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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH
NOCHTADH NA LEASANNA ATÁ AG SEALBHÓIRÍ
OIFIGÍ POIBLÍ ÁIRITHE (LENA nÁIRÍTEAR
COMHALTAÍ DE THITHE AN OIREACHTAIS) AGUS
AG STIÚRTHÓIRÍ AINMNITHE AR CHOMHLACHTAÍ
POIBLÍ ÁIRITHE AGUS AG DAOINE ATÁ FOSTAITHE
I bPOIST AINMNITHE I gCOMHLACHTAÍ POIBLÍ
ÁIRITHE, LE hAGHAIDH CEAPADH COISTE AG GACH
TEACH ACU SIN, AGUS LE hAGHAIDH BUNÚ
COIMISIÚIN, CHUN SÁRUITHE AR AN ACHT SEO A
IMSCRÚDÚ AGUS CHUN TREOIRLÍNTE A LEAGAN
SÍOS LENA ÁIRITHIÚ GO gCOMHLÍONFAR AN tACHT
SEO, DO THOIRMEASC AR SHEALBHÓIRÍ OIFIGÍ
POIBLÍ ÁIRITHE BRONNTANAIS LUACHMHARA A
CHOIMEÁD, DO LEASÚ NA PREVENTION OF
CORRUPTION ACTS, 1889 GO 1916, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[22 Iúil, 1995]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráitheach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, a ghairm
den Acht seo.

(2) (a) (i) Faoi réir fhomhír (ii), tiocfaidh an tAcht seo i
ngníomh cibé lá a cheapfaidh an Rialtas le hordú.

(ii) Níl feidhm ag fomhír (i) maidir leo seo a leanas—

(I) Cuid II,

(II) Cuid III a mhéid a bhaineann sí le Cathaoirleach
agus le Leas-Chathaoirleach gach Tí, nó

(III) Codanna V agus VI a mhéid a bhaineann siad
le comhaltaí.

(b) (i) Má dhearbhaíonn ceachtar Teach amhlaidh le rún,
tiocfaidh—

5

Gearrtheideal,
tosach feidhme,
scor páirteach agus
comhlua.



Cd.1 A.1

Léiriú.

6

[Uimh. 22.] [1995.]An tAcht um Eitic in Oifigı́ Poiblı́, 1995.

(I) Cuid II, a mhéid a bhaineann sí leis an Teach sin
agus lena chomhaltaí agus lena Chléireach agus
lena choistí agus le comhaltaí agus cléirigh na
gcoistí sin,

(II) Cuid III, a mhéid a bhaineann sí le Cathaoirleach
agus le Leas-Chathaoirleach an Tí sin, agus

(III) Codanna V agus VI, a mhéid a bhaineann siad le
comhaltaí an Tí sin,

i ngníomh cibé lá a shonrófar sa rún.

(ii) Má dhearbhaíonn gach Teach amhlaidh le rún,
tiocfaidh Cuid II i ngníomh cibé lá a shonrófar sa
rún a mhéid a bhaineann sí le comhchoistí den dá
Theach agus le comhaltaí agus cléirigh na
gcomhchoistí sin.

(c) (i) Má dhearbhaíonn ceachtar Teach amhlaidh le rún,
scoirfidh—

(I) Cuid II, a mhéid a bhaineann sí leis an Teach sin
agus lena chomhaltaí agus lena Chléireach agus
lena choistí agus le comhaltaí agus cléirigh na
gcoistí sin,

(II) Cuid III, a mhéid a bhaineann sí le Cathaoirleach
agus le Leas-Chathaoirleach an Tí sin, agus

(III) Codanna V agus VI a mhéid a bhaineann siad le
comhaltaí an Tí sin,

de bheith i ngníomh amhail ar an agus ón lá sin a
shonrófar sa rún.

(ii) Má dhearbhaíonn ceachtar Teach amhlaidh le rún,
scoirfidh Cuid II de bheith i ngníomh amhail ar an
agus ón lá sin a shonrófar sa rún a mhéid a
bhaineann sí le comhchoistí den dá Theach agus le
comhaltaí agus cléirigh na gcoistí sin.

(3) Féadfar na Prevention of Corruption Acts, 1889 go 1995, a
ghairm de na Prevention of Corruption Acts, 1889 go 1916, agus d’alt
38 le chéile.

2.—(1) San Acht seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs
a mhalairt—

folaíonn “gníomh” neamhghníomh nó mainneachtain gníomhú agus
folaíonn tagairt do ghníomh a dhéanamh tagairt do neamhghníomh
a dhéanamh, agus forléireofar aon fhocail ghaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn “eolas iarbhír” eolas atá iarbhír, díreach agus pearsanta ar
leith ó eolas atá inchiallaithe, intuigthe nó inbharúilte, agus folaíonn
sé, i ndáil le fíoras, creidiúint gurb ann dó ar de chineál iad na forais
le creidiúint amhlaidh nach bhféadfadh duine réasúnach atá feasach
orthu a bheith in amhras gurb ann don fhíoras nó gan a chreidiúint
gurb ann dó;

tá le “leasanna breise” an bhrí a shanntar dó le halt 13;
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folaíonn “sochar”—

(a) ceart, pribhléid, oifig nó dínit agus aon staonadh ó
airgead nó luach airgid nó rud luachmhar a éileamh,

(b) aon chúnamh, vóta, toiliú nó tionchar nó aon
chúnamh, vóta, toiliú nó tionchar dúmais,

(c) aon bhronntanas, iasacht, táille, luaíocht nó rud eile a
dúradh a gheallúint nó a fháil, nó comhaontú nó
iarracht a dhéanamh chun an céanna a fháil, nó a
thabhairt le tuiscint go bhfuil súil leis an gcéanna,

nó buntáiste eile agus caillteanas, dliteanas, pianbhreith,
forghéilleadh, pionós nó míbhuntáiste eile a sheachaint;

ciallaíonn “Cléireach”, i ndáil le comhaltaí de Dháil Éireann,
Cléireach Dháil Éireann agus, i ndáil le comhaltaí de Sheanad
Éireann, Cléireach Sheanad Éireann;

ciallaíonn “praghas tráchtála”, i ndáil le maoin a sholáthar, cibé acu
réadach nó pearsanta, nó seirbhís a sholáthar, agus “comaoin
thráchtála”, i ndáil le maoin a thabhairt ar iasacht—

(a) i gcás go seolann an duine a dhéanann an mhaoin a
sholáthar nó a thabhairt ar iasacht nó an tseirbhís a
sholáthar, gnó arb éard é go hiomlán nó go páirteach
maoin a sholáthar nó a thabhairt ar iasacht nó
seirbhís a sholáthar, an praghas nó an chomaoin is
ísle a ghearrann sé nó sí ar mhéid comhionann
maoine den chineál céanna a sholáthar nó a
thabhairt ar iasacht i ngnáthchúrsa gnó nó ar
sholáthar seirbhíse den chineál céanna agus a mhéid
céanna (agus lamháil á dhéanamh maidir le haon
lascaine a thugann sé nó sí de ghnáth i leith maoine
den chineál céanna a sholáthar nó a thabhairt ar
iasacht nó seirbhís den chineál céanna a sholáthar)
an tráth nó thart faoin tráth a rinneadh an soláthar
maoine céadluaite nó a tugadh an iasacht maoine
chéadluaite nó a rinneadh an soláthar seirbhíse
céadluaite, agus

(b) i gcás nach seolann an duine a dhéanann an mhaoin
a sholáthar nó a thabhairt ar iasacht nó an tseirbhís a
sholáthar, gnó arb éard é go hiomlán nó go páirteach
maoin a sholáthar nó a thabhairt ar iasacht nó
seirbhís den chineál céanna a sholáthar, an praghas
nó an chomaoin is ísle ar a bhféadfaí méid
comhionann maoine den chineál céanna a cheannach
nó a thógáil ar iasacht nó seirbhís den chineál céanna
agus a mhéid céanna a fháil i ngnáthchúrsa gnó (agus
lamháil á dhéanamh maidir le haon lascaine a
thugtar de ghnáth i leith maoine den chineál céanna
a sholáthar nó a thabhairt ar iasacht nó seirbhís den
chineál céanna a sholáthar) an tráth nó thart faoin
tráth a rinne duine a sheolann gnó den sórt sin an
soláthar maoine céadluaite nó a thug sé nó sí an
iasacht maoine chéadluaite nó a rinne sé nó sí an
soláthar seirbhíse céadluaite;

ciallaíonn “an Coimisiún” an coimisiún arna bhunú le halt 21;
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ciallaíonn “an Coiste”, i ndáil le Dáil Éireann nó le comhaltaí de
Dháil Éireann an Coiste um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann
arna cheapadh faoi alt 8 agus, i ndáil le Seanad Éireann nó le
comhaltaí de Sheanad Éireann, an Coiste um Leasanna Chomhaltaí
Sheanad Éireann arna cheapadh faoi alt 8 agus ciallaíonn “Coiste”,
de réir mar a éilíonn an comhthéacs, gach ceann nó ceachtar ceann
de na coistí sin;

folaíonn “coiste” agus “comhchoiste” fochoiste de choiste nó, de réir
mar bheidh, de chomhchoiste;

ciallaíonn “cuideachta” aon chomhlacht corpraithe;

déanfar “duine bainteach”, i ndáil le duine, a fhorléiriú de réir fho-
alt (2);

ciallaíonn “stiúrthóireacht ainmnithe”, i ndáil le comhlacht poiblí,
stiúrthóireacht fhorordaithe de chuid an chomhlachta sin;

ciallaíonn “post ainmnithe”, i ndáil le comhlacht poiblí, post
forordaithe fostaíochta sa chomhlacht sin;

ciallaíonn “stiúrthóir” stiúrthóir de réir bhrí Achtanna na
gCuideachtaí, 1963 go 1990, ach folaíonn sé, i gcás comhlachta
phoiblí nach cuideachta (de réir bhrí Acht na gCuideachtaí, 1963) é
agus a shonraítear i bhfomhír (8), (9), (10), (11) nó (12), nó a bheidh
forordaithe chun críocha fhomhír (13), de mhír 1 den Chéad Sceideal,
duine ar comhalta de é nó í, nó ar comhalta é nó í d’aon bhord
nó comhlacht eile a rialaíonn, a bhainistíonn nó a riarann é, agus
forléireofar aon fhocail ghaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn “toghchán” toghchán uachtaráin, toghchán Eorpach,
toghchán Dála, toghchán áitiúil (de réir bhrí, i ngach cás, an Achta
Toghcháin, 1992), nó comhalta nó comhaltaí a thoghadh chun
fónamh i Seanad Éireann, agus forléireofar aon fhocail ghaolmhara
dá réir sin;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais agus aon tagairtí
do chomhlíonadh feidhmeanna folaíonn siad, maidir le cumhachtaí
agus dualgais, tagairtí d’fheidhmiú na gcumhachtaí agus do chomhall
na ndualgas agus, i ndáil le sealbhóir oifige, folaíonn sé feidhmeanna
a thabharfaidh an Rialtas dó nó di nó a thabharfar dó nó di de bhun
cinnidh de chuid an Rialtais agus feidhmeanna an tsealbhóra oifige
mar chomhalta den Rialtas;

ciallaíonn “bronntanas” bronntanas airgid nó maoine eile;

ciallaíonn “Teach” Teach den Oireachtas agus, i ndáil le duine ar
sealbhóir oifige nó comhalta é nó í, ciallaíonn sé an Teach den
Oireachtas ar comhalta de é nó í, agus forléireofar aon fhocail
ghaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn “leas” leas a shonraítear sa Dara Sceideal;

folaíonn “tabhairt ar iasacht” léasú nó ligean agus forléireofar aon
fhocail ghaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn “comhalta” comhalta de Dháil Éireann nó comhalta de
Sheanad Éireann;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn “sealbhóir oifige”—
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(a) duine ar Aire den Rialtas nó ar Aire Stáit é nó í,

(b) comhalta atá i seilbh oifig an Ard-Aighne,

(c) duine ar Cathaoirleach nó Leas-Chathaoirleach Dháil
Éireann nó ar Cathaoirleach nó Leas-Chathaoirleach
Sheanad Éireann é nó í, agus

(d) duine atá—

(i) i seilbh oifige mar chathaoirleach coiste de cheachtar
Teach, ar oifig í atá ainmnithe de thuras na huaire le
rún ón Teach sin, nó

(ii) i seilbh oifige mar chathaoirleach comhchoiste den dá
Theach, ar oifig í atá ainmnithe de thuras na huaire
le rún ó gach Teach;

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

ciallaíonn “maoin” maoin réadach nó phearsanta;

déanfar “comhlacht poiblí” a fhorléiriú de réir an Chéad Sceidil;

déanfar “leas inchláraithe” a fhorléiriú de réir an Dara Sceideal;

ciallaíonn “dáta clárúcháin”—

(a) i ndáil le Dáil Éireann agus lena cuid comhaltaí agus
lena Cléireach—

(i) an dáta a bheidh 30 lá tar éis thosach feidhme
Chuid II a mhéid a bhaineann sí le Dáil Éireann
agus lena cuid comhaltaí agus lena Cléireach
agus lena cuid coistí agus lena gcuid comhaltaí
agus cléireach nó, i gcás go mbeidh Dáil Éireann
ar lánscor ar an dáta sin, an dáta a bheidh 30
lá tar éis dháta an chéad chruinnithe de Dháil
Éireann tar éis an dáta chéadluaite, agus

(ii) dáta gach cothromlá an chéad dáta clárúcháin nó,
i gcás go mbeidh Dáil Éireann ar lánscor ar aon
dáta den sórt sin, an dáta a bheidh 30 lá tar éis
dháta an chéad chruinnithe de Dháil Éireann tar
éis an dáta chéadluaite, agus

(b) i ndáil le Seanad Éireann agus lena chuid comhaltaí
agus lena Chléireach—

(i) an dáta a bheidh 30 lá tar éis thosach feidhme
Chuid II a mhéid a bhaineann sí le Seanad
Éireann agus lena chuid comhaltaí agus lena
Chléireach agus lena chuid coistí agus lena gcuid
comhaltaí agus cléireach nó, i gcás go mbeidh
Dáil Éireann ar lánscor ar an dáta sin, an dáta
a bheidh 30 lá tar éis dháta an chéad chruinnithe
de Sheanad Éireann tar éis an chéad
olltoghcháin do chomhaltaí de Sheanad Éireann
tar éis an lánscoir sin, agus

(ii) dáta gach cothromlá an chéad dáta clárúcháin nó,
i gcás go mbeidh Dáil Éireann ar lánscor ar aon
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dáta den sórt sin, an dáta a bheidh 30 lá tar éis
dháta an chéad chruinnithe de Sheanad Éireann
tar éis an chéad olltoghcháin do chomhaltaí de
Sheanad Éireann tar éis an lánscoir sin;

ciallaíonn “gaol”, i ndáil le duine, deartháir, deirfiúr, tuismitheoir nó
céile an duine nó leanbh de chuid an duine nó de chuid an chéile;

tá le “údarás iomchuí” an bhrí a shanntar dó le halt 18;

tá le “comhairleoir speisialta” an bhrí a shanntar dó le halt 19;

ní fholaíonn “céile”, i ndáil le duine, céile atá ina chónaí nó ina cónaí
ar leithligh ón duine agus scartha uaidh nó uaithi;

ciallaíonn “luach”, i ndáil le bronntanas, an praghas a gheofaí ar an
maoin is ábhar don bhronntanas dá ndíolfaí ar an margadh oscailte
í ar an dáta a tugadh an bronntanas ar cibé modh agus faoi réir cibé
coinníollacha ba dhóigh le réasún a tharraingeodh an praghas ab
fhearr ar an maoin don díoltóir, agus forléireofar aon fhocail
ghaolmhara dá réir sin.

(2) (a) Déanfar aon cheist i dtaobh baint a bheith ag duine le
duine eile a chinneadh de réir na bhforálacha seo a leanas
den mhír seo (ag glacadh leis freisin go gciallaíonn aon
fhoráil i dtaobh baint a bheith ag duine amháin le duine
eile go bhfuil baint ag an duine eile sin leis an duine
céadluaite):

(i) tá baint ag duine le pearsa aonair más gaol don
phearsa aonair é nó í,

(ii) tá baint ag duine, ina cháil nó ina cáil mar iontaobhaí
iontaobhais, le pearsa aonair is tairbhí den
iontaobhas nó is tairbhí den iontaobhas aon leanbh
dá chuid nó dá cuid nó a mbeidh ina leith, aon
chomhlacht corpraithe faoina rialú ina thairbhí den
iontaobhas,

(iii) tá baint ag duine le haon duine lena bhfuil sé nó sí
i gcomhpháirtíocht,

(iv) tá baint ag cuideachta le duine eile má tá rialú ag an
duine sin uirthi nó má tá rialú uirthi

ag an duine sin agus ag daoine a bhfuil baint acu leis
an duine sin le chéile,

(v) maidir le haon bheirt nó níos mó daoine a
ghníomhaíonn le chéile chun rialú ar chuideachta a
áirithiú nó a fheidhmiú, déileálfar leo, i ndáil leis an
gcuideachta sin, mar dhaoine a bhfuil baint acu lena
chéile agus le haon duine a ghníomhaíonn ar
ordacháin ó aon duine acu chun rialú ar an
gcuideachta a áirithiú nó a fheidhmiú.

(b) I mír (a) tá le “rialú” an bhrí a shanntar dó le halt 157
den Acht Cánach Corparáide, 1976, agus forléireofar aon
fhocail ghaolmhara dá réir sin.

(3) Chun críocha an Achta seo, beidh leas ábhartha i ní ag duine
nó ag duine bainteach más rud é go bhféadfaidh sé gurbh é toradh
nó éifeacht—
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(a) an duine do chomhlíonadh feidhme dá oifig nó dá hoifig,
stiúrthóireacht, post ainmnithe, nó post mar
chomhairleoir speisialta, de réir mar a bheidh, nó

(b) aon chinnidh arna dhéanamh i ndáil leis an duine do
chomhlíonadh feidhme den sórt sin nó i gcúrsa nó de
thoradh an fheidhm a chomhlíonadh,

maidir leis an ní sin ná go dtabharfaí tairbhe shuntasach don duine
nó don duine bainteach nó go gcoimeádfaí tairbhe shuntasach siar
ón duine nó ón duine bainteach gan í a thabhairt freisin, nó gan í a
choimeád siar freisin, do dhaoine i gcoitinne nó uathu nó d’aicme
daoine nó ó aicme daoine atá sách líonmhar ag féachaint do na
himthosca go léir agus ar duine den aicme sin an duine nó an duine
bainteach.

