 (arna leasú leis an Acht seo) den
Phríomh-Acht—

(a) maidir le comhar creidmheasa,

(b) maidir le haon oifigeach nó fostaí de chuid comhair
creidmheasa mar gheall ar aon ghníomh a bheidh déanta
aige i gcúrsa a oifige nó a fhostaíochta thar ceann an
chomhair creidmheasa, i gcás go mbeidh seirbhísí á
soláthar ag an gcomhar creidmheasa de réir fho-alt (1)
den alt seo.

(8) Ní bheidh feidhm ag alt 59 den Phríomh-Acht maidir le haon
aturnae mar gheall ar aon ghníomh a bheidh déanta aige mar
oifigeach nó fostaí de chuid comhair creidmheasa i gcás go mbeidh
seirbhísí á soláthar ag an gcomhar creidmheasa sin de réir fho-alt (1)
den alt seo.

(9) I gcás go soláthróidh comhar creidmheasa seirbhísí faoi
fho-alt (1) den alt seo, áireoidh sé in aon doiciméad nó fógrán a
eiseofar don phobal agus a bhfuil tagairt ann do sholáthar na
seirbhísí, ráiteas faoi na muirir nó faoin mbonn atá leis na muirir i
leith na seirbhísí agus beidh cliant i dteideal ráiteas mionsonraithe a
iarraidh agus a fháil ar mhuirir an chomhair creidmheasa sin i leith
seirbhísí arna soláthar ag an gcomhar creidmheasa faoi fho-alt (1)
den alt seo.

(10) Ar theagasc a ghlacadh chun seirbhísí a sholáthar faoin alt
seo do dhuine, nó a luaithe is indéanta dá éis sin, soláthróidh comhar
creidmheasa sonraí i scríbhinn don duine i dtaobh na nithe seo a
leanas—

(a) na muirir iarbhír, nó

(b) i gcás nach féidir nó nach indéanta sna himthosca sonraí i
dtaobh na muirear iarbhír a sholáthar, meastachán
(chomh gar agus is féidir) ar na muirir, nó

(c) i gcás nach féidir nó nach indéanta sna himthosca sonraí i
dtaobh na muirear iarbhír nó meastachán ar na muirir sin
a sholáthar, an bonn ar a mbeidh na muirir le gearradh,
ag an gcomhar creidmheasa sin chun na seirbhísí sin a
sholáthar.

(11) Aon fhaisnéis a thiocfaidh i seilbh oifigigh nó fostaí de chuid
comhair creidmheasa de bhua baint a bheith aige le comhar
creidmheasa do sholáthar seirbhísí faoi fho-alt (1) den alt seo, ní
bhainfidh sé féin ná an comhar creidmheasa úsáid aisti chun gnó an
chomhair creidmheasa a chur chun cinn.

(12) (a) Aon chomhar creidmheasa a sholáthraíonn seirbhísí faoi
fho-alt (1) den alt seo, cothabhálfaidh sé taifid
chuntasaíochta ar leithligh agus ullmhóidh sé cuntais i
leith gach bliana ina dtaispeánfar—

(i) an costas a bhain don chomhar creidmheasa as na
seirbhísí a sholáthar, agus
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(ii) an t-ioncam a d’fhabhraigh don chomhar creidmheasa
ó na muirir a gearradh i leith na seirbhísí,

agus, faoi réir fho-alt (3) (g) den alt seo, soláthróidh sé
na seirbhísí agus gearrfaidh sé muirir ina leith, ar shlí a
fhágfaidh nach lú an t-ioncam ó sholáthar na seirbhísí ná
an t-ioncam ba leor faoi chomhair na gcostas go léir ab
inchurtha síos go cuí do sholáthar na seirbhísí, agus
blianta á nglacadh le chéile.

(b) Déanfaidh cathaoirleach agus cisteoir an chomhair
creidmheasa ráiteas lena bhfianaítear cruinneas na
gcuntas a ullmhófar de réir mhír (a) den fho-alt seo agus
lena ndaingnítear nach bhfuil na cuntais sin saofa de
bharr aon chomhshocraíochta a dhéanfadh difear do
chionroinnt na gcostas agus an ioncaim a bhaineann leis
na seirbhísí a sholáthar agus go ndearnadh go cuí cibé
cionroinntí a bheidh déanta, a shíniú agus cuirfear é i
gceangal le cuntais bhliantúla an chomhair creidmheasa.

(13) Ní sholáthróidh comhar creidmheasa seirbhísí faoi fhorálacha
an ailt seo mura gcomhlíonfar coinníoll amháin ar a laghad díobh
seo a leanas:

(a) go bhfuil rialacháin déanta faoi alt 79 den Acht seo, nó

(b) gur comhalta an comhar creidmheasa de scéim (seachas
scéim arna bunú faoi alt 79 den Acht seo) a bheidh
bunaithe chun gearáin in aghaidh an chomhair
creidmheasa i ndáil le soláthar seirbhísí faoin alt seo a
imscrúdú agus a bheidh ceadaithe ag an Aire.