(4) Chun críocha an Achta seo, measfar leas a bheith ag duine i
maoin más rud é go measfaí, chun críocha an Achta um Cháin
Fháltas Caipitiúil, 1976, an chumhacht a bheith aige nó aici an leas
sin a dhiúscairt.

(5) San Acht seo—

(a) aon tagairt do Chuid, d’alt nó do Sceideal is tagairt í do
Chuid nó d’alt den Acht seo, nó do Sceideal a ghabhann
leis an Acht seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil
éigin eile atá beartaithe, agus

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

(c) déanfar tagairt d’aon achtachán a fhorléiriú mar thagairt
don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna
leathnú le haon achtachán dá éis sin nó faoi aon
achtachán dá éis sin.

3.—(1) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh an tAire—

(a) le rialacháin, foráil a dhéanamh le haghaidh aon ní dá
dtagraítear san Acht seo mar ní atá forordaithe nó le
forordú, agus

(b) rialacháin a dhéanamh i gcoitinne chun éifeacht a
thabhairt don Acht seo agus, más rud é go dtarlóidh aon
deacracht ar aon bhealach i rith na tréimhse dhá bhliain
tar éis thosach feidhme an ailt seo maidir leis an Acht
seo a thabhairt i ngníomh, féadfaidh an tAire, le
rialacháin, aon ní a dhéanamh a ndealraíonn sé gur gá nó
gur fóirsteanach é chun an tAcht seo a thabhairt i
ngníomh.

(2) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith i rialacháin faoin alt seo is dealraitheach don
Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach chun críocha na rialachán.
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(3) Féadfaidh an tAire a fhorordú—

(a) chun críocha an mhínithe ar “stiúrthóireacht ainmnithe”
in alt 2, stiúrthóireacht ar chomhlacht poiblí, nó

(b) chun críocha an mhínithe ar “post ainmnithe” in alt 2, post
fostaíochta i gcomhlacht poiblí,

sa chás, agus sa chás amháin, go measann sé nó sí gur gá déanamh
amhlaidh ar mhaithe le leas an phobail chun a chinntiú, i gcás ina
bhféadfadh, i dtuairim an Aire, easaontas a bheith ann idir leas dá
dtagraítear in alt 17 nó, de réir mar a bheidh, alt 18 agus leas an
phobail i dtaca le comhlíonadh feidhme de chuid stiúrthóireachta nó
poist den sórt sin, nach ndéanfar an fheidhm a chomhlíonadh gan an
leas céadluaite a nochtadh.

(4) Sula ndéanfaidh sé nó sí rialacháin i ndáil le ní dá dtagraítear
i bhfo-alt (3), rachaidh an tAire i gcomhairle le cibé Airí eile den
Rialtas (más ann) is cuí leis nó léi.

(5) (a) Féadfaidh an tAire, le rialacháin faoin alt seo, aon mhéid
airgeadaíochta a shonrófar san Acht seo (seachas ailt 37
agus 38) a athrú, ag féachaint d’aon athrú a bheidh ar
luach airgid tar éis an tAcht seo a rith.

(b) Má dhéantar aon leasú ar an dlí a bhaineann le toghcháin
agus gur dealraitheach don Aire gur fóirsteanach—

(i) alt 2 (1) a leasú chun go mbeidh “praghas tráchtála”
ar aon dul le haon mhíniú ar “praghas tráchtála” sa
dlí sin, nó

(ii) alt 15 (7) a leasú chun go mbeidh an míniú ar “síntiús”
ar aon dul le haon mhíniú ar “síntiús” sa dlí sin,

féadfaidh an tAire chun na gcríoch sin an míniú a
chéadluaitear i bhfomhír (i) nó, de réir mar is cuí, an
míniú a chéadluaitear i bhfomhír (ii), a leasú le
rialacháin.

(c) I gcás go mbeartaítear rialacháin faoin bhfo-alt seo a
dhéanamh, leagfar dréacht de na rialacháin faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar na rialacháin go
dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach
Teach.

(6) Déanfar gach rialachán faoin Acht seo (seachas fo-alt (5)) a
leagan faoi bhráid gach Tí 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.

4.—Déanfar aon chaiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo agus, a mhéid a cheadóidh an tAire é, aon chaiteachais
eile a thabhófar ag riaradh an Achta seo a íoc as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas.
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CUID 2

Comhaltaí

5.—(1) Faoi réir fho-alt (3), déanfaidh duine is comhalta ar dháta
clárúcháin, tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis an dáta sin, ráiteas i
scríbhinn a ullmhú agus a thabhairt don Chléireach, i cibé foirm a
chinnfidh an Cléireach tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an
gCoiste agus leis an gCoimisiún nó i bhfoirm a mbeidh an éifeacht
chéanna léi, maidir lena leasanna inchláraithe agus ina mbeidh
faisnéis chuí i ndáil le cibé nithe (más ann) i dtaca leis na leasanna
sin a shonrófar san fhoirm chéadluaite, ar leasanna inchláraithe de
chuid an chomhalta iad—

(a) más comhalta ar an gcéad dáta clárúcháin an duine aon
tráth le linn na tréimhse ó dháta rite an Achta seo go dtí
an dáta sin, agus

(b) más comhalta ar dháta clárúcháin ina dhiaidh sin an duine
aon tráth a bhí sé nó sí ina chomhalta nó ina comhalta le
linn na tréimhse idir an dáta clárúcháin sin agus an dáta
clárúcháin is déanaí roimhe sin.

(2) I gcás nach raibh leas inchláraithe ag duine is comhalta ar
dháta clárúcháin, aon tráth le linn na tréimhse cuí a shonraítear i
bhfo-alt (1), déanfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis an
dáta sin, ráiteas i scríbhinn maidir leis an bhfíoras sin a ullmhú agus
a thabhairt don Chléireach.

(3) Ní gá méid ná luach airgeadaíochta aon leasa ná an luach
saothair ó aon trádáil, gairm, fostaíocht, gairm bheatha nó slí bheatha
eile a bheidh san áireamh sa ráiteas a shonrú i ráiteas faoin alt seo.

6.—(1) A luaithe is féidir tar éis dáta clárúcháin, déanfaidh gach
Cléireach, maidir leis an dáta sin, clár a bhunú (ar a dtabharfar Clár
Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann nó Clár Leasanna Chomhaltaí
Sheanad Éireann, de réir mar is cuí, agus beidh á leanúint, i ngach
cás, tagairt don bhliain ina bhfuil an dáta clárúcháin lena
mbaineann).

(2) Nuair a thabharfar ráiteas do Chléireach faoi fho-alt (1) nó
(2) d’alt 5—

(a) déanfaidh sé nó sí, laistigh de 60 lá tar éis an dáta
clárúcháin lena mbaineann sé nó a luaithe is féidir dá éis
sin, an ráiteas nó cóip de a thaifeadadh sa chlár arna
bhunú maidir leis an dáta sin ag an gCléireach sin faoi
fho-alt (1), agus

(b) más ráiteas ó Aire den Rialtas nó ó Aire Stáit an ráiteas,
cóip de a thabhairt don Taoiseach, a luaithe is féidir.

(3) Déanfaidh gach Cléireach, laistigh de 60 lá tar éis gach dáta
clárúcháin nó a luaithe is féidir dá éis sin, cóip den chlár a bhunaigh
sé nó sí faoi fho-alt (1) i ndáil leis an dáta clárúcháin sin a thabhairt
don Choimisiún agus cuirfidh sé nó sí faoi deara go leagfar cóip den
chlár faoi bhráid Dháil Éireann nó Sheanad Éireann, de réir mar is
cuí, agus go bhfoilseofar cóip de san Iris Oifigiúil.
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(4) (a) Féadfaidh gach Cléireach earráidí sa chlár arna bhunú ag
an gCléireach sin a cheartú nó clár den sórt sin a leasú
chun ráitis a thabharfar dó nó di faoi alt 29 (1) a chur i
gcuntas a mhéid a bhaineann siad le leasanna
inchláraithe.

(b) Déanfaidh Cléireach, a luaithe is féidir tar éis earráid faoi
mhír (a) a cheartú nó tar éis dó nó di ráiteas dá
dtagraítear i mír (a) a fháil—

(i) a chur faoi deara go ndéanfar ráiteas maidir leis an
gceartú nó cóip den ráiteas dá dtagraítear i mír (a),
de réir mar a bheidh, a leagan faoi bhráid an Tí agus
a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, agus

(ii) má bhaineann ceachtar de na ráitis sin le hAire nó le
hAire Stáit, cóip de a thabhairt don Taoiseach.

7.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le himeachtaí i ngach
Teach, i gcoiste de cheachtar Teach nó i gcomhchoiste den dá
Theach.

(2) Aon chomhalta a bheartóidh labhairt nó vótáil in imeachtaí
lena mbaineann an t-alt seo agus a mbeidh eolas iarbhír aige nó aici
go bhfuil leas ábhartha aige nó aici nó ag duine bainteach in ábhar
na n-imeachtaí—

(a) má bheartaíonn sé nó sí labhairt sna himeachtaí, déanfaidh
sé nó sí dearbhú maidir leis an bhfíoras a dúradh sna
himeachtaí roimh a óráid nó a hóráid nó lena linn, agus

(b) má bheartaíonn sé nó sí vótáil, ach nach labhraíonn sé nó
sí, sna himeachtaí, déanfaidh sé nó sí an dearbhú
réamhráite i scríbhinn agus tabharfaidh sé nó sí é roimh
vótáil don Chléireach, nó do chléireach an choiste, lena
mbaineann, de réir mar is cuí.

(3) Chun críocha fho-alt (2), tá leas ábhartha ag duine (is
comhalta nó duine bainteach) in ábhar imeachtaí más rud é go
bhféadfaidh sé gurbh é toradh nó éifeacht aon chinnidh ón Teach nó
ón gcoiste nó ón gcomhchoiste lena mbaineann, nó ón Rialtas nó ó
shealbhóir oifige, maidir leis an ní sin ná go dtabharfaí tairbhe
shuntasach don duine nó go gcoimeádfaí tairbhe shuntasach siar ón
duine gan í a thabhairt freisin, nó gan í a choimeád siar freisin, do
dhaoine i gcoitinne nó uathu nó d’aicme daoine nó ó aicme daoine
atá sách líonmhar ag féachaint do na himthosca go léir agus ar duine
den aicme sin an duine.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le leas comhalta a bheidh
ar áireamh i ráiteas a leagfar, nó a leagfar cóip de, faoi bhráid an Tí
faoi alt 6.

(5) Maidir le dearbhú faoi fho-alt (2)—

(a) i gcás ina bhfoilsítear tuairisc oifigiúil ar na himeachtaí
lena mbaineann, déanfar é a áireamh sa tuairisc, agus

(b) i gcás nach bhfoilsítear tuairisc den sórt sin, foilseofar é ar
cibé modh a ordóidh an Cléireach, nó cléireach an
choiste, lena mbaineann.
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8.—(1) Déanfaidh gach Teach, a luaithe is féidir tar éis thosach
feidhme an ailt seo agus, dá éis sin, a luaithe is féidir tar éis an chéad
chruinnithe den Teach sin i ndiaidh olltoghcháin do chomhaltaí den
Teach sin, roghchoiste a cheapadh ar a dtabharfar—

(a) i gcás an choiste arna cheapadh ag Dáil Éireann, an Coiste
um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann, agus

(b) i gcás an choiste arna cheapadh ag Seanad Éireann, an
Coiste um Leasanna Chomhaltaí Sheanad Éireann,

chun na feidhmeanna a thugtar dó leis an Acht seo a chomhlíonadh.

(2) Aon duine (seachas comhalta) a mheasfaidh gur féidir gur
sháraigh comhalta (seachas comhalta atá nó, an tráth iomchuí, a bhí
ina shealbhóir oifige nó ina sealbhóir oifige) alt 5 nó 7, féadfaidh sé
nó sí gearán a dhéanamh i scríbhinn leis an gCléireach i ndáil leis an
ní agus, faoi réir fho-alt (3), déanfaidh an Cléireach an ní a tharchur
chuig an gCoiste agus cóip den ghearán a thabhairt don Choiste.

(3) Déanfaidh an Cléireach lena mbaineann gearán a bhreithniú
faoi fho-alt (2) agus, más é tuairim an Chléirigh go bhfuil sé
suaibhreosach nó cráiteach —

(a) ní dhéanfaidh sé nó sí é a tharchur chuig an gCoiste, agus

(b) déanfaidh sé nó sí ráiteas i scríbhinn a ullmhú maidir leis
na cúiseanna atá lena thuairim nó lena tuairim agus
tabharfaidh sé nó sí cóip de—

(i) don duine a rinne an gearán,

(ii) don chomhalta lena mbaineann, agus

(iii) don Choiste.

(4) Aon chomhalta a mheasfaidh gur féidir gur sháraigh comhalta
(seachas comhalta atá nó, an tráth iomchuí, a bhí ina shealbhóir
oifige nó ina sealbhóir oifige) alt 5 nó 7, féadfaidh sé nó sí gearán a
dhéanamh i scríbhinn le Coiste an Tí sin i ndáil leis an ní.

(5) Ní fhéadfar gearán a dhéanamh faoin alt seo i leith duine a
scoir de bheith ina chomhalta nó ina comhalta.

9.—(1) I gcás ina ndéanfar gearán a tharchur chuig Coiste nó a
dhéanamh le Coiste faoi alt 8, nó i gcás go measfaidh Coiste gur cuí
déanamh amhlaidh i gcás comhalta (seachas comhalta atá nó, an
tráth iomchuí, a bhí ina shealbhóir oifige nó ina sealbhóir oifige),
déanfaidh sé imscrúdú chun a chinneadh ar sháraigh an comhalta
lena mbaineann alt 5 nó 7, de réir mar a bheidh.

(2) Más rud é, le linn imscrúdú faoin alt seo nó ar é a thabhairt
chun críche, go dtagann Coiste ar an tuairim nár sháraigh an
comhalta is ábhar don imscrúdú an t-alt den Acht seo lena
mbaineann an t-imscrúdú, arb éard é alt 5 nó 7, ach gur féidir gur
sháraigh sé nó sí an t-alt eile de na hailt sin, féadfaidh sé imscrúdú a
dhéanamh faoin alt seo chun a chinneadh ar sháraigh an duine an t-
alt eile sin.

(3) Más rud é—
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(a) go ndéanfar gearán a tharchur chuig Coiste nó a
dhéanamh le Coiste faoi alt 8, nó go mbeidh imscrúdú
faoin alt seo á dhéanamh ag an gCoiste cibé acu tar éis
gearáin den sórt sin nó ar shlí eile, agus

(b) go scoirfidh an duine is ábhar don ghearán nó don
imscrúdú de bheith ina chomhalta nó ina comhalta aon
tráth sula gcomhlíonfaidh an Coiste alt 10 i ndáil leis an
gcéanna,

ansin—

(i) ní dhéanfaidh an Coiste aon bhearta nó aon bhearta breise
i ndáil leis an ní mura n-iarrfaidh an duine ar an gCoiste
i scríbhinn imscrúdú a dhéanamh ar an ní faoi fho-alt (1)
nó, de réir mar a bheidh, imscrúdú den sórt sin a
thabhairt chun críche, agus

(ii) má iarrtar amhlaidh ar an gCoiste mar a dúradh déanfaidh
sé, faoi réir alt 31, de réir na hiarrata.

(4) Faoi réir fho-alt (3), ní dhéanfaidh Coiste imscrúdú faoin alt
seo—

(a) i ndáil le duine a scoir de bheith ina chomhalta nó ina
comhalta, nó

(b) i ndáil le duine atá nó, an tráth iomchuí, a bhí ina
shealbhóir oifige nó ina sealbhóir oifige.

(5) Más rud é—

(a) i ndáil le duine is comhalta ach nach sealbhóir oifige, gur
tarchuireadh gearán chuig Coiste nó go ndearnadh
gearán le Coiste nó gur measadh gur tarchuireadh gearán
chuig Coiste nó go ndearnadh gearán le Coiste nó go
raibh ní ar chuí le Coiste é a imscrúdú os a chomhair ar
shlí eile nó gur measadh go raibh sé os a chomhair ar
shlí eile,

(b) tar éis lánscor ar Dháil Éireann, go mbeidh deireadh leis
an gCoiste, agus

(c) nach ndearna an Coiste—

(i) alt 10 a chomhlíonadh i ndáil leis na ngearán nó leis
an ní, ná

(ii) scor den imscrúdú ar an ngearán de bhun alt 31,

measfar, chun críocha an ailt seo, gur tarchuireadh an gearán nó an
ní chuig an gCoiste den Teach ar comhalta de an duine nó go
ndearnadh leis an gCoiste sin é, faoi alt 8, nó, de réir mar a bheidh,
measfar é a bheith os comhair an Choiste sin, agus beidh feidhm ag
an alt seo agus beidh éifeacht leis dá réir sin i ndáil leis an ngearán
nó leis an ní.

10.—(1) Faoi réir alt 31, i gcás ina ndéanfaidh Coiste imscrúdú
faoi alt 9, déanfaidh sé tuarascáil i scríbhinn a ullmhú ar thorthaí an
imscrúdaithe, agus—
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(a) tabharfaidh sé cóip den tuarascáil don chomhalta lena
mbaineann agus, más de bhun gearáin faoi alt 8 a
rinneadh an t-imscrúdú, don duine a rinne an gearán,
agus

(b) má chinneann sé gur sháraigh an comhalta alt 5 nó 7,
cuirfidh sé faoi deara go leagfar cóip den tuarascáil faoi
bhráid an Tí.

(2) Leagfar amach i dtuarascáil faoi fho-alt (1) fionnachtana an
Choiste lena mbaineann mar aon lena chinneadh i ndáil leis na nithe
seo a leanas, eadhon—

(a) an bhfuil sárú déanta ag an gcomhalta lena mbaineann ar
alt 5 nó 7 agus an bhfuil an sárú ag dul ar aghaidh,

(b) i gcás gurb é an cinneadh nach bhfuil sárú ar alt 5 nó 7
déanta ag an gcomhalta, an bhfuil an Coiste den tuairim
go raibh an gearán suaibhreosach nó cráiteach nó nach
raibh aon fhorais réasúnacha leis, agus

(c) i gcás gurb é an cinneadh go bhfuil sárú ar alt 5 nó 7 déanta
ag an gcomhalta—

(i) más é an cinneadh go bhfuil an sárú ag dul ar aghaidh,
na bearta is gá dó nó di a dhéanamh d’fhonn a
áirithiú go gcomhlíonfaidh sé nó sí alt 5 nó 7, de réir
mar a bheidh, agus an tréimhse ama ar laistigh di ba
chóir na bearta sin a dhéanamh,

(ii) an ndearnadh an sárú de thaisme, go faillíoch, go
meargánta nó d’aon turas,

(iii) sna himthosca uile, an sárú tromchúiseach nó
mionsárú an sárú, agus

(iv) ar ghníomhaigh an comhalta de mheon macánta agus
á chreidiúint go raibh a ghníomh nó a gníomh i
gcomhréir le treoirlínte a bheidh foilsithe nó
comhairle a bheidh tugtha i scríbhinn ag Coiste faoi
alt 12,

agus féadfaidh tagairt a bheith inti do cibé nithe eile, más ann, is cuí
leis an gCoiste.

(3) I gcás ina ndéanfaidh Coiste imeachtaí i ndáil le himscrúdú
faoi alt 9 a chur ar atráth nó a iarchur, féadfaidh sé, más cuí leis
déanamh amhlaidh, tuarascáil eatramhach i scríbhinn a ullmhú i
ndáil leis an imscrúdú agus cóip den tuarascáil a thabhairt do na
daoine a shonraítear i bhfo-alt (1) (a).

11.—(1) (a) Más rud é, tar éis do Choiste imscrúdú a dhéanamh
faoi alt 9 ar ghearán a tharchuirfear chuige nó a dhéanfar
leis faoi alt 8, go gcinnfidh an Coiste go raibh an gearán
suaibhreosach nó cráiteach nó nach ndearnadh sárú ar alt
5 nó 7 agus nach raibh aon fhorais réasúnacha leis an
ngearán, féadfaidh sé a ordú go ndéanfaidh an duine a
rinne an gearán cibé méid (nach mó ná £1,500), is cuí leis
an gCoiste ag féachaint do na himthosca go léir, i leith
na gcostas agus na gcaiteachas réasúnach a bheidh
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tabhaithe ag aon duine a bheidh os a chomhair (lena n-
áirítear costais agus caiteachais maidir le hionadaíocht
dhlíthiúil) i ndáil leis an imscrúdú, a íoc leis an duine sin.

(b) Más rud é, i ndáil le himscrúdú faoi alt 9, go n-ordófar
méideanna a íoc faoi mhír (a) le níos mó ná duine
amháin, ní rachaidh comhiomlán na méideanna sin thar
£1,500.

(2) Chun críocha fho-alt (1), féadfaidh Coiste na costais agus na
caiteachais a dúradh a thomhas.

(3) Maidir le haon chostais nó caiteachais a ordóidh Coiste do
dhuine a íoc faoi fho-alt (1), féadfaidh an duine ar leis nó léi a n-
ordófar iad a íoc iad a ghnóthú ón duine sin mar fhiach conartha
shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

12.—(1) Maidir le Coiste—

(a) déanfaidh sé, tar éis dó dul i gcomhairle leis an gCoimisiún
agus leis an gCoiste eile, ó am go ham, treoirlínte a
dhréachtú agus a fhoilsiú chuig comhaltaí ar treoirlínte
iad a bhaineann leis na bearta atá le déanamh ag
comhaltaí chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh siad an
tAcht seo i gcoitinne, agus ailt 5 agus 7 go háirithe, agus

(b) féadfaidh sé, ar iarraidh a fháil ó chomhalta, comhairle a
thabhairt don chomhalta i ndáil le haon fhoráil den Acht
seo nó i dtaobh fheidhm alt 5 nó 7 i ndáil le haon chás
áirithe.

(2) Más rud é go ndéanfar iarraidh faoi fho-alt (1) (b) i ndáil le
cás áirithe, ní bheidh feidhm, maidir leis an gcomhalta a rinne an
iarraidh, ag an alt lena mbaineann den Acht seo i ndáil leis an gcás
sin i rith na tréimhse ó thráth déanta na hiarrata go dtí an uair a
thugann an Coiste comhairle i ndáil leis an gcás nó a dhiúltaíonn sé
comhairle den sórt sin a thabhairt.

(3) Déanfaidh Coiste, laistigh de 21 lá ón tráth a gheobhaidh sé
iarraidh ar chomhairle faoi fho-alt (1) (b), an chomhairle a thabhairt
don chomhalta lena mbaineann nó fógra a thabhairt dó nó di faoina
chinneadh diúltú déanamh amhlaidh.

(4) Gníomhóidh duine de réir treoirlínte agus comhairle a
fhoilseofar chuige nó chuici nó a thabharfar dó nó di faoin alt seo
mura rud é, de bharr é nó í do dhéanamh amhlaidh, gurbh ionann
an gníomh lena mbaineann agus sárú ar fhoráil eile den Acht seo.

(5) San alt seo, ní fholaíonn “comhalta” comhalta is sealbhóir
oifige.

CUID 3

Sealbhóirí Oifige

13.—(1) Déanfaidh duine is sealbhóir oifige ar dháta clárúcháin
ráiteas i scríbhinn a ullmhú, i cibé foirm a chinnfidh an tAire nó i
bhfoirm a mbeidh an éifeacht chéanna léi, i dtaobh a leasanna breise
(más ann) agus ina mbeidh faisnéis chuí i ndáil le cibé nithe (más
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ann) maidir leis na leasanna sin a shonrófar san fhoirm chéadluaite,
ar leasanna breise de chuid an duine iad—

(a) más sealbhóir oifige an duine ar an gcéad dáta clárúcháin,
aon tráth le linn na tréimhse ó dháta rite an Achta seo
go dtí an dáta sin, agus

(b) más sealbhóir oifige an duine ar dháta clárúcháin ina
dhiaidh sin, aon tráth a bhí sé ina shealbhóir oifige le
linn na tréimhse idir an dáta clárúcháin sin agus an dáta
clárúcháin is déanaí roimhe sin.

(2) Ní gá méid ná luach airgeadaíochta aon leasa breise ná an
luach saothair ó aon trádáil, gairm, fostaíocht, gairm bheatha nó slí
bheatha a bheidh san áireamh sa ráiteas a shonrú i ráiteas faoi fho-
alt (1).

(3) Déanfaidh an Cléireach, a luaithe is féidir tar éis dó nó di
ráiteas a fháil faoi fho-alt (1), cóip den ráiteas a thabhairt don
Choimisiún agus (más ráiteas é ó Aire den Rialtas nó ó Aire Stáit)
don Taoiseach.

(4) Maidir le ráiteas faoin alt seo ó dhuine is sealbhóir oifige ar
aon dáta clárúcháin, tabharfaidh an duine don Chléireach é tráth
nach déanaí ná 30 lá tar éis an dáta sin.

(5) San alt seo, ciallaíonn “leas breise”, i ndáil le sealbhóir oifige,
aon leas a shonrófar sa Dara Sceideal a bhfuil eolas iarbhír ina
thaobh ag an sealbhóir oifige, ar leas é—

(a) le céile an tsealbhóra oifige, nó

(b) le leanbh de chuid an tsealbhóra oifige nó de chuid a chéile
nó a céile,

a d’fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt ar an sealbhóir oifige i
gcomhlíonadh nó i ndáil le comhlíonadh fheidhmeanna a oifige nó a
hoifige toisc go bhféadfadh an comhlíonadh sin difear a dhéanamh
do na leasanna sin sa chaoi go ndéanfaí sochar substaintiúil a
thabhairt don sealbhóir oifige nó don chéile nó don leanbh nó a
choimeád siar ón gcéanna.

14.—(1) Aon sealbhóir oifige a bheartóidh feidhm de chuid a
oifige nó a hoifige a chomhlíonadh agus ag a mbeidh eolas iarbhír
go bhfuil leas ábhartha i ní lena mbaineann an fheidhm—

(a) aige nó aici nó ag duine bainteach nó ag sealbhóir oifige
eile, nó

(b) ag duine a shonrófar i ráiteas faoi fho-alt (2) arna thabhairt
don sealbhóir oifige ag sealbhóir oifige eile agus, i ndáil
leis an sealbhóir oifige eile sin, ar duine bainteach é nó í,

déanfaidh sé nó sí, roimh an gcomhlíonadh sin nó, murab indéanta
sin le réasún, a luaithe is féidir tar éis an chomhlíonta sin, ráiteas i
scríbhinn a ullmhú agus a thabhairt—

(i) i gcás an Taoisigh, do chathaoirleach an Choimisiúin,

(ii) i gcás aon Aire eile den Rialtas nó Aire Stáit, don
Taoiseach agus don Choimisiún, agus
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(iii) i gcás aon sealbhóra oifige eile, don Choimisiún,

ar ráiteas é ar na fíorais sin agus ar chineál an leasa.

(2) I gcás ina mbeartóidh sealbhóir oifige nó duine a bheidh ag
gníomhú thar ceann sealbhóra oifige iarraidh a dhéanamh chuig
sealbhóir oifige eile (“an dara sealbhóir”) i ndáil le comhlíonadh
feidhme ag an dara sealbhóir agus go mbeidh eolas iarbhír ag an
sealbhóir oifige a dhéanfaidh an iarraidh nó ar thar a cheann nó thar
a ceann a dhéanfar an iarraidh (“an chéad sealbhóir”) go bhfuil leas
ábhartha i ní lena mbaineann an fheidhm aige nó aici nó ag duine
bainteach, déanfaidh an chéad sealbhóir, sula ndéanfar an iarraidh
nó an tráth a dhéanfar í, ráiteas i scríbhinn a thabhairt don dara
sealbhóir ar na fíorais sin agus ar chineál an leasa.

(3) Más rud é, maidir le heolas nó creidiúint sealbhóra oifige go
bhfuil leas ábhartha—

(a) ag sealbhóir oifige eile is comhalta den Rialtas, nó

(b) ag duine is duine bainteach i ndáil leis an oifigeach eile
sin,

i ní lena mbaineann feidhm de chuid an Rialtais, go ndíorthaíonn sé
nó sí ó fhaisnéis i ráiteas arna dhéanamh ag an sealbhóir oifige eile
sin ag cruinniú den Rialtas nó chun críocha an chéanna, agus ón
bhfaisnéis sin amháin, ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir leis an
sealbhóir oifige céadluaite i ndáil leis an leas sin, ach cuirfidh an
Taoiseach faoi deara, roimh chomhlíonadh na feidhme nó a luaithe
is féidir tar éis chomhlíonadh na feidhme, ráiteas i scríbhinn i ndáil
leis an leas sin a ullmhú agus a thabhairt don Choimisiún.

(4) Aon tagairtí san alt seo do chomhlíonadh feidhme de chuid
oifige sealbhóra oifige, is tagairtí iad do chomhlíonadh na feidhme
ag an sealbhóir oifige go pearsanta nó ag duine eile de bhun
ordacháin arna thabhairt don duine, i ndáil leis an ní áirithe lena
mbaineann, ag an sealbhóir oifige go pearsanta nó ag duine a bheidh
ag gníomhú thar ceann an tsealbhóra oifige agus le heolas pearsanta
an tsealbhóra oifige.

15.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, i gcás ina dtabharfar
bronntanas ar mó ná £500 a luach do shealbhóir oifige de bhua a
oifige nó a hoifige—

(a) measfar, maidir leis an maoin is ábhar don bhronntanas,
gur bronntanas í a tugadh don Stát agus dílseoidh sí don
Aire,

(b) déanfaidh an sealbhóir oifige, a luaithe is féidir, an
bronntanas a chur in iúl do Rúnaí an Rialtais agus
coinneoidh sé nó sí an mhaoin faoina choimeád nó faoina
coimeád thar ceann an Stáit go dtí go ndéanfar socruithe
faoi mhír (c) i ndáil leis an mbronntanas agus diúscróidh
an sealbhóir oifige an mhaoin de réir na socruithe sin
nuair a ordóidh Rúnaí an Rialtais dó nó di déanamh
amhlaidh, agus

(c) socróidh Rúnaí an Rialtais, de réir na n-ordachán
ginearálta ón Rialtas—

(i) coimeád na maoine ag an Stát nó thar ceann an Stáit
(lena n-áirítear í a thabhairt ar iasacht do dhuine), nó
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(ii) a diúscairt, cibé acu trí dhíol nó trí bhronntanas,

agus déanfaidh sé nó sí, de réir na n-ordachán ginearálta
sin, aon fháltais ó iasacht nó ó dhíol den sórt sin a
dhiúscairt (lena n-áirítear iad a íoc isteach sa Státchiste
nó iad a dhiúscairt chun críocha carthanúla).

(2) Chun críocha fho-alt (1), maidir le bronntanas arna
thabhairt—

(a) do shealbhóir oifige,

(b) do chéile sealbhóra oifige, nó

(c) do leanbh de chuid sealbhóra oifige nó de chuid a chéile
nó a céile,

is bronntanas é a thugtar don sealbhóir oifige de bhua a oifige nó a
hoifige mura bronntanas é arna thabhairt—

(i) mar shíntiús, nó

(ii) ag cara nó gaol de chuid an fhaighteora agus sin ar
chúiseanna pearsanta amháin, nó

(iii) de bhua oifige (seachas oifig ar faoina treoir is sealbhóir
oifige duine) nó poist a shealbhaíonn an faighteoir nó an
stádais a bheidh ar teachtadh ag an bhfaighteoir.

(3) Déanfaidh Rúnaí an Rialtais, de réir na n-ordachán ginearálta
ón Rialtas—

(a) luach maoine is ábhar do bhronntanas arna thabhairt do
shealbhóir oifige de bhua a oifige nó a hoifige a
chinneadh chun críocha fho-alt (1), agus

(b) chun críocha fho-ailt (1) agus (2), an cheist a chinneadh i
dtaobh an de bhua a oifige nó a hoifige a thugtar
bronntanas do shealbhóir oifige,

má tá amhras ann i ndáil leis an luach a dúradh nó, de réir mar a
bheidh, i ndáil leis an gceist a dúradh.

(4) (a) Faoi réir mhíreanna (b) agus (c), déanfaidh an Rialtas
treoirlínte a dhréachtú agus a fhoilsiú chuig sealbhóirí
oifige, ar treoirlínte iad a bhainfidh leis na bearta a
bheidh le déanamh ag sealbhóir oifige más rud é go
dtairgfear nó go soláthrófar—

(i) dó nó di, nó

(ii) do chéile an tsealbhóra oifige, nó

(iii) do leanbh de chuid an tsealbhóra oifige nó de chuid
a chéile nó a céile,

ní de na nithe seo a leanas—

(I) maoin nó seirbhís ar phraghas is lú ná praghas
tráchtála na maoine nó na seirbhíse, de réir mar a
bheidh,
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(II) iasacht maoine saor in aisce nó ar chomaoin is lú ná
an chomaoin tráchtála le haghaidh na hiasachta, nó

(III) seirbhís saor in aisce.

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a) maidir le maoin, iasacht
maoine nó seirbhís—

(i) arna tairiscint nó arna soláthar—

(I) mar shíntiús,

(II) ag cara nó gaol de chuid an duine dá ndéantar an
tairiscint nó an soláthar agus sin ar chúiseanna
pearsanta amháin,

(III) de bhua oifige (seachas oifig ar faoina treoir is
sealbhóir oifige duine) nó poist a shealbhaíonn
an duine dá dtairgfear nó dá soláthrófar í nó
stádais a bheidh ar teachtadh aige nó aici,

nó

(ii) nach mbeartaítear lena tairiscint nó lena soláthar nó
nach dóigh di sochar a thabhairt, agus nach dtugann
a tairiscint nó a soláthar sochar, go díreach nó go
neamhdhíreach, don sealbhóir oifige lena
mbaineann.

(c) Cuirfidh an Rialtas faoi deara dréacht d’aon treoirlínte
beartaithe faoi mhír (a) a thabhairt don Choimisiún agus
déanfaidh sé, sula ndréachtófar na treoirlínte, aon
aighneachtaí a bheidh déanta chuige ag an gCoimisiún i
ndáil leis an dréacht a bhreithniú.

(d) Gníomhóidh sealbhóirí oifige de réir treoirlínte a
fhoilseofar chucu faoin bhfo-alt seo.

(5) Más rud é, ar aon chúis, nach féidir le Rúnaí an Rialtais a
chuid nó a cuid feidhmeanna faoin alt seo a chomhlíonadh nó go
mbeidh post Rúnaí an Rialtais folamh, féadfaidh cibé duine eile a
chinnfidh an Taoiseach na feidhmeanna sin a chomhlíonadh.

(6) Ní bheidh feidhm ag alt 19 (2) den Acht Maoine Stáit, 1954,
maidir le bronntanas lena mbaineann an t-alt seo ach i gcás ina
ndílseoidh talamh don Aire de bhua fho-alt (1), tiocfaidh an talamh
chun bheith agus beidh sé ina thalamh Stáit chun críocha an Achta
sin agus féadfar déileáil leis dá réir sin.

(7) San alt seo, ciallaíonn “síntiús” ranníoc chun críocha
polaitíochta.