(14) Má dhéanann duine a bheidh ag feidhmiú aon chirt faoin alt
seo nó duine a bheidh ag gníomhú thar ceann duine den sórt sin
iarratas ar aon deonú probháide nó litreacha riaracháin agus—

(a) má dhéanann sé ráiteas san iarratas, nó má chuireann sé
doiciméad ag gabháil leis an iarratas mar thacaíocht, is
eol dó a bheith bréagach nó míthreorach i bponc
ábhartha, nó

(b) má dhéanann sé ráiteas go meargánta san iarratas, nó má
dhéanann sé go meargánta doiciméad a chur ag gabháil
leis an iarratas mar thacaíocht, atá bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha,

beidh sé ciontach i gcion.

(15) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (14) den alt
seo, dlífear—

(a) ar é a chiontú ann ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000 a
chur air,

(b) ar é a chiontú ann go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,500
a chur air.

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

(17) San alt seo, ciallaíonn “comhar creidmheasa” cumann
tionscail agus coigiltis a bheidh cláraithe mar chomhar creidmheasa
faoin Acht um Chomhar Creidmheasa, 1966.

79.—(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin arna ndéanamh tar éis
dul i gcomhairle leis an Aire Fiontar agus Fostaíochta, a cheangal ar
chomhar creidmheasa scéim nó scéimeanna a bhunú, nó uamadh
chun í nó iad a bhunú, agus í nó iad a chothabháil agus a mhaoiniú
chun gearáin in aghaidh comhair creidmheasa i ndáil le haon
seirbhísí arna soláthar nó aon ghníomh arna dhéanamh ag comhar
creidmheasa den sórt sin faoi fhorálacha alt 78 den Acht seo a
imscrúdú.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) den alt seo, féadfar
le rialacháin faoin alt seo foráil a dhéanamh i ndáil le haon cheann
amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas—

(a) scéim a bhunú agus a riaradh,

(b) an modh ar a gceapfar breithneoir neamhspleách chun
imscrúduithe a sheoladh,

(c) na nithe a bheidh faoi réir a n-imscrúdaithe faoin scéim,

(d) na forais nach mór gearán a bheith bunaithe orthu,

(e) cumhachtaí an bhreithneora agus an nós imeachta a
bheidh le leanúint aige agus é ag seoladh imscrúduithe,

(f) na himthosca ina mbeidh, agus a mhéid a bheidh, cinntí
ina gcinntí ceangailteacha,

(g) na nósanna imeachta chun gearáin a dhéanamh,

(h) fionnachtana an bhreithneora a fhoilsiú.

(3) Faoi réir fho-alt (4) den alt seo, ní dhéanfaidh tarchur gearáin
faoi scéim arna bunú faoin alt seo difear do chearta aon duine
díospóid a chur á cinneadh ar aon mhodh eile dá bhforáiltear leis
an dlí.

(4) Más rud é, i ndáil le gearán faoi scéim arna bunú faoin alt seo,
go gcomhaontóidh na páirtithe lena mbaineann go mbeidh cinneadh
a dhéanfar de réir na scéime ina cheangal orthu agus go mbeidh
socrú sa scéim le haghaidh comhaontú den sórt sin, ansin beidh an
cinneadh ina cheangal ar na páirtithe.

(5) Gach rialachán a dhéanfaidh an tAire 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 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.



[1994.] [Uimh. 27.]An tAcht Aturnaetha (Leasú), 1994.

80.—Ní bheidh feidhm ag alt 24 (arna ionadú leis an Acht seo)
den Phríomh-Acht agus ag rialacháin faoi alt 40 (arna leasú leis an
Acht seo) den Acht sin maidir le hiarratasóir lena mbaineann mír
(a) nó (b) de rialachán 4 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Córas Ginearálta maidir le hAitheantas a Thabhairt do Dhioplómaí
Ard-Oideachais), 1991, nó aon fhoráil lena leasófar nó lena
n-ionadófar an rialachán sin.

81.—Le héifeacht ón 1ú lá d’Eanáir, 1996, leasaítear alt 53 den
Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(1):

“(1) Beidh liosta a airbheartóidh a bheith arna fhoilsiú le
húdarás an Chumainn, agus ainmneacha na n-aturnaetha a fuair
deimhnithe cleachta don bhliain chleachta reatha roimh an 2ú
lá d’Fheabhra sa bhliain sin a bheith ann, ina fhianaise, go dtí
go gcruthófar a mhalairt, gur aturnaetha ag a bhfuil na
deimhnithe sin na daoine a mbeidh a n-ainmneacha ar an
liosta.”.

82.—Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an Acht seo,
déanfaidh an Cumann gach rialachán arna dhéanamh ag an
gCumann faoin Acht seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas
a luaithe is féidir tar éis a dhéanta.
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Cd.VII

Neamhfheidhm
maidir le
hiarratasóirí faoi
rialacháin na
gComhphobal
Eorpach.

Leasú ar alt 53 den
Phríomh-Acht.

Rialacháin a leagan.