CUID 4

An tSeirbhís Phoiblí

16.—(1) Aon duine a mbeidh nó a raibh oifig an Ard-Aighne ar
seilbh aige nó aici—

(a) déanfaidh sé nó sí, faoi réir alt 20 (3), i ngach bliain ina
bhfuil nó ina raibh an oifig sin ar seilbh aige nó aici le
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linn aon chuid di, ráiteas i scríbhinn a ullmhú agus a
thabhairt don Taoiseach agus don Choimisiún—

(i) ar leasanna an duine, agus

(ii) ar na leasanna de chuid a chéile nó a céile nó de chuid
leanbh an duine nó leanbh a chéile nó a céile a
mbeidh eolas iarbhír aige nó aici ina dtaobh,

le linn na tréimhse cuí a shonraítear in alt 20 (1), ar
leasanna iad a d’fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt ar
an duine i gcomhlíonadh nó i ndáil le comhlíonadh
fheidhmeanna na hoifige sin toisc go bhféadfadh an
comhlíonadh sin difear a dhéanamh do na leasanna sin
sa chaoi go ndéanfaí sochar substaintiúil a thabhairt don
duine nó don chéile nó don leanbh nó a choimeád siar
ón gcéanna, agus

(b) in aon chás ina mbeidh feidhm den sórt sin le comhlíonadh
agus ina mbeidh eolas iarbhír aige nó aici go bhfuil leas
ábhartha i ní lena mbaineann an fheidhm aige nó aici nó
ag duine bainteach, déanfaidh sé nó sí, roimh
chomhlíonadh na feidhme nó a luaithe is féidir tar éis
chomhlíonadh na feidhme, ráiteas i scríbhinn a ullmhú
agus a thabhairt don Taoiseach agus don Choimisiún
maidir leis na fíorais sin agus maidir le cineál an leasa.

(2) (a) Beidh feidhm ag alt 20 maidir le ráiteas faoi fho-alt (1) (a)
amhail is dá bhfolódh na tagairtí san alt sin d’ailt 17 (1)
(a), 18 (2) (a) agus 19 (3) (a) (i) tagairtí d’fho-alt (1) (a)
agus maille le haon oiriúnuithe eile is gá.

(b) Beidh feidhm ag fo-alt (2) d’alt 29 maidir leis na leasanna
a shonraítear i bhfo-alt (1) (a) agus maidir le duine a
bhfuil oifig an Ard-Aighne ar seilbh aige nó aici amhail
is dá bhfolódh na tagairtí san fho-alt sin d’ailt 17 (1) (a),
18 (2) (a) agus 19 (3) (a) (i) tagairtí d’fho-alt (1) (a) agus
maille le haon oiriúnuithe eile is gá.

(3) Aon tagairtí san alt seo do chomhlíonadh feidhme de chuid
oifig an Ard-Aighne, is tagairtí iad do chomhlíonadh na feidhme ag
sealbhóir na hoifige sin go pearsanta nó ag duine eile de bhun
ordacháin arna thabhairt ag an sealbhóir sin go pearsanta nó ag
duine a bheidh ag gníomhú thar ceann nó le heolas pearsanta an
tsealbhóra sin, don duine, i ndáil leis an ní áirithe lena mbaineann.

(4) I gcás gur comhalta an duine a mbeidh oifig an Ard-Aighne
ar seilbh aige nó aici—

(a) ní bheidh feidhm ag mír (a) d’fho-alt (1) maidir leis an
duine i ndáil le leasanna na ndaoine a shonraítear sa mhír
sin, le linn thréimhse comhaltais an duine, agus

(b) ní bheidh feidhm ag mír (b) den fho-alt sin maidir leis an
duine le linn thréimhse comhaltais an duine.

17.—(1) Aon duine a bhfuil nó a raibh seilbh aige nó aici ar
stiúrthóireacht ainmnithe comhlachta phoiblí a shonraítear i
bhfomhíreanna (8) go (12), nó a bheidh forordaithe faoi fhomhír
(13), de mhír 1 den Chéad Sceideal—
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(a) déanfaidh sé nó sí, faoi réir alt 20 (3), i ngach bliain ina
bhfuil nó ina raibh an stiúrthóireacht ar seilbh aige nó
aici le linn aon chuid di, ráiteas i scríbhinn a ullmhú agus
a thabhairt don Choimisiún agus do cibé oifigeach de
chuid an chomhlachta a chinnfidh an tAire—

(i) ar leasanna an duine, agus

(ii) ar na leasanna de chuid a chéile nó a céile nó de chuid
leanbh an duine nó leanbh a chéile nó a céile a
mbeidh eolas iarbhír aige nó aici ina dtaobh,

le linn na tréimhse cuí a shonraítear in alt 20 (1), ar
leasanna iad a d’fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt ar
an duine i gcomhlíonadh nó i ndáil le comhlíonadh
fheidhmeanna na stiúrthóireachta toisc go bhféadfadh an
comhlíonadh sin difear a dhéanamh do na leasanna sin
sa chaoi go ndéanfaí sochar substaintiúil a thabhairt don
duine nó don chéile nó don leanbh nó a choimeád siar
ón gcéanna, agus

(b) in aon chás ina mbeidh feidhm den sórt sin, nó feidhm
aon oifige nó poist eile a bheidh ar seilbh ag an duine sa
chomhlacht poiblí sin, le comhlíonadh agus ina mbeidh
eolas iarbhír aige nó aici go bhfuil leas ábhartha i ní lena
mbaineann an fheidhm aige nó aici nó ag duine
bainteach—

(i) déanfaidh sé nó sí, a luaithe is féidir, ráiteas i
scríbhinn maidir leis na fíorais sin a ullmhú agus a
thabhairt do stiúrthóirí eile an chomhlachta,

(ii) ní chomhlíonfaidh sé nó sí an fheidhm mura mbeidh
cúiseanna dosháraithe ann á cheangal air nó uirthi
déanamh amhlaidh, agus

(iii) déanfaidh sé nó sí, má bheartaíonn sé nó sí an
fheidhm a chomhlíonadh, ráiteas i scríbhinn maidir
leis na cúiseanna dosháraithe sin a dúradh a ullmhú
agus a thabhairt do stiúrthóirí eile an chomhlachta
agus don Choimisiún, roimh an gcomhlíonadh sin nó,
murab indéanta sin le réasún, a luaithe is féidir tar
éis an chomhlíonta sin.

(2) Measfar téarma a bheith sna téarmaí ar a sealbhaíonn duine
stiúrthóireacht ainmnithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1) téarma go
ndéanfaidh an duine de réir an fho-ailt sin.

18.—(1) San alt seo, ciallaíonn “údarás iomchuí”, i ndáil le duine
a bhfuil nó a raibh post ainmnithe aige nó aici i gcomhlacht poiblí,
cibé duine nó daoine a bheidh cinnte de thuras na huaire ag an Aire
i ndáil leis an bpost.

(2) Aon duine a bhfuil nó a raibh post ainmnithe aige nó aici i
gcomhlacht poiblí—

(a) déanfaidh sé nó sí, faoi réir alt 20 (3), i ngach bliain ina
bhfuil nó ina raibh an post aige nó aici le linn aon chuid
di, ráiteas i scríbhinn a ullmhú agus a thabhairt don
údarás iomchuí don phost—

(i) ar leasanna an duine, agus
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(ii) ar na leasanna de chuid a chéile nó a céile nó de chuid
leanbh an duine nó leanbh a chéile nó a céile a
mbeidh eolas iarbhír aige nó aici ina dtaobh,

le linn na tréimhse cuí a shonraítear in alt 20 (1), ar
leasanna iad a d’fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt ar
an duine i gcomhlíonadh nó i ndáil le comhlíonadh
fheidhmeanna an phoist toisc go bhféadfadh an
comhlíonadh sin difear a dhéanamh do na leasanna sin
sa chaoi go ndéanfaí sochar substaintiúil a thabhairt don
duine nó don chéile nó don leanbh nó a choimeád siar
ón gcéanna, agus

(b) in aon chás ina mbeidh feidhm den sórt sin le comhlíonadh
agus ina mbeidh eolas iarbhír aige nó aici go bhfuil leas
ábhartha i ní lena mbaineann an fheidhm aige nó aici nó
ag duine bainteach—

(i) déanfaidh sé nó sí, a luaithe is féidir, ráiteas i
scríbhinn maidir leis na fíorais sin a ullmhú agus a
thabhairt don údarás iomchuí,

(ii) ní chomhlíonfaidh sé nó sí an fheidhm mura mbeidh
cúiseanna dosháraithe ann á cheangal air nó uirthi
déanamh amhlaidh, agus

(iii) déanfaidh sé nó sí, má bheartaíonn sé nó sí an
fheidhm a chomhlíonadh, ráiteas i scríbhinn maidir
leis na cúiseanna dosháraithe sin a dúradh a ullmhú
agus a thabhairt don údarás iomchuí, roimh an
gcomhlíonadh sin nó, murab indéanta sin le réasún,
a luaithe is féidir tar éis an chomhlíonta sin.

(3) (a) Aon duine a bhfuil nó a raibh oifig nó post a shonraítear
i mír (b) ar seilbh aige nó aici nó ag a bhfuil nó ag a raibh
oifig nó post den sórt sin le linn aon tréimhse, measfar
chun críocha an Achta seo gur duine é nó í a bhfuil nó a
raibh post ainmnithe aige nó aici i gcomhlacht poiblí le
linn na tréimhse sin.

(b) Is iad na hoifigí agus na poist dá dtagraítear i mír (a)—

(i) oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste,

(ii) oifig an Ombudsman,

(iii) oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí,

(iv) oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Tomhaltóirí, agus

(v) cibé oifigí nó poist eile (más ann) (seachas oifig
bhreithimh d’aon chúirt) arna mbunú le reacht nó
faoi reacht (sa chás, agus sa chás amháin, gur dóigh
leis an Aire gur gá déanamh amhlaidh ar mhaithe le
leas an phobail) a bheidh forordaithe.

(c) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) maidir le duine a bhfuil nó
a raibh oifig a shonraítear i bhfomhíreanna (i) go (iv) de
mhír (b) ar seilbh aige nó aici.

(4) Measfar téarma a bheith i dtéarmaí fostaíochta duine a bheidh
i bpost ainmnithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2) téarma go ndéanfaidh
an duine de réir an fho-ailt sin.
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19.—(1) San alt seo, ciallaíonn “comhairleoir speisialta” duine—

(a) a bhfuil nó a raibh post eisiata (de réir bhrí Acht
Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956) aige nó aici, tar
éis é nó í a bheith roghnaithe lena cheapadh nó lena
ceapadh chun an phoist sin ag sealbhóir oifige go
pearsanta ar shlí seachas trí nós imeachta iomaíoch, nó

(b) atá nó a bhí fostaithe faoi chonradh le haghaidh seirbhísí
ag sealbhóir oifige, tar éis é nó í a bheith roghnaithe ag
sealbhóir oifige go pearsanta ar shlí seachas trí nós
imeachta iomaíoch chun an conradh a dhámhachtain dó
nó di,

agus arb í nó arbh í an fheidhm nó an phríomhfheidhm atá nó a bhí
aige nó aici mar dhuine den sórt sin comhairle nó cúnamh eile a chur
ar fáil don sealbhóir oifige nó lena aghaidh nó lena haghaidh.

(2) Críochnóidh an tréimhse ar lena linn a bheidh an post eisiata
lena mbaineann ar seilbh ag duine a bheidh ag gníomhú mar
chomhairleoir speisialta nó ar fostú faoin gconradh le haghaidh
seirbhísí lena mbaineann, tráth nach déanaí ná an dáta ar a scoirfidh
an sealbhóir oifige, ar dó nó di atá sé nó sí ag gníomhú mar
chomhairleoir speisialta, de bheith i seilbh na hoifige ar faoina treoir
is sealbhóir oifige é nó í.

(3) (a) Má théann luach saothair duine ina cháil nó ina cáil mar
chomhairleoir speisialta thar mhéid forordaithe, ansin—

(i) faoi réir alt 20 (3), i ngach bliain ar comhairleoir
speisialta an duine le linn aon chuid di, déanfaidh sé
nó sí ráiteas i scríbhinn a ullmhú agus a thabhairt
don sealbhóir oifige lena mbaineann agus don
Choimisiún—

(I) ar leasanna an duine, agus

(II) ar na leasanna de chuid a chéile nó a céile nó de
chuid leanbh an duine nó leanbh a chéile nó a
céile a mbeidh eolas iarbhír aige nó aici ina
dtaobh,

le linn na tréimhse cuí a shonraítear in alt 20 (1), ar
leasanna iad a d’fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt
ar an duine i gcomhlíonadh nó i ndáil le
comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna mar
chomhairleoir speisialta toisc go bhféadfadh an
comhlíonadh sin difear a dhéanamh do na leasanna
sin sa chaoi go ndéanfaí sochar substaintiúil a
thabhairt don duine nó don chéile nó don leanbh nó
a choimeád siar ón gcéanna,

(ii) in aon chás ina mbeidh feidhm den sórt sin le
comhlíonadh agus ina mbeidh eolas aige nó aici go
bhfuil leas ábhartha i ní lena mbaineann an fheidhm
aige nó aici nó ag duine bainteach—

(I) déanfaidh sé nó sí, a luaithe is féidir, ráiteas i
scríbhinn maidir leis na fíorais sin a ullmhú agus
a thabhairt don sealbhóir oifige agus don
Choimisiún,
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(II) ní chomhlíonfaidh sé nó sí an fheidhm mura
mbeidh cúiseanna dosháraithe ann á cheangal
air nó uirthi déanamh amhlaidh, agus

(III) déanfaidh sé nó sí, má bheartaíonn sé nó sí an
fheidhm a chomhlíonadh, ráiteas i scríbhinn
maidir leis na cúiseanna dosháraithe sin a
dúradh a ullmhú agus a thabhairt don sealbhóir
oifige agus don Choimisiún, roimh an
gcomhlíonadh sin nó, murab indéanta sin le
réasún, a luaithe is féidir tar éis an
chomhlíonta sin,

agus

(iii) gabhfaidh an duine air nó uirthi féin gan a bheith ag
gabháil d’aon trádáil, gairm, gairm bheatha nó slí
bheatha eile, cibé acu le haghaidh luacha saothair nó
ar shlí eile, a bhféadfaí a mheas le réasún go
bhféadfadh sí cur isteach ar chomhlíonadh a chuid
nó a cuid feidhmeanna ag an duine mar
chomhairleoir speisialta nó a bheith ar neamhréir
leis an gcéanna.

(b) Féadfar méideanna éagsúla a fhorordú faoi mhír (a) i ndáil
le haicmí éagsúla comhairleora speisialta.

(4) Déanfaidh sealbhóir oifige, i leith duine atá nó a bhí ag
gníomhú mar chomhairleoir speisialta dó nó di, na doiciméid seo a
leanas a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas, is é sin le rá—

(a) cóip den chonradh, nó ráiteas i scríbhinn maidir leis na
téarmaí agus na coinníollacha, ar faoi nó fúthu atá nó a
bhí an duine ag gníomhú mar chomhairleoir speisialta,

(b) cóip d’aon ráiteas faoi fho-alt (3) (a) (i) maidir le leasanna
an duine a tugadh don sealbhóir oifige,

(c) ráiteas i dtaobh an gaol de chuid an tsealbhóra oifige an
duine, agus

(d) má tá feidhm ag fo-alt (3) maidir leis an duine, ráiteas i
dtaobh na gcáilíochtaí atá ag an duine is iomchuí maidir
lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna mar
chomhairleoir speisialta.

(5) Níl feidhm ag alt 13 (3) d’Acht Choimisinéirí na Stát-
Sheirbhíse, 1956, maidir le duine atá nó a bhí ag gníomhú mar
chomhairleoir speisialta a cheapadh chun poist bhunaithe (de réir
bhrí an Achta sin).

(6) Measfar go n-áirítear ar na téarmaí ar a mbeidh an post eisiata
lena mbaineann ag duine a bheidh ag gníomhú mar chomhairleoir
speisialta do shealbhóir oifige nó ar a mbeidh duine fostaithe faoin
gconradh le haghaidh seirbhísí lena mbaineann—

(a) téarma go gcríochnóidh an tréimhse ar lena linn a bheidh
an post eisiata ag an duine nó a bheidh an duine ar fostú
faoin gconradh le haghaidh seirbhísí, tráth nach déanaí
ná an dáta ar a scoirfidh an sealbhóir oifige de bheith i
seilbh na hoifige ar faoina treoir is sealbhóir oifige é nó
í, agus
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(b) má tá feidhm ag fo-alt (3) maidir leis an duine, téarma go
ndéanfaidh sé nó sí de réir an fho-ailt sin.

20.—(1) Maidir le ráiteas (“an ráiteas reatha”) a thabharfaidh
duine faoi alt 17 (1) (a), 18 (2) (a) nó 19 (3) (a) (i)—

(a) i gcás, de réir mar is cuí, gur ceapadh an duine chun na
stiúrthóireachta, an phoist nó na comhairleoireachta
speisialta lena mbaineann roimh dháta rite an Achta seo
agus gurb é an ráiteas an chéad ráiteas den sórt sin arna
thabhairt amhlaidh ag an duine ón dáta sin, is ráiteas i
leith na tréimhse ón dáta sin go dtí dáta an ráitis a bheidh
sa ráiteas,

(b) i gcás gur ceapadh an duine amhlaidh ar an dáta rite sin
nó dá éis agus gurb é an chéad ráiteas den sórt sin arna
thabhairt amhlaidh ag an duine ó thráth an cheapacháin
sin an ráiteas, is ráiteas i leith na tréimhse ó dháta an
cheapacháin sin go dtí dáta an ráitis a bheidh sa ráiteas,
agus

(c) in aon chás eile, is ráiteas a bheidh ann i leith na tréimhse
ó dháta an ráitis is déanaí den sórt sin arna thabhairt
amhlaidh ag an duine go dtí—

(i) dáta an ráitis reatha, nó

(ii) an dáta ar chríochnaigh an ceapachán lena
mbaineann,

cibé acu is túisce.

(2) Is i cibé foirm, faoi réir fhorálacha an Achta seo, a chinnfidh
an tAire nó i bhfoirm a mbeidh an éifeacht chéanna léi a dhéanfar
ráiteas faoi alt 17 (1) (a), 18 (2) (a), 19 (3) (a) (i) nó 29 (2) agus
beidh faisnéis chuí ann i ndáil le cibé nithe (más ann) a bhaineann
leis na leasanna a bheidh dearbhaithe sa ráiteas de réir mar a bheidh
sonraithe san fhoirm chéadluaite.

(3) Maidir leis an gcéad ráiteas ó dhuine faoi alt 17 (1) (a), 18
(2) (a), nó 19 (3) (a) (i) tar éis dó nó di a bheith ceaptha chun na
stiúrthóireachta, an phoist nó na comhairleoireachta speisialta lena
mbaineann, déanfaidh an duine é a thabhairt don duine nó do na
daoine lena mbaineann tráth nach déanaí ná—

(a) cibé tráth sa bhliain lena mbaineann, nó

(b) má dhéantar an ceapachán tar éis thosach feidhme na
forála sin a dúradh agus tar éis an 1ú lá de Dheireadh
Fómhair in aon bhliain, cibé tráth sa chéad bhliain eile
ina dhiaidh sin,

a chinnfidh an tAire agus déanfaidh an duine aon ráiteas den sórt
sin ina dhiaidh sin uaidh nó uaithi a thabhairt amhlaidh tráth nach
déanaí ná 30 lá tar éis chothrom an lae ar thug sé nó sí amhlaidh an
ráiteas is déanaí den sórt sin roimhe sin.

(4) Ní gá méid ná luach airgeadaíochta aon leasa ná an luach
saothair ó aon trádáil, gairm, fostaíocht, gairm bheatha nó slí bheatha
eile a bheidh san áireamh sa ráiteas, a shonrú i ráiteas faoi alt 17 (1)
(a), 18 (2) (a), 19 (3) (a) (i) nó 29 (2).



[1995.] [Uimh. 22.]An tAcht um Eitic in Oifigı́ Poiblı́, 1995.

CUID 5

An Coimisiún

21.—(1) Beidh arna bhunú, ar thosach feidhme an ailt seo,
coimisiún (ar a dtabharfar an Coimisiún um Oifigí Poiblí agus dá
ngairtear “an Coimisiún” san Acht seo) chun na feidhmeanna a
thugtar dó leis an Acht seo a chomhlíonadh.

(2) Is iad na comhaltaí seo a leanas a bheidh ar an gCoimisiún:

(a) an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste,

(b) an tOmbudsman,

(c) Cathaoirleach Dháil Éireann,

(d) Cléireach Dháil Éireann,

(e) Cléireach Sheanad Éireann.

(3) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás ina gcuirfidh comhalta den
Choimisiún in iúl don Aire go bhfuil sé nó sí ar chúis ar
bith (seachas oibriú fho-alt (4)) neamhábalta go
sealadach gníomhú mar chomhalta den sórt sin nó go
bhfuil aon cheann de na hoifigí réamhráite folamh,
ceapfaidh an tAire—

(i) i gcás an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, Rúnaí
agus Stiúrthóir Iniúchta Oifig an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste,

(ii) i gcás an Ombudsman, Stiúrthóir Oifig an
Ombudsman,

(iii) i gcás Chathaoirleach Dháil Éireann, Leas-
Chathaoirleach Dháil Éireann,

(iv) i gcás Chléireach Dháil Éireann, Leas-Chléireach
Dháil Éireann,

(v) i gcás Chléireach Sheanad Éireann, Leas-Chléireach
Sheanad Éireann,

chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den
Choimisiún fad a mhairfidh an neamhábaltacht nó an
folúntas sin.

(b) Más rud é nach féidir duine a bhí le ceapadh, de bhun
mhír (a), chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den
Choimisiún, a cheapadh amhlaidh nó gur dóigh leis an
gCoimisiún nach mbeadh sé cuí an duine sin a cheapadh
amhlaidh, ceapfaidh an tAire cibé duine eile a
ainmneoidh an Coimisiún chun bheith ina chomhalta nó
ina comhalta fad a mhairfidh an neamhábaltacht nó an
folúntas lena mbaineann.

(c) Ar dhuine a cheapadh de bhun mhír (a) nó (b) chun bheith
ina chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún fad a
mhairfidh neamhábaltacht, measfar, maidir leis an
gcomhalta den Choimisiún a bheidh neamhábalta go
sealadach gníomhú mar chomhalta den sórt sin, nach
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comhalta den Choimisiún é nó í fad a mhairfidh an
neamhábaltacht sin.

(d) Más rud é go scoirfidh comhalta den Choimisiún den oifig
a shealbhú ar dá bua a tháinig sé nó sí chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún, scoirfidh sé
nó sí air sin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Choimisiún.

(4) (a) Ní ghlacfaidh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ná
Rúnaí agus Stiúrthóir Iniúchta Oifig an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste páirt in aon imeachtaí de chuid an
Choimisiúin a bhaineann leis an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste nó le comhalta d’fhoireann Oifig an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste.

(b) Ní ghlacfaidh an tOmbudsman ná Stiúrthóir Oifig an
Ombudsman páirt in aon imeachtaí de chuid an
Choimisiúin a bhaineann leis an Ombudsman nó le
comhalta d’fhoireann Oifig an Ombudsman.

(c) Ní ghlacfaidh Cathaoirleach Dháil Éireann, Leas-
Chathaoirleach Dháil Éireann, Cléireach Dháil Éireann,
Leas-Chléireach Dháil Éireann, Cléireach Sheanad
Éireann ná Leas-Chléireach Sheanad Éireann páirt in
aon imeachtaí de chuid an Choimisiúin a bhaineann le
Cathaoirleach nó le Leas-Chathaoirleach ceachtar Tí nó
le comhalta d’fhoireann na dTithe.

(d) I gcás ina mbeidh comhalta den Choimisiún, de bhua mhír
(a), (b) nó (c), neamhábalta páirt a ghlacadh in imeachtaí
de chuid an Choimisiúin, ní bheidh feidhm ag fo-alt (3)
maidir leis an neamhábaltacht sin, agus ceapfaidh an
tAire cibé duine a chinnfidh sé nó sí chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún chun páirt a
ghlacadh sna himeachtaí sin ach ní chun aon chríche eile
agus measfar, maidir leis an gcomhalta céadluaite, nach
comhalta den Choimisiún é nó í i ndáil leis na
himeachtaí sin.

(5) Is é is córam do chruinniú den Choimisiún triúr nó cibé líon
eile (nach lú ná triúr) a chinnfidh an Coimisiún ó am go ham.

(6) (a) Ceapfaidh an Coimisiún duine dá chomhaltaí chun bheith
ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gCoimisiún
agus sealbhóidh an comhalta a cheapfar amhlaidh oifig
an chathaoirligh ar feadh cibé tréimhse a chinnfidh an
Coimisiún.

(b) Má scoireann cathaoirleach an Choimisiúin le linn a
théarma nó a téarma oifige mar chathaoirleach den sórt
sin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den
Choimisiún scoirfidh sé nó sí freisin de bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gCoimisiún.

(7) Ag cruinniú den Choimisiún—

(a) is é nó is í cathaoirleach an Choimisiúin, má bhíonn sé nó
sí i láthair, a bheidh ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an gcruinniú, nó

(b) mura mbeidh, agus fad nach mbeidh, cathaoirleach an
Choimisiúin i láthair nó má bhíonn oifig an chathaoirligh
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folamh, roghnóidh na comhaltaí den Choimisiún a bheidh
i láthair duine dá líon chun bheith ina chathaoirleach nó
ina cathaoirleach ar an gcruinniú.

(8) Féadfaidh sé gur cinneadh ag tromlach na gcomhaltaí a bheidh
i láthair agus a vótálfaidh ar an gceist cinneadh ag cruinniú den
Choimisiún (seachas cruinniú a thionólfar chun críocha imscrúdaithe
faoi alt 23) agus, i gcás comhionannais vótaí, beidh an dara vóta nó
vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe.

(9) Féadfaidh an Coimisiún gníomhú (seachas i ndáil le himscrúdú
faoi alt 23) d’ainneoin folúntais nó folúntas i measc a chomhaltaí.

(10) Féadfaidh comhaltaí d’fhoireann an Choimisiúin a bheidh
údaraithe go cuí chuige sin ag an gCoimisiún cibé feidhmeanna de
chuid an Choimisiúin (seachas feidhmeanna faoi alt 23) a bheidh
sonraithe aige a chomhlíonadh, faoi mhaoirseacht an Choimisiúin
agus faoi réir threorú ginearálta an Choimisiúin.

(11) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, déanfaidh an Coimisiún,
le buanorduithe nó ar shlí eile, nós imeachta agus gnó an Choimisiúin
a chinneadh.

(12) Cuirfidh an tAire ar fáil don Choimisiún cibé saoráidí agus
seirbhísí réasúnacha (lena n-áirítear seirbhísí cléireachais, rúnaíochta
agus feidhmiúcháin) a chinnfidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle
leis an gCoimisiún.

(13) Faoi réir cibé coinníollacha a chinnfidh an tAire, déanfar cibé
méideanna a chinnfidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
gCoimisiún, i leith chaiteachais réasúnacha an Choimisiúin agus a
chomhaltaí a íoc leis an gCoimisiún as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas.

22.—(1) Aon duine (seachas comhalta) a mheasfaidh—

(a) gur féidir gur sháraigh duine Cuid II, III nó IV tráth a bhí
sé ní sí ina shealbhóir oifige nó ina sealbhóir oifige, nó

(b) gur féidir gur sháraigh duine is sealbhóir oifige Cuid II
sular tháinig sé nó sí chun bheith ina shealbhóir oifige nó
ina sealbhóir oifige,

féadfaidh sé nó sí gearán i scríbhinn i ndáil leis an ní a dhéanamh
leis an gCléireach agus, faoi réir fho-alt (2), déanfaidh an Cléireach
an ní a tharchur chuig an gCoimisiún agus cóip den ghearán a
thabhairt don Choimisiún.

(2) Déanfaidh an Cléireach gearán a bhreithniú faoi fho-alt (1)
agus, más é tuairim an Cléirigh go bhfuil sé suaibhreosach nó
cráiteach —

(a) ní dhéanfaidh sé nó sí é a tharchur chuig an gCoimisiún,
agus

(b) déanfaidh sé nó sí ráiteas i scríbhinn a ullmhú maidir leis
na cúiseanna atá lena thuairim nó lena tuairim agus
tabharfaidh sé nó sí cóip de—

(i) don duine a rinne an gearán,

(ii) don duine lena mbaineann, agus
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(iii) don Choimisiún.

(3) Aon chomhalta a mheasfaidh—

(a) gur féidir gur sháraigh duine Cuid IV,

(b) gur féidir gur sháraigh duine Cuid II, III nó IV tráth a bhí
sé ní sí ina shealbhóir oifige nó ina sealbhóir oifige, nó

(c) gur féidir gur sháraigh duine is sealbhóir oifige Cuid II
sular tháinig sé nó sí chun bheith ina shealbhóir oifige nó
ina sealbhóir oifige,

féadfaidh sé nó sí gearán i scríbhinn i ndáil leis an ní a dhéanamh
leis an gCoimisiún.

(4) (a) I gcás ina measfaidh an tAire gur féidir gur sháraigh duine,
seachas sealbhóir oifige, Cuid IV, féadfaidh sé nó sí
gearán i scríbhinn i ndáil leis an ní a dhéanamh leis an
gCoimisiún.

(b) (i) I gcás ina measfaidh Aire den Rialtas gur féidir gur
sháraigh duine lena mbaineann an fhomhír seo Cuid
IV, féadfaidh sé nó sí, le toiliú an Aire, gearán i
scríbhinn i ndáil leis an ní a dhéanamh leis an
gCoimisiún.

(ii) Tá feidhm ag fomhír (i) maidir leis na daoine seo a
leanas:

(I) duine a bhfuil nó a raibh post ainmnithe aige nó
aici i Roinn Stáit nó in oifig ar a bhfuil an tAire
den Rialtas a rinne an gearán lena mbaineann
i gceannas,

(II) duine a bhfuil nó a raibh stiúrthóireacht
ainmnithe de chuid comhlachta phoiblí ar seilbh
aige nó aici, nó ag a bhfuil nó ag a raibh post
ainmnithe i gcomhlacht poiblí, ar comhlacht
poiblí é a shonraítear i bhfomhíreanna (8) go
(12) de mhír (1) den Chéad Sceideal nó a bheidh
forordaithe de thuras na huaire faoi fhomhír
(13) den mhír sin (1) agus a bhfuil feidhmeanna
tugtha don Aire den Rialtas a rinne an gearán
lena mbaineann i ndáil leis, agus

(III) duine atá nó a bhí ina chomhairleoir speisialta nó
ina comhairleoir speisialta agus sannta don Aire
den Rialtas a rinne an gearán lena mbaineann
nó d’Aire Stáit ag an Roinn Stáit a riarann an
tAire sin den Rialtas.

(c) I gcás ina measfaidh comhlacht poiblí a shonraítear i
bhfomhíreanna (8) go (12) den mhír sin (1), nó a bheidh
forordaithe de thuras na huaire faoi fhomhír (13) den
mhír sin (1), gur féidir go ndearna duine—

(i) a bhfuil nó a raibh stiúrthóireacht ainmnithe de chuid
an chomhlachta ar seilbh aige nó aici, nó

(ii) ag a bhfuil nó ag a raibh post ainmnithe sa
chomhlacht,
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Cuid IV a shárú, féadfaidh sé gearán i scríbhinn i ndáil
leis an ní a dhéanamh leis an gCoimisiún.

(d) I gcás ina measfaidh an t-údarás iomchuí (de réir bhrí Acht
Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956, ach gan Aire den
Rialtas a áireamh) i ndáil le státseirbhíseach (de réir na
brí a dúradh) gur féidir gur sháraigh an státseirbhíseach
Cuid IV, feadfaidh an t-údarás gearán i scríbhinn i ndáil
leis an ní a dhéanamh leis an gCoimisiún.

23.—(1) Faoi réir fho-alt (2), más rud é—

(a) go bhfuil gearán tarchurtha chuig an gCoimisiún nó déanta
leis an gCoimisiún faoi alt 22, nó

(b) go measfaidh an Coimisiún i gcás—

(i) duine ar féidir gur sháraigh sé nó sí Cuid II, III nó
IV tráth a bhí sé nó sí ina shealbhóir oifige nó ina
sealbhóir oifige,

(ii) duine is sealbhóir oifige agus ar féidir gur sháraigh sé
nó sí Cuid II sular tháinig sé nó sí chun bheith ina
shealbhóir oifige nó ina sealbhóir oifige, nó

(iii) duine lena mbaineann alt 22 (4) (b) (i) agus ar féidir
gur sháraigh sé nó sí Cuid IV

gur cuí déanamh amhlaidh, déanfaidh sé imscrúdú chun
a chinneadh an ndearna, de réir mar is cuí—

(I) an duine dá dtagraítear i bhfomhír (i) Cuid II, III nó
IV a shárú tráth a bhí sé ní sí ina shealbhóir oifige
nó ina sealbhóir oifige,

(II) an duine dá dtagraítear i bhfomhír (ii) Cuid II a shárú
sular tháinig sé nó sí chun bheith ina shealbhóir
oifige nó ina sealbhóir oifige, nó

(III) an duine dá dtagraítear i bhfomhír (iii) Cuid IV a
shárú.

(2) Sula gcinnfidh an Coimisiún an ndéanfaidh sé imscrúdú faoi
fho-alt (1) ar ní—

(a) a bhaineann le duine a bhfuil nó a raibh stiúrthóireacht
ainmnithe de chuid comhlachta phoiblí ar seilbh aige nó
aici, nó ag a bhfuil nó ag a raibh post ainmnithe i
gcomhlacht poiblí, agus

(b) nárbh ábhar gearáin a tarchuireadh chuige nó a rinneadh
leis faoi alt 22,

maidir leis an gCoimisiún—

(i) rachaidh sé i gcomhairle le haon Aire den Rialtas dá bhfuil
feidhm i ndáil leis an gcomhlacht tugtha, agus

(ii) tabharfaidh sé ráiteas i scríbhinn d’aon Aire den Rialtas
den sórt sin a dúradh agus don chomhlacht, ar ráiteas é
maidir leis na cúiseanna gur cuí leis go ndéanfaí an t-
imscrúdú,
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agus cinnfidh sé gan an t-imscrúdú a dhéanamh mura deimhin leis,
tar éis aon uiríll a bheidh déanta chuige ag an Aire sin den Rialtas
nó ag an gcomhlacht a bhreithniú, gur cuí é a dhéanamh agus nach
bhféadfaidh an tAire sin den Rialtas nó an comhlacht nó aon údarás
eile imscrúdú leordhóthanach a dhéanamh nó nach ndéanfaidh sé nó
sí imscrúdú leordhóthanach nó nach bhféadfar an céanna a
dhéanamh thar a cheann nó thar a ceann nó nach ndéanfar an céanna
thar a cheann nó thar a ceann.

(3) I gcás ina dtagann an Coimisiún ar an tuairim, le linn
imscrúdaithe nó ar imscrúdú faoin alt seo a thabhairt chun críche,
nár sháraigh an duine is ábhar don imscrúdú an fhoráil den Acht seo
lena mbaineann an t-imscrúdú ach gur féidir gur sháraigh sé nó sí
foráil eile de Chuid II, III nó IV, féadfaidh sé imscrúdú a dhéanamh
faoin alt seo chun a chinneadh ar sháraigh an duine an fhoráil eile
sin, ach ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) i ndáil leis an imscrúdú.

24.—(1) Faoi réir fho-alt (2) agus alt 31, i gcás ina ndéanfaidh an
Coimisiún imscrúdú faoi alt 23, ullmhóidh sé tuarascáil i scríbhinn
maidir le toradh an imscrúdaithe agus tabharfaidh sé cóip den
tuarascáil—

(a) don duine is ábhar don imscrúdú,

(b) más de bhun gearáin faoi alt 22 a rinneadh an t-imscrúdú,
don duine a rinne an gearán, agus

(c) (i) i gcás gur sealbhóir oifige an duine is ábhar don
imscrúdú nó gur shealbhóir oifige a bhí ann nó inti
agus ina gcinnfidh an Coimisiún gur sháraigh sé nó
sí Cuid II, III nó IV, don Choimisiún, agus

(ii) in aon chás eile—

(I) don Aire, nó

(II) más rud é, tráth an an tsáraithe líomhnaithe lena
mbaineann, go raibh post ag an duine i Roinn
Stáit nó in oifig a riarann Aire den Rialtas
seachas an tAire, don Aire sin den Rialtas.

(2) I gcás ina mbeidh an Coimisiún den tuairim, le linn
imscrúdaithe nó ar imscrúdú faoi alt 23 a thabhairt chun críche, gur
féidir go ndearna an duine is ábhar don imscrúdú cion a bhaineann
lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna mar shealbhóir oifige, mar
shealbhóir stiúrthóireachta ainmnithe de chuid comhlachta phoiblí,
nó mar dhuine a raibh post aige nó aici i gcomhlacht poiblí nó mar
chomhairleoir speisialta, de réir mar a bheidh, a chomhlíonadh nó
gur féidir gur sháraigh an duine Cuid II sular tháinig sé nó sí chun
bheith ina shealbhóir oifige nó ina sealbhóir oifige—

(a) ullmhóidh sé tuarascáil i scríbhinn i ndáil leis an ní agus
déanfaidh sé í a thabhairt, mar aon le haon doiciméad
iomchuí nó aon rud eile a bheidh ina sheilbh, don
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus tabharfaidh sé nó sí
fógra don Choimisiún i dtaobh cibé acu an bhfuil
imeachtaí tionscanta aige nó aici mar gheall ar chion i
leith aon ní a luaitear sa tuarascáil nó ar chinn sé nó sí
gan aon imeachtaí den sórt sin a thionscnamh agus i
dtaobh chríoch deiridh aon imeachtaí den sórt sin (lena
n-áirítear aon achomharc, cibé acu ar mhodh cáis
shonraithe nó ar shlí eile, athéisteacht nó atriail), agus
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(b) cuirfidh sé cóip dá thuarascáil faoi mhír (a) agus ráiteas
maidir leis an bhfógra nó na fógraí réamhráite lena
thuarascáil faoi fho-alt (1).

(3) Leagfar amach i dtuarascáil faoi fho-alt (1) fionnachtana an
Choimisiúin mar aon lena chinntí i ndáil leis na nithe seo a leanas,
eadhon—

(a) an ndearna an duine lena mbaineann sárú ar Chuid II, III
nó IV agus an bhfuil an sárú ag dul ar aghaidh,

(b) más é an cinneadh nach bhfuil sárú ar Chuid II, III nó IV
déanta ag an duine, an bhfuil an Coimisiún den tuairim
go raibh an gearán suaibhreosach nó cráiteach nó nach
raibh aon fhorais réasúnacha leis, agus

(c) más é an cinneadh go bhfuil sárú ar Chuid II, III nó IV
déanta ag an duine—

(i) más é an cinneadh go bhfuil an sárú ag dul ar aghaidh,
na bearta is gá dó nó di a dhéanamh d’fhonn a
áirithiú go gcomhlíonfaidh sé nó sí Cuid II, III nó
IV, de réir mar a bheidh, agus an tréimhse ama ar
laistigh di ba chóir na bearta sin a dhéanamh,

(ii) an ndearnadh an sárú de thaisme, go faillíoch, go
meargánta nó d’aon turas,

(iii) sna himthosca uile, an sárú tromchúiseach nó
mionsárú an sárú, agus

(iv) ar ghníomhaigh an duine de mheon macánta agus á
chreidiúint go raibh a ghníomh nó a gníomh i
gcomhréir le treoirlínte a bheidh foilsithe nó
comhairle a bheidh tugtha i scríbhinn ag Coiste faoi
alt 12 nó ag an gCoimisiún faoi alt 25,

agus féadfaidh tagairt a bheith inti do cibé nithe eile, más ann, is cuí
leis an gCoimisiún.

(4) Más rud é, tráth ar bith, go dtabharfar tuarascáil faoi fho-alt
(1) do Choiste, cuirfidh an Coiste faoi deara cóip den tuarascáil a
leagan faoi bhráid an Tí lena mbaineann.

(5) Más rud é go dtabharfar tuarascáil faoi fho-alt (1) d’Aire den
Rialtas agus go mbeidh cinntí sa tuarascáil go ndearnadh sárú ar
Chuid IV agus gur ní tromchúiseach an sárú, cuirfidh sé nó sí faoi
deara cóip den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí.

(6) I gcás go ndéanfaidh an Coimisiún—

(a) imeachtaí i ndáil le himscrúdú faoi alt 23 a chur ar atráth
nó a iarchur, nó

(b) le linn imscrúdaithe den sórt sin, tuarascáil a thabhairt don
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí faoi fho-alt (2) (a) agus
go dtabharfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí fógra
don Choimisiún faoi fho-alt (2) (a) gur thionscnaigh sé nó
sí imeachtaí i leith ciona i leith ní a luaitear sa tuarascáil,

féadfaidh an Coimisiún, más cuí leis déanamh amhlaidh, tuarascáil
eatramhach i scríbhinn a ullmhú i ndáil leis an imscrúdú agus
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cóipeanna den tuarascáil a thabhairt do cibé de na daoine a
shonraítear i bhfo-alt (1) is cuí leis.

25.—(1) Maidir leis an gCoimisiún—

(a) déanfaidh sé, tar éis dó dul i gcomhairle leis na Coistí, ó
am go ham, treoirlínte a dhréachtú agus a fhoilsiú chuig
daoine (seachas comhaltaí nach sealbhóirí oifige) lena
mbaineann foráil de Chuid II, III nó IV ar treoirlínte iad
a bhaineann leis na bearta atá le déanamh ag daoine den
sórt sin chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh siad an tAcht
seo i gcoitinne, agus forálacha na gCodanna sin go
háirithe, agus

(b) féadfaidh sé, ar iarraidh a fháil ó dhuine (seachas comhalta
nach sealbhóir oifige) lena mbaineann foráil de Chuid II,
III nó IV, comhairle a thabhairt don duine i ndáil le haon
fhoráil den Acht seo nó i dtaobh fheidhm aon fhorála
den sórt sin in aon chás áirithe.

(2) Más rud é go ndéanfar iarraidh faoi fho-alt (1) (b) i ndáil le
cás áirithe, ní bheidh feidhm, maidir leis an duine a rinne an iarraidh,
ag an bhforáil lena mbaineann de Chuid II, III nó IV i ndáil leis an
gcás sin i rith na tréimhse ó thráth déanta na hiarrata go dtí an tráth
a thugann an Coimisiún comhairle i ndáil leis an gcás nó a
dhiúltaíonn sé comhairle den sórt sin a thabhairt.

(3) Déanfaidh an Coimisiún, laistigh de 21 lá ón tráth a
gheobhaidh sé iarraidh ar chomhairle faoi fho-alt (1) (b), an
chomhairle a thabhairt don duine lena mbaineann nó fógra a
thabhairt dó nó di faoina chinneadh diúltú déanamh amhlaidh.

(4) Déanfaidh duine de réir treoirlínte nó comhairle a fhoilseofar
chuig an duine nó a thabharfar don duine faoin alt seo mura rud é,
de bharr é nó í do dhéanamh amhlaidh, gur ionann an gníomh lena
mbaineann agus sárú ar fhoráil eile den Acht seo.

26.—(1) (a) Más rud é, tar éis don Choimisiún imscrúdú a
dhéanamh faoi alt 23 ar ghearán a tharchuirfear chuige
nó a dhéanfar leis faoi alt 22, (seachas fo-alt (4)), go
gcinnfidh an Coimisiún go raibh an gearán suaibhreosach
nó cráiteach nó nach ndearnadh sárú ar Chuid II, III nó
IV agus nach raibh aon fhorais réasúnacha leis an
ngearán, féadfaidh sé a ordú go ndéanfaidh an duine a
rinne an gearán cibé méideanna (nach mó ná £1,500), is
cuí leis, ag féachaint do na himthosca go léir, i leith na
gcostas agus na gcaiteachas réasúnach a bheidh tabhaithe
ag aon duine a bheidh os a chomhair (lena n-áirítear
costais agus caiteachais arna dtabhú ag an duine sin
maidir le hionadaíocht dhlíthiúil) i ndáil leis an imscrúdú,
a íoc leis an duine sin.

(b) Más rud é, i ndáil le himscrúdú faoi alt 23, go n-ordófar
méideanna a íoc faoi mhír (a) le níos mó ná duine
amháin, ní rachaidh comhiomlán na méideanna sin thar
£1,500.

(2) Chun críocha fho-alt (1), féadfaidh an Coimisiún na costais
agus na caiteachais a dúradh a mheas.
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(3) Maidir le haon chostais nó caiteachais a ordóidh an Coimisiún
do dhuine a íoc faoi fho-alt (1), féadfaidh an duine ar leis nó léi a n-
ordófar iad a íoc iad a ghnóthú ón duine sin mar fhiach conartha
shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

27.—(1) Maidir leis an gCoimisiún—

(a) déanfaidh sé, tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis dheireadh
gach bliana, tuarascáil maidir lena ghníomhaíochtaí sa
bhliain sin a ullmhú, agus

(b) féadfaidh sé cibé tuarascálacha eile is cuí leis a ullmhú
don Aire.

(2) (a) Tabharfaidh an Coimisiún cóip de thuarascáil faoi fho-alt
(1) (a) don Aire tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis
dheireadh na bliana lena mbaineann sí agus déanfaidh an
tAire, tráth nach déanaí ná dhá mhí tar éis an tuarascáil
a fháil, a chur faoi deara cóip di a leagan faoi bhráid
gach Tí.

(b) Féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi déanamh amhlaidh,
a chur faoi deara cóip de thuarascáil faoi fho-alt (1) (b)
a leagan faoi bhráid gach Tí.

(3) San alt seo, ní fholaíonn “tuarascáil” tuarascáil faoi alt 24.

CUID 6

Ilghnéitheach

28.—(1) I gcás go ndéanfar cóip de thuarascáil ó Choiste nó cóip
de thuarascáil ón gCoimisiún arna tabhairt do Choiste a leagan faoi
bhráid ceachtar Teach, féadfaidh an Coiste, más cuí leis, ag féachaint
d’imthosca uile an cháis, déanamh amhlaidh, a chur faoi deara
tairiscint a rith sa Teach sin i gcomhair rúin go ndéanfaidh an Teach
sin cibé gníomh nó gníomhartha a shonraítear i bhfo-alt (2) agus a
shonrófar sa rún agus atá nó a bheidh réasúnach sna himthosca go
léir, a dhéanamh, i ndáil leis an ní.

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

(a) an Teach lena mbaineann an tuarascáil ón gCoiste, nó an
tuarascáil ón gCoimisiún lena mbaineann, dá tabhairt dá
aire,

(b) an Teach do dhéanamh cinsireachta ar an sealbhóir oifige
nó ar an gcomhalta eile lena mbaineann,

(c) an sealbhóir oifige nó an comhalta eile lena mbaineann a
chur ar fionraí ó sheirbhís an Tí—

(i) ar feadh cibé tréimhse nach faide ná 30 lá a shuífidh
an Teach a bheidh sonraithe sa rún lena
mbaineann, agus

(ii) ina theannta sin, má bhíonn cinneadh sa tuarascáil
réamhráite go bhfuil an sealbhóir oifige nó an
comhalta eile lena mbaineann ag dul ar aghaidh leis
an sárú ar an Acht seo agus más deimhin leis an
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gCoiste go ndeachaigh an sárú ar aghaidh suas go dtí
dáta na tairisceana i gcomhair an rúin lena
mbaineann faoi fho-alt (1), go dtí cibé tráth (más
ann) tar éis na tréimhse a shonraítear de bhun
fhomhír (i) sa rún a bheith caite le linn dó nó di na
bearta a bheidh sonraithe sa rún (arb iad na bearta
iad a shonrófar sa tuarascáil) a dhéanamh d’fhonn a
áirithiú go gcomhlíonfaidh sé nó sí an tAcht seo.

(3) Más rud é go mbeidh cinneadh i dtuarascáil dá dtagraítear i
bhfo-alt (1), a mbeidh cóip de leagtha faoi bhráid ceachtar Teach,
gur ghníomhaigh an sealbhóir oifige nó an comhalta eile lena
mbaineann de mheon macánta agus á chreidiúint go raibh a ghníomh
nó a gníomh de réir na dtreoirlínte a foilsíodh nó de réir na
comhairle a tugadh i scríbhinn faoi alt 12, nó, de réir mar a bheidh,
alt 25, ní mholfaidh Coiste go ndéanfaidh an Teach an gníomh a
shonraítear i mír (b) nó (c) d’fho-alt (2).

(4) Ní dhéanfaidh an gníomh dá dtagraítear i bhfo-alt (2) (c)
difear do mhéid ná d’íoc aon liúntais nó suime bliantúla nó eile, a
mbeadh an sealbhóir oifige nó an comhalta eile lena mbaineann,
murach an gníomh sin, ina theideal nó ina teideal faoi Acht an
Oireachtais (Liúntaisí do Chomhaltaí), 1938, faoi Chuid III den Acht
um Oifigí Aireachta agus Páirliminte, 1938, nó faoi alt 3 den Acht
um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta
agus Parlaiminte (Leasú), 1992.

29.—(1) (a) I gcás ina n-athróidh leasanna inchláraithe nó leasanna
breise duine, féadfaidh an duine, aon tráth, ráiteas i
scríbhinn maidir leis na hathruithe a thabhairt don
Chléireach.

(b) I gcás ina mainneoidh duine alt 5 nó 13 a chomhlíonadh,
féadfaidh an duine, aon tráth, ráiteas i scríbhinn maidir
leis an leas inchláraithe nó maidir leis an leas breise lena
mbaineann a thabhairt don Chléireach.

(c) I gcás ina dtabharfar comhairle do dhuine faoi alt 12 nó
25 nó gur dealraitheach ó threoirlínte a bheidh foilsithe
faoi cheachtar de na hailt sin gur leas inchláraithe nó leas
breise é leas de chuid an duine, déanfaidh an duine, a
luaithe is féidir tar éis an chomhairle a fháil nó, de réir
mar a bheidh, tar éis fhoilsiú na dtreoirlínte, ráiteas i
scríbhinn maidir leis an leas breise nó maidir leis an leas
inchláraithe a ullmhú agus a thabhairt don Chléireach.

(d) I gcás ina dtiocfaidh duine chun bheith ina chomhalta nó
ina comhalta nó ina shealbhóir nó ina sealbhóir oifige tar
éis dáta clárúcháin, féadfaidh sé nó sí, aon tráth roimh an
gcéad dáta clárúcháin eile, ráiteas i scríbhinn maidir lena
leasanna inchláraithe agus (i gcás sealbhóra oifige) maidir
lena leasanna breise, a thabhairt don Chléireach.

(e) Nuair a gheobhaidh an Cléireach ráiteas faoi mhír (a), (b),
(c) nó (e), déanfaidh sé nó sí, má bhaineann an ráiteas le
leas breise, cóip de a thabhairt don Choimisiún agus (más
ráiteas de chuid Aire den Rialtas nó Aire Stáit é) don
Taoiseach.

(2) (a) I gcás ina n-athróidh na leasanna a shonraítear in alt 17
(1)(a), 18 (2) (a) nó 19 (3) (a) (i), ar leasanna iad de chuid
duine a bhfuil feidhm ag an alt sin maidir leis nó léi, nó
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de chuid chéile an duine sin nó de chuid linbh de chuid
an duine sin nó de chuid chéile an duine sin, féadfaidh
an duine, aon tráth, ráiteas i scríbhinn maidir leis an athrú
a thabhairt don duine nó do na daoine a gceanglaítear
ráitis a thabhairt dóibh faoin bhforáil sin.

(b) I gcás ina mainneoidh duine alt 17 (1) (a), 18 (2) (a) nó 19
(3) (a) (i) a chomhlíonadh, féadfaidh an duine, aon tráth,
ráiteas i scríbhinn maidir leis na leasanna lena mbaineann
a thabhairt don duine nó do na daoine a gceanglaítear
ráitis a thabhairt dóibh faoin bhforáil sin.

(c) I gcás ina dtabharfar comhairle faoi alt 25 do dhuine a
bhfuil feidhm ag alt 17 (1) (a), 18 (2) (a) nó 19 (3) (a) (i)
maidir leis nó léi, nó gur dealraitheach ó threoirlínte a
bheidh foilsithe faoi alt 25 gur leas lena mbaineann alt 17
(1) (a), 18 (2) (a) nó 19 (3) (a) (i), de réir mar a bheidh,
é leas de chuid an duine nó leas de chuid chéile an duine
sin nó de chuid linbh de chuid an duine sin nó de chuid
chéile an duine sin, déanfaidh an duine, a luaithe is féidir
tar éis an chomhairle a fháil nó, de réir mar a bheidh, tar
éis fhoilsiú na dtreoirlínte, ráiteas maidir leis an leas a
ullmhú agus a thabhairt don duine nó do na daoine a
gceanglaítear ráitis a thabhairt dóibh faoin bhforáil sin.

(3) Is i bhfoirm a chinnfear faoi alt 5 (1), 13 (1) nó 20 (2), de réir
mar is cuí, a bheidh ráiteas faoin alt seo (seachas ráiteas lena léirítear
leas a scor nó a dhiúscairt) nó i bhfoirm a mbeidh an éifeacht
chéanna léi agus beidh faisnéis chuí ann i ndáil le cibé nithe (más
ann) maidir leis an leas lena mbaineann a bheidh sonraithe san
fhoirm chuí a chinnfear mar a dúradh.

(4) Beidh feidhm ag alt 6 (4) (b) agus ag fo-alt (3) maidir le ráiteas
faoi leas inchláraithe arna thabhairt do Chléireach de bhun cinnidh
ó Choiste nó cinnidh ón gCoimisiún faoi alt 10 (2) (c) nó 24 (3) (c)
agus beidh feidhm ag fo-alt (1) (e) agus fo-alt (3) maidir le ráiteas
faoi leas breise arna thabhairt do Chléireach de bhun cinnidh ón
gCoimisiún faoi alt 24 (3) (c).

30.—Más rud é go mbeidh leas ag duine lena mbaineann alt 5, 13,
16, 17, 18 nó 19 nach mbeidh sonraithe sa Dara Sceideal nó go
mbeidh eolas iarbhír ag duine lena mbaineann alt 13, 16, 17, 18 nó
19 go bhfuil leas den sórt sin ag a chéile nó a céile nó ag leanbh de
chuid an duine nó ag leanbh de chuid a chéile nó a céile, féadfaidh
an duine, aon tráth, ráiteas a ullmhú faoin alt sin maidir leis an leas
agus é a thabhairt don duine nó do na daoine a gceanglaítear ráiteas
a thabhairt dóibh leis an alt agus, i gcás ina dtabharfar ráiteas den
sórt sin amhlaidh, beidh feidhm ag an Acht seo agus beidh éifeacht
leis amhail is dá mba leas a shonraítear sa Sceideal sin an leas.

31.—(1) Féadfaidh Coiste, aon tráth, scor d’imscrúdú faoi alt 9 i
dtaobh gearáin a tharchuirfear chuige nó a dhéanfar leis faoi alt 8,
má thagann sé ar an tuairim go bhfuil an gearán lena mbaineann
suaibhreosach nó cráiteach.

(2) Féadfaidh an Coimisiún, aon tráth, scor d’imscrúdú faoi alt 23
i dtaobh gearáin a tharchuirfear chuige nó a dhéanfar leis faoi alt 22
(seachas fo-alt (4) den alt sin) má thagann sé ar an tuairim go bhfuil
an gearán lena mbaineann suaibhreosach nó cráiteach.
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(3) Má chinneann Coiste scor d’imscrúdú faoi alt 9, nó má
chinneann an Coimisiún scor d’imscrúdú faoi alt 23, déanfaidh sé
ráiteas i scríbhinn a ullmhú agus a thabhairt—

(a) don duine a rinne an gearán lena mbaineann, agus

(b) don duine lenar bhain sé,

maidir leis na cúiseanna a bhí lena chinneadh, agus i gcás cinnidh
den sórt sin ó Choiste, déanfaidh sé, ina theannta sin, ráiteas den
sórt sin a ullmhú agus a thabhairt don Chléireach.

(4) Beidh feidhm ag alt 11, fara aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le
cás ina scoirfear d’imscrúdú faoi fho-alt (1) agus beidh feidhm ag alt
26, fara aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le cás ina scoirfear d’imscrúdú
faoi fho-alt (2).

32.—(1) Tionólfaidh Coiste agus an Coimisiún suíonna chun
críche imscrúdaithe a bheidh á dhéanamh aige faoin Acht seo agus
féadfaidh sé, ag na suíonna, aighneachtaí agus cibé fianaise is cuí leis
a ghlacadh.

(2) Féadfaidh cathaoirleach Coiste, chun críocha fheidhmeanna
an Choiste, agus féadfaidh cathaoirleach an Choimisiúin, chun
críocha fheidhmeanna an Choimisiúin—

(a) a ordú i scríbhinn don duine is ábhar don imscrúdú lena
mbaineann freastal os comhair an Choiste nó an
Choimisiúin, de réir mar a bheidh, ar dháta agus ag tráth
agus in áit a bheidh sonraithe san ordachán,

(b) a ordú i scríbhinn d’aon duine eile a mbeidh a fhianaise
nó a fianaise ag teastáil ón gCoiste nó ón gCoimisiún, de
réir mar a bheidh, freastal os comhair an Choiste nó an
Choimisiúin, de réir mar a bheidh, ar dháta agus ag tráth
agus in áit a bheidh sonraithe san ordachán, agus fianaise
a thabhairt ansin agus aon doiciméad nó ní a bheidh ina
sheilbh nó faoina chumhacht nó ina seilbh nó faoina
cumhacht agus a bheidh sonraithe san ordachán a
thabhairt ar aird,

(c) a ordú d’aon duine (seachas duine dá dtagraítear i mír (a))
a bheidh ag freastal os comhair an Choiste nó an
Choimisiúin, de réir mar a bheidh, aon doiciméad nó ní
a bheidh ina sheilbh nó faoina chumhacht nó ina seilbh
nó faoina cumhacht agus a bheidh sonraithe san
ordachán, a thabhairt ar aird don Choiste nó don
Choimisiún, de réir mar a bheidh,

(d) a ordú i scríbhinn d’aon duine (seachas duine dá
dtagraítear i mír (a)) aon doiciméad nó ní a bheidh ina
sheilbh nó faoina chumhacht nó ina seilbh nó faoina
cumhacht agus a bheidh sonraithe san ordachán, a chur
chuig an gCoiste nó chuig an gCoimisiún, de réir mar a
bheidh, agus

(e) aon ordacháin eile a thabhairt chun críche na n-imeachtaí
lena mbaineann is dealraitheach dó nó di a bheith
réasúnach agus cóir.

(3) Déanfar caiteachais réasúnacha de chuid finnéithe dá n-
ordófar faoi fho-alt (2) (b) freastal os comhair Coiste nó os comhair
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an Choimisiúin a íoc, faoi réir ailt 11 agus 26, as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas.

(4) Aon duine—

(a) ar tugadh ordachán dó nó di faoi fho-alt (2) freastal os
comhair Coiste nó an Choimisiúin agus, i gcás duine ar
ordaíodh dó nó di amhlaidh faoi mhír (b) den fho-alt sin,
agus ar tairgeadh aon suim dó nó di i leith na gcaiteachas
a bhain le freastal, ar suim í a mbeadh teideal ag finné
arna thoghairm nó arna toghairm chun freastal os
comhair na hArd-Chúirte go dtairgfí dó nó di í, nach
ndéanfaidh de réir an ordacháin, gan cúis ná leithscéal
cóir,

(b) agus é nó í ag freastal os comhair Coiste nó an Choimisiúin
de bhun ordacháin faoin mír (b) sin, a dhiúltóidh an
mionn a thabhairt ar an gCoiste nó ar an gCoimisiún,
de réir mar a bheidh, dá cheangal sin air nó uirthi, nó a
dhiúltóidh freagra a thabhairt ar aon cheist a bhféadfaidh
an Coiste nó an Coimisiún, de réir mar a bheidh, a
cheangal le dlí freagra a thabhairt uirthi nó aon
doiciméad nó ní a bheidh ina sheilbh nó faoina
chumhacht nó ina seilbh nó faoina cumhacht, a thabhairt
ar aird, ar doiciméad nó ní é a cheanglóidh an Coiste nó
an Coimisiún le dlí, de réir mar a bheidh, ar an duine a
thabhairt ar aird,

(c) a mhainneoidh nó a dhiúltóidh aon doiciméad nó rud a
gceanglóidh an Coiste nó an Coimisiún, de réir mar a
bheidh, go dleathach air nó uirthi é a chur chuige faoi
mhír (d) d’fho-alt (2), a chur chuig an gCoiste nó chuig
an gCoimisiún, de réir mar a bheidh, nó nach ndéanfaidh
de réir ordacháin faoi mhír (d) d’fho-alt (2) gan cúis ná
leithscéal cóir, nó

(d) a dhéanfaidh aon rud eile i ndáil leis na himeachtaí a
bheidh os comhair an Choiste nó an Choimisiúin, de réir
mar a bheidh, ar rud é, dá ndéanfadh finné i gcúirt é i
ndáil le himeachtaí os comhair na cúirte, a bheadh ina
dhíspeagadh ar an gcúirt sin,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(5) Má thugann duine fianaise bhréagach os comhair Coiste nó an
Choimisiúin in imthosca de shórt a thugann go mbeadh sé nó sí
ciontach i mionnú éithigh dá mba rud é gur thug sé nó sí an fhianaise
os comhair cúirte, beidh sé nó sí ciontach sa chion sin.

(6) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, is é an nós imeachta a
bheidh ag Coiste nó ag an gCoimisiún i ndáil le himscrúdú aige faoin
Acht seo, cibé nós imeachta a chinnfidh an Coiste nó an Coimisiún,
de réir mar a bheidh, agus déanfaidh an Coiste nó an Coimisiún, de
réir mar a bheidh, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe
seo, foráil le haghaidh na nithe seo a leanas—

(a) fógra a thabhairt don ghearánach, i gcás gearáin faoi alt 8
nó 22, agus fógra a thabhairt don duine is ábhar don
imscrúdú, i dtaobh dháta, thráth agus ionad shuí iomchuí
an Choiste nó an Choimisiúin, de réir mar a bheidh,

(b) ráiteas a thabhairt don duine is ábhar don imscrúdú maidir
leis an sárú ar an Acht seo a líomhnaítear, maidir le

41

Cd.6 A.32



Cd.6 A.32

42

[Uimh. 22.] [1995.]An tAcht um Eitic in Oifigı́ Poiblı́, 1995.

hainmneacha na bhfinnéithe a bheartaítear a ghairm
chun fianaise a thabhairt os comhair an Choiste nó an
Choimisiúin, de réir mar a bheidh, i ndáil leis an sárú sin,
cóip de gach ráiteas a bheartaítear a úsáid ag an gCoiste
nó ag an gCoimisiún, de réir mar a bheidh, agus léiriú
i scríbhinn i dtaobh cineál agus foinse aon fhaisnéise a
bhaineann leis an ábhar a tháinig chun solais i gcúrsa an
imscrúdaithe ar an sárú líomhnaithe a d’fhéadfadh a
bheith fabhrach don duine réamhráite agus a bhféadfadh
nach mbeadh eolas aige nó aici ina thaobh,

(c) gur féidir leis an duine is ábhar don imscrúdú, agus i gcás
gearáin, leis an ngearánaí nó le duine is ionadaí don
ghearánaí, a bheith i láthair ag an suí iomchuí den
Choiste nó den Choimisiún, de réir mar a bheidh, agus
gur féidir leis an duine is ábhar don imscrúdú a chás nó
a cás a chur i láthair an Choiste nó an Choimisiúin, de
réir mar a bheidh, go pearsanta nó trí ionadaí dlíthiúil nó
ionadaí eile,

(d) gur féidir le ráitis scríofa a bheith inghlactha mar fhianaise
ag an gCoiste nó an Coimisiún, de réir mar a bheidh, le
toiliú an duine is ábhar don imscrúdú,

(e) maidir le haon síniú a bheidh ar dhoiciméad a thabharfar
ar aird os comhair an Choiste nó an Choimisiúin, de réir
mar a bheidh, gur féidir, in éagmais fianaise dá mhalairt,
glacadh leis gurb é síniú an duine é a n-airbheartaíonn sé
nó sí gurb é a shíniú nó a síniú é,

(f) finnéithe os comhair an Choiste nó an Choimisiúin, de réir
mar a bheidh, a ghair sé, a cheistiú ag an gCoiste nó ag
an gCoimisiún, de réir mar a bheidh, nó thar a cheann,
agus a chroscheistiú ag an duine is ábhar don imscrúdú
lena mbaineann nó thar a cheann nó thar a ceann (faoi
mhionn nó ar shlí eile de réir mar a chinnfidh sé),

(g) finnéithe os comhair an Choiste nó an Choimisiúin, de réir
mar a bheidh, a ghair an duine is ábhar don imscrúdú, a
cheistiú ag an duine is ábhar don imscrúdú nó thar a
cheann nó thar a ceann agus a chroscheistiú ag an gCoiste
nó an Coimisiún, de réir mar a bheidh, nó thar a cheann
(faoi mhionn nó ar shlí eile de réir mar a chinnfidh an
Coiste nó an Coimisiún, de réir mar a bheidh),

(h) an Coiste nó an Coimisiún, de réir mar a bheidh, do
chinneadh an cóir fianaise ag an gCoiste nó ag an
gCoimisiún, de réir mar a bheidh, a thabhairt faoi
mhionn,

(i) cathaoirleach an Choiste nó cathaoirleach an Choimisiúin,
de réir mar a bheidh, do chur finnéithe os comhair an
Choiste nó an Choimisiúin, de réir mar a bheidh, faoi
mhionn, agus

(j) taifead dóthanach a dhéanamh ar imeachtaí an Choiste nó
an Choimisiúin, de réir mar a bheidh.

(7) Féadfaidh sé gur cinneadh ag tromlach a chomhaltaí cinneadh
ó Choiste nó cinneadh ón gCoimisiún i ndáil le himscrúdú a bheidh
á dhéanamh aige faoin Acht seo nó le haon cheist a éireoidh i gcúrsa
imscrúdaithe den sórt sin.
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(8) Beidh finné a bhfuil a fhianaise nó a fianaise tugtha, á tabhairt
nó le tabhairt os comhair an Choiste nó an Choimisiúin, de réir mar
a bheidh, in imeachtaí faoin Acht seo i dteideal na bpribhléidí agus
na ndíolúintí céanna a bheadh ag finné i gcúirt.

(9) Féadfar suíonna Coiste nó an Choimisiúin chun críocha
imscrúdaithe a bheidh á dhéanamh aige faoin Acht seo a sheoladh
go príobháideach.

(10) Féadfaidh Coiste nó an Coimisiún imeachtaí i ndáil le
himscrúdú faoi alt 9 nó 23, de réir mar a bheidh, a chur ar atráth nó
a iarchur.

(11) Beidh na nithe seo a leanas faoi phribhléid iomlán:

(a) doiciméid an Choimisiúin, agus doiciméid a chomhaltaí a
bhaineann leis an gCoimisiún nó lena fheidhmeanna, cibé
áit a bhfoilsítear iad,

(b) tuarascálacha an Choimisiúin, cibé áit a bhfoilsítear iad,

(c) ráitis a dhéanfaidh comhaltaí den Choimisiún nó oifigigh
don Choimisiún ar aon dóigh ag cruinnithe nó suíonna
den Choimisiún agus na ráitis sin cibé áit a bhfoilseofar
iad dá éis sin.

33.—Beidh an Coimisiún agus a chomhaltaí neamhspleách i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a bhfeidhmeanna.

34.—(1) Déanfar ráiteas arna thabhairt faoi alt 13, 14, 16, 17, 18,
19 nó 29 agus taifead d’aon fhaisnéis arna thabhairt do Rúnaí an
Rialtais de bhun alt 15 nó treoirlínte faoin alt sin a choimeád ar feadh
tréimhse 15 bliana ón dáta ar tugadh é amhlaidh agus, aon uair a
iarrfaidh an Coimisiún amhlaidh le linn na tréimhse sin, tabharfar é,
nó cóip de, don Choimisiún.

(2) D’ainneoin aon ní san Acht seo, ní shonrófar i ráiteas arna
ullmhú agus arna thabhairt ag duine de bhun alt 5, 13, 16, 17, 18, 19
nó 29 i dtaobh leasa a shonraítear i mír 1 (5) (b) den Dara Sceideal
agus a bhaineann le seirbhísí dlí nó liachta (lena n-áirítear seirbhísí
síciatracha nó síceolaíocha) ach gur soláthraíodh seirbhísí dlí nó
liachta, de réir mar a bheidh, don duine nó do dhuine eile (nach
sainaithneofar sa ráiteas) ar ina leith a cheanglaítear leis an alt ar
an duine céadluaite ráiteas a thabhairt; agus beidh foirm an ráitis a
chinnfear faoin Acht seo de chineál a éascóidh comhlíonadh na
forála sin roimhe seo.

35.—(1) Ní nochtfaidh duine faisnéis a bheidh faighte aige nó aici
faoin Acht seo nó trí bheith i láthair ag suí Coiste nó Coimisiúin a
thionólfar go príobháideach.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir leis na nithe seo a
leanas—

(a) nochtadh faisnéise ar mhaithe le leas an phobail ag Aire
den Rialtas,

(b) nochtadh faisnéise a bheidh—
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(i) i ráiteas faoi alt 13 nó 14 (1) nó i ráiteas faoi alt 29 (2)
i ndáil le leas a shonraítear in alt 13,

(ii) i ráiteas faoi alt 17 nó 18 nó i ráiteas faoi alt 29 (2) i
ndáil le leas a shonraítear in alt 17 nó 18, nó

(iii) i ráiteas faoi alt 19 nó i ráiteas faoi alt 29 (2) i ndáil le
leas a shonraítear in alt 19,

ag duine dá dtabharfar an ráiteas faoin Acht seo (“an
duine céadluaite”)—

(I) i gcás ráitis dá dtagraítear i bhfomhír (i), don Aire sin
den Rialtas,

(II) i gcás ráitis dá dtagraítear i bhfomhír (ii), do cibé
stiúrthóirí de chuid an chomhlachta phoiblí lena
mbaineann nó do cibé daoine a bhfuil poist acu sa
chomhlacht poiblí lena mbaineann, agus

(III) i gcás ráitis dá dtagraítear i bhfomhír (iii), do cibé
daoine,

agus is cuí leis an duine céadluaite i gcás ina mbeidh an
duine sin den tuairim gur faisnéis í de chineál a léireodh
go bhféadfadh sé go bhfuil easaontacht ann idir leas a
shonraítear sa ráiteas, nó leas nach bhfuil nochtaithe, de
chuid an duine a thug an ráiteas, mar a dúradh, agus leas
an phobail,

(c) nochtadh faisnéise ag duine—

(i) i gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna, nó

(ii) ar mhaithe le leas an phobail, d’Aire den Rialtas, do
Rúnaí an Rialtais, do Choiste, don Choimisiún nó do
dhuine a bheidh cinnte de thuras na huaire faoi alt
18 mar údarás iomchuí, nó

(iii) de bhun ordaithe cúirte chun críche imeachtaí sa
chúirt sin,

nó

(d) nochtadh faisnéise, ag an duine lena mbaineann an
fhaisnéis, nó lena thoiliú nó lena toiliú, ar faisnéis í a
bheidh i dtuarascáil ó Choiste faoi alt 10 nó ón
gCoimisiún faoi alt 24 nach mbeidh leagtha faoi bhráid
ceachtar Tí.

(3) Aon duine a sháróidh fo-alt (1) beidh sé nó sí ciontach i gcion.

36.—Más rud é go mbeidh cinneadh i dtuarascáil ó Choiste faoi
alt 10 nó i dtuarascáil ón gCoimisiún faoi alt 24 go ndéanfaidh duine
bearta áirithe chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh an duine an tAcht
seo, déanfaidh an duine na bearta sin laistigh den tréimhse a
shonrófar chuige sin sa tuarascáil.

37.—(1) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin Acht seo
dlífear—
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(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £20,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(2) I gcás ina ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin Acht
seo agus go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le
cúlcheadú, nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon
duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an
chomhlachta chorpraithe nó duine a d’airbheartaigh gníomhú in aon
cháil den sórt sin, beidh an duine sin, chomh maith leis an
gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a
shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is
dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

38.—Déanfar na Prevention of Corruption Acts, 1889 go 1916, a
leasú mar a leanas:

(a) sa Public Bodies Corrupt Practices Act, 1889—

(i) in alt 1—

(I) trí “an office holder or his or her special adviser
or a director of, or occupier of a position of
employment in,” a chur in ionad “any member,
officer or servant of” gach áit a bhfuil sé i bhfo-
alt (1) agus (2), agus

(II) trí “office holder or public body” a chur in ionad
“public body” sa dara háit a bhfuil sé i bhfo-alt
(1) agus (2),

agus

(ii) in alt 2, tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír
(a):

“(a) (i) if the conviction is a summary conviction, be
liable to a fine not exceeding £1,000 or to
imprisonment for a term not exceeding 12
months or to both, or

(ii) if the conviction is on indictment, be liable
to a fine not exceeding £50,000 or to
imprisonment for a term not exceeding 7
years or to both,

and paragraphs (b) to (e) of this subsection shall apply
only if the conviction is on indictment; and”,

agus

(iii) in alt 7, trí na mínithe seo a leanas a chur in ionad na
mínithe ar “public body” agus ar “public office”:

“ ‘public office’ means any office or employment of a
person as an office holder or special adviser or as a
director of, or occupier of a position of employment
in, a public body;
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‘director’, ‘office holder’, ‘public body’ and ‘special
adviser’ have the meanings assigned to them by the
Ethics in Public Office Act, 1995:”,

(b) in alt 1 den Prevention of Corruption Act, 1906—

(i) i bhfo-alt (1), trí “and shall be liable—

(I) on summary conviction, to a fine not exceeding
£1,000 or to imprisonment for a term not
exceeding 12 months or to both, or

(II) on conviction on indictment, to a fine not
exceeding £50,000 or to imprisonment for a term
not exceeding 7 years or to both.”,

a chur in ionad na bhfocal ó “and shall be liable” go dtí
deireadh an fho-ailt,

agus

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(3):

"(3) In this Act ‘agent’ also includes an office
holder or a director (within the meaning, in each case,
of the Public Bodies Corrupt Practices Act, 1889, as
amended) of, and a person occupying a position of
employment in, a public body (within the meaning
aforesaid) and a special adviser (within the meaning
aforesaid).”,

agus

(c) sa Prevention of Corruption Act, 1916—

(i) trí alt 1 a scriosadh,

(ii) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 2:

“2.—Where in any proceedings against a person for
an offence under the Prevention of Corruption Act,
1906, as amended, or the Public Bodies Corrupt
Practices Act, 1889, as amended, it is proved that any
money, gift or other consideration has been paid or
given to or received by an office holder or special
adviser or a director of, or occupier of a position of
employment in, a public body by or from a person or
agent of a person holding or seeking to obtain a
contract from a Minister of the Government or a public
body, the money, gift or consideration shall be deemed
to have been paid or given and received corruptly as
such inducement or reward as is mentioned in such Act
unless the contrary is proved.”, agus

(iii) in alt 4, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad
fho-ailt (2) agus (3):

“(2) In this Act ’director’, ’office holder’, ’special
adviser’ and ’public body’ have the meanings assigned
to them by the Public Bodies Corrupt Practices Act,
1889, as amended, and ’agent’ and ’consideration’ have
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the meanings assigned to them by the Prevention of
Corruption Act, 1906, as amended.”,

agus tá an t-alt sin 1 , arna leasú leis an alt seo, den Public Bodies
Corrupt Practices Act, 1889 leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis
an alt seo.

AN TÁBLA

1.—(1) Every person who shall by himself or by or in conjunction with any
other person, corruptly solicit or receive, or agree to receive, for himself, or for
any other person, any gift, loan, fee, reward, or advantage whatever as an
inducement to, or reward for, or otherwise on account of an office holder or his
or her special adviser or a director of, or occupier of a position of employment
in, a public body as in this Act defined, doing or forbearing to do anything in
respect of any matter or transaction whatsoever, actual or proposed, in which the
said office holder or public body is concerned, shall be guilty of a misdemeanour.

(2) Every person who shall by himself or by or in conjunction with any other
person corruptly give, promise, or offer any gift, loan, fee, reward, or advantage
whatsoever to any person, whether for the benefit of that person or of another
person, as an inducement to or reward for or otherwise on account of an office
older or his or her special adviser or a director of, or occupier of a position of
employment in, any public body as in this Act defined, doing or forbearing to
do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or
proposed, in which such office holder or public body as aforesaid is concerned,
shall be guilty of a misdemeanour.

SCEIDEAL 1

COMHLACHTAÍ POIBLÍ

1. Is comhlacht poiblí é gach ceann díobh seo a leanas chun
críocha an Achta seo:

(1) Roinn Stáit (lena n-áirítear, maidir le haon Roinn Stáit áirithe,
aon oifig nó comhlacht nach mbeidh sonraithe ar shlí eile sa Sceideal
seo nó faoin Sceideal seo, a bhfuil feidhmeanna i ndáil léi nó leis
dílsithe don Aire den Rialtas atá i bhfeighil na Roinne Stáit sin),

(2) Oifig an Uachtaráin,

(3) Oifig an Tánaiste,

(4) Oifig an Ard-Aighne,

(5) Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste,

(6) Oifig an Ombudsman,

(7) Oifig Thithe an Oireachtais,

(8) údarás áitiúil (de réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 1941),

(9) bord sláinte,

(10) comhlacht, eagraíocht nó grúpa a bunaíodh—

(a) le haon achtachán nó faoi aon achtachán (seachas
Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990), nó

(a) faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990, de bhun
cumhachtaí a thugtar le hachtachán eile nó faoi
achtachán eile, agus a mhaoinítear go hiomlán nó go
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páirteach le hairgead arna sholáthar, nó le hiasachtaí arna
ndéanamh nó arna ráthú, ag Aire den Rialtas nó le
heisiúint scaireanna arna sealbhú ag Aire den Rialtas nó
thar ceann Aire den Rialtas,

(11) cuideachta (de réir bhrí Acht na gCuideachtaí, 1963) a bhfuil
tromlach de na scaireanna inti á shealbhú ag Aire den Rialtas nó
thar ceann Aire den Rialtas,

(12) aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa eile a bheidh ceaptha
ag an Rialtas nó ag Aire den Rialtas,

(13) aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa eile a mhaoinítear go
hiomlán nó go páirteach as airgead arna sholáthar ag an Oireachtas
agus atá forordaithe de thuras na huaire (is comhlacht, eagraíocht
nó grúpa ar chóir dó nó di, i dtuairim an Aire, ar mhaithe le leas an
phobail agus ag féachaint d’fhorálacha agus do mheon an Achta seo,
a bheith forordaithe).

2. (1) I mír 1 ciallaíonn “Oifig”, i ndáil le duine, na hoifigí ina
seoltar an riarachán agus an gnó a bhaineann le feidhmeanna an
duine.

(2) Measfar go bhfolófar i bhfomhíreanna (8) go (12) de mhír (1)
aon fhochuideachta (de réir bhrí Acht na gCuideachtaí, 1963) de
chuid comhlachta phoiblí a shonraítear sna fomhíreanna sin.

SCEIDEAL 2

LEASANNA INCHLÁRAITHE

1. Is leas inchláraithe é gach ceann de na leasanna seo a leanas
chun críocha an Achta seo:

(1) trádáil, gairm, fostaíocht, gairm bheatha nó slí bheatha eile de
chuid an duine lena mbaineann a dtugtar luach saothair ina leith
(seachas slí bheatha mar shealbhóir oifige nó mar chomhalta nó slí
bheatha lena mbaineann Cuid IV) aon tráth le linn na tréimhse cuí,
i ndáil leis an duine sin, a shonraítear in alt 5 (1) nó 20, ar mó ná
£2,000 an luach saothair uaithi don duine lena mbaineann,

(2) sealbhán scaireanna i gcuideachta áirithe nó i bhfiontar nó i
ngnóthas eile nó sealbhán bannaí nó bintiúr dá cuid nó dá chuid nó
sealbhán infheistíochtaí eile dá samhail sa chuideachta, sa fhiontar
nó sa ghnóthas, más rud é gur mhó ná £10,000 luach comhiomlán an
tsealbháin aon tráth le linn na tréimhse cuí a dúradh,

(3) stiúrthóireacht nó stiúrthóireacht fholaitheach aon
chuideachta a shealbhaigh an duine lena mbaineann aon tráth le linn
na tréimhse cuí a dúradh,

(4) aon leas de chuid an duine lena mbaineann i dtalamh, ar leas
é ar mhó a luach ná £10,000 aon tráth le linn na tréimhse cuí a
dúradh, lena n-áirítear—

(a) leas an duine in aon chonradh a bheidh déanta aige nó aici
chun talamh a cheannach, cibé acu atá nó nach bhfuil
éarlais nó páirt-íocaíocht íoctha faoin gconradh, agus

(b) leas an duine—
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(i) in aon rogha atá aige nó aici chun talamh a
cheannach, cibé acu atá nó nach bhfuil aon
chomaoin íoctha ina leith sin, nó

(ii) i dtalamh a mbeidh rogha den sórt sin feidhmithe ag
an duine ina leith ach nach bhfuil tíolactha chuig an
duine fós,

ach gan aon leas i dtalamh a áireamh arb éard é aon teach
príobháideach de chuid an duine nó a chéile nó a céile,
is é sin le rá, foirgneamh nó aon chuid d’fhoirgneamh atá
ar áitiú ag an duine nó ag a chéile nó a céile nó ag leanbh
de chuid an duine nó de chuid an chéile mar theaghais ar
leithligh agus aon ghairdín nó talamh eile a áitítear de
ghnáth leis an teaghais, is talamh atá foghabhálach nó
coimhdeach maidir léi agus is gá dá taitneamhacht nó dá
saoráideacht agus nach bhfuil á úsáid nó á fhorbairt go
príomha chun críocha tráchtála,

(5) (a) bronntanas arna thabhairt don duine le linn na tréimhse
cuí a dúradh ach gan na nithe seo a leanas a áireamh—

(i) bronntanas arna thabhairt don duine ag gaol nó cara
de chuid an duine nó de chuid a chéile nó a céile nó
leanbh de chuid an duine nó de chuid a chéile nó a
céile ar chúiseanna pearsanta amháin, mura rud é go
bhféadfadh glacadh an bhronntanais tionchar
ábhartha a bheith aige air nó uirthi i gcomhlíonadh
a fheidhmeanna nó a feidhmeanna mar chomhalta,
mar shealbhóir oifige, mar Ard-Aighne, mar
shealbhóir stiúrthóireachta ainmnithe, mar dhuine a
raibh post ainmnithe aige nó aici nó mar
chomhairleoir speisialta, agus

(ii) bronntanas arna thabhairt don duine, nó bronntanais
arna dtabhairt don duine ag an duine céanna, le linn
na tréimhse a dúradh, nár mhó ná £500 luach, nó
luach comhiomlán, na maoine is ábhar don
bhronntanas nó do na bronntanais aon tráth le linn
na tréimhse a dúradh,

(b) (i) maoin arna soláthar nó arna tabhairt ar iasacht nó
seirbhís arna soláthar don duine, uair amháin nó níos
mó ná uair amháin ag an duine céanna, le linn na
tréimhse a dúradh, ar chomaoin nó ar
chomaoineacha nó ar phraghas nó ar phraghsanna is
lú de bhreis agus £500 ná an chomaoin tráchtála nó
na comaoineacha tráchtála nó an praghas tráchtála
nó na praghsanna tráchtála, agus

(ii) maoin arna soláthar nó arna tabhairt ar iasacht nó
seirbhís arna soláthar don duine, uair amháin nó níos
mó ná uair amháin ag an duine céanna, le linn na
tréimhse a dúradh, saor in aisce, más rud é gur mó
ná £500 an chomaoin thráchtála nó na comaoineacha
tráchtála nó an praghas tráchtála nó na praghsanna
tráchtála,

seachas maoin arna soláthar nó arna tabhairt ar iasacht
nó seirbhís arna soláthar do dhuine ag gaol nó cara de
chuid an duine nó a chéile nó a céile nó de chuid linbh
de chuid an duine nó a chéile nó a céile i gcás gur de
chineál bronntanais don duine agus gur ar chúiseanna
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pearsanta amháin an soláthar sin nó an iasacht sin mura
rud é, maidir le glacadh na maoine nó na hiasachta nó na
seirbhíse ag an duine, go bhféadfadh tionchar ábhartha a
bheith aige air nó uirthi le linn dó nó di a fheidhmeanna
nó a feidhmeanna a chomhlíonadh mar chomhalta, mar
shealbhóir oifige, mar Ard-Aighne, mar shealbhóir
stiúrthóireachta ainmnithe, mar dhuine a raibh post
ainmnithe aige nó aici, nó mar chomhairleoir speisialta,

(6) saoráidí taistil, cóiríocht mhaireachtála, béilí nó siamsaíocht
arna soláthar le linn na tréimhse chuí a dúradh don duine lena
mbaineann saor in aisce nó ar phraghas a bhí níos lú ná an praghas
nó na praghsanna tráchtála, ach gan na nithe seo a leanas a
áireamh—

(a) saoráidí taistil, cóiríocht mhaireachtála, béilí nó
siamsaíocht arna soláthar—

(i) laistigh den Stát, nó

(ii) i gcúrsa agus chun críocha na nithe seo a leanas—

(I) comhlíonadh fheidhmeanna an duine mar
chomhalta, mar shealbhóir oifige, mar
shealbhóir stiúrthóireachta ainmnithe, mar
dhuine a raibh post ainmnithe aige nó aici nó
mar chomhairleoir speisialta, nó

(II) trádáil, gairm, fostaíocht, gairm bheatha nó slí
bheatha eile de chuid an duine (seachas slí
bheatha a shonraítear i bhfochlásal (I)),

nó

(iii) i gcás comhalta, ag an Aontas Idir-Pharlaiminteach
(nó ag cibé comhlachtaí eile dá samhail (más ann)
a shonróidh an Coiste i dtreoirlínte arna bhfoilsiú
aige faoi alt 12) nó ag aon eagraíocht stát nó rialtas
ar comhalta di an Stát nó an Rialtas nó ag
comhlacht de chuid aon chomhlachta nó
eagraíochta den sórt sin nó ag comhlacht atá i
gcomhlachas leis nó léi,

(b) saoráidí taistil, cóiríocht mhaireachtála, béilí nó
siamsaíocht arna soláthar don duine ag gaol nó cara de
chuid an duine nó a chéile nó a céile nó de chuid linbh
de chuid an duine nó a chéile nó a céile i gcás gur de
chineál bronntanais an soláthar sin a tugadh don duine
agus gur ar chúiseanna pearsanta amháin an soláthar sin,
mura rud é go bhféadfaí a mheas le réasún maidir leis an
duine do ghlacadh na saoráidí, na cóiríochta, na mbéilí
nó na siamsaíochta sin, go bhféadfadh tionchar ábhartha
a bheith aige air nó uirthi le linn dó nó di a fheidhmeanna
nó a feidhmeanna a chomhlíonadh mar chomhalta, mar
shealbhóir oifige, mar Ard-Aighne, mar shealbhóir
stiúrthóireachta ainmnithe, mar dhuine a raibh post
ainmnithe aige nó aici nó mar chomhairleoir speisialta,

(c) saoráidí taistil, cóiríocht mhaireachtála, béilí nó
siamsaíocht arna soláthar don duine, uair amháin nó níos
mó ná uair amháin ag an duine céanna, le linn na
tréimhse a dúradh, saor in aisce más rud é nár mhó ná
£500 praghas tráchtála nó comhiomlán phraghsanna
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tráchtála na saoráidí, na cóiríochta, na mbéilí nó na
siamsaíochta, nó

(d) saoráidí taistil, cóiríocht mhaireachtála, béilí nó
siamsaíocht arna soláthar don duine, uair amháin nó níos
mó ná uair amháin ag an duine céanna, le linn na
tréimhse a dúradh, ar phraghas nó ar phraghsanna is lú
de £500 ar a mhéid ná an praghas nó na praghsanna
tráchtála,

(7) post lena ngabhann luach saothair a bheidh i seilbh an duine
lena mbaineann mar bhrústocaire polaitiúil nó cúrsaí poiblí, mar
shainchomhairleoir nó mar chomhairleoir le linn na tréimhse cuí a
dúradh,

(8) aon chonradh ar pháirtí ann an duine lena mbaineann nó ina
raibh leas aige nó aici in aon slí eile, go díreach nó go
neamhdhíreach, i dtaca le hearraí nó seirbhísí a sholáthar d’Aire den
Rialtas nó do chomhlacht poiblí le linn na tréimhse cuí a dúradh dá
mba mhó ná £5,000 luach na n-earraí nó na seirbhísí arna soláthar le
linn na tréimhse a dúradh nó, i gcás inar soláthraíodh earraí nó
seirbhísí eile faoi chonradh den sórt sin a dúradh d’Aire den Rialtas
nó do chomhlacht poiblí le linn na tréimhse a dúradh, dá mba mhó
ná £5,000 comhiomlán a luacha agus an luacha a dúradh.

2. (1) I mír 1 (2), ní fholaíonn “sealbhán” airgead i gcuntas
reatha, i gcuntas taisce nó i gcuntas eile dá shamhail le foras
airgeadais.

(2) I mír 1 (3), ciallaíonn “stiúrthóireacht fholaitheach” an post a
bheidh á shealbhú ag duine is stiúrthóir folaitheach de réir bhrí
Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990, nó i gcás comhlachta
phoiblí nach cuideachta (de réir bhrí Acht na gCuideachtaí, 1963)
agus a shonraítear i bhfomhír (8), (9), (10), (11) nó (12), nó a bheidh
forordaithe chun críocha fhomhír (13) de mhír 1 den Chéad Sceideal,
an post a bheidh á shealbhú ag duine ar gnách le comhaltaí an
chomhlachta nó le comhaltaí an bhoird nó an chomhlachta eile a
rialaíonn, a bhainistíonn nó a riarann an comhlacht sin gníomhú de
réir treoracha nó ordachán uaidh nó uaithi.
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