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ACHT D’ATHMHEAS AN DLÍ A BHAINEANN LE
LUACHÁIL A DHÉANAMH AR MHAOINE D’FHONN
RÁTAÍ A GHEARRADH I nDÁIL LEO; DO DHÉANAMH
SOCRÚ NUA I nDÁIL LEIS NA hEARNÁLACHA
MAOINE NACH bhFÉADFAR RÁTAÍ A GHEARRADH
INA LEITH AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH
NITHE GAOLMHARA.

[4 Meitheamh 2001]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Cuid 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—Féadfar an tAcht Luachála, 2001 a ghairm den Acht seo.

2.—Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire
le hordú.

3.—(1) San Acht seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “Acht 1852” an Valuation (Ireland) Act, 1852;

ciallaíonn “Acht 1988” an tAcht Luachála, 1988;

ciallaíonn “talamh talmhaíochta” talamh a úsáidtear mar thalamh
curaíochta, móinéir nó féaraigh nó atá oiriúnach don úsáid sin
amháin;

ciallaíonn “teaghais-óstán” árasán amháin nó níos mó, lena n-áirítear
aon saoráidí coimhdeacha a bhfuil baint acu le hárasáin den sórt sin,
a úsáidtear chun críocha thrádáil na hóstóireachta;

ciallaíonn “árasán” aonad cónaithe lánscartha i bhfoirgneamh a
chuimsíonn líon aonad den sórt sin;

folaíonn “foirgneamh” déanmhas, cibé modh ar ar tógadh é nó ar ar
foirgníodh é;

tá le “liosta luachála lárnaí” an bhrí a shanntar dó le halt 55;
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ciallaíonn “eagraíocht charthanúil” cuideachta nó comhlacht
corpraithe eile nó comhlacht neamhchorpraithe daoine a
chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas—

(a) i gcás comhlachta chorpraithe nach cuideachta é, nó
comhlachta neamhchorpraithe daoine, go bhfuil
bunreacht nó gníomhas iontaobhais ann i ndáil leis—

(i) ina luaitear ainm iomlán an chomhlachta,

(ii) ina ndéantar foráil maidir le cé a bheidh ina
n-iontaobhaithe ina leith nó cé a bheidh ina
gcomhaltaí dá bhord rialaithe nó dá choiste rialaithe,

(iii) ina luaitear críoch charthanúil mar a phríomhchuspóir
nó a phríomhchuspóirí agus ina sonraítear gur chun
an príomhchuspóir nó na príomhchuspóirí a bhaint
amach a bheidh aon chuspóirí tánaisteacha dá
ndéanfar foráil,

(iv) ina luaitear a chumhachtaí,

(v) ina ndéantar foráil maidir le rialacha lena rialófar a
chomhaltas agus maidir le nósanna imeachta a
bheidh le leanúint i ndáil le cruinnithe agus lena
ghnó a chomhall i gcoitinne,

(vi) ina ndéantar foráil maidir le cuntais a choimeád agus
maidir lena n-iniúchadh ar bhonn bliantúil,

(vii) (I) ina ndéantar foráil maidir lena ioncam,
sócmhainní nó barrachas a úsáid faoi chomhair
a phríomhchuspóra nó a phríomhchuspóirí,

(II) ina dtoirmisctear aon chuid dá ioncam,
sócmhainní nó barrachas a dháileadh ar a
chomhaltaí, agus

(III) ina dtoirmisctear luach saothair (seachas
caiteachais as-póca réasúnacha) a íoc lena
iontaobhaithe nó leis na comhaltaí dá bhord
rialaithe nó dá choiste rialaithe nó le haon
oifigeach eile dá chuid (seachas oifigeach is
fostaí dá chuid),

(viii) ina ndéantar foráil maidir lena fhoirceannadh, agus

(ix) ina ndéantar foráil maidir le haon mhaoin
bharrachais, a éireoidh de bharr é a bheith á
fhoirceannadh, a dhiúscairt chuig eagraíocht
charthanúil eile (de réir bhrí an Achta seo), a bhfuil
a príomhchuspóir nó a príomhchuspóirí cosúil lena
phríomhchuspóir nó lena phríomhchuspóirí nó, más
ó Roinn Stáit nó oifig nó gníomhaireacht (cibé acu
arna bunú faoi achtachán nó ar shlí eile) de chuid an
Stáit a fhaigheann an comhlacht cion suntasach dá
chuid acmhainní airgeadais, chuig Roinn, oifig nó
gníomhaireacht den sórt sin,

agus

(b) i gcás cuideachta—
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(i) go ndéantar, i meabhrán comhlachais na cuideachta
nó, de réir mar is cuí, in airteagail chomhlachais na
cuideachta, de réir na gcoinníollacha a shonraítear i
bhfomhíreanna (iii) agus (vii) de mhír (a) den mhíniú
seo (agus, chun na críche sin, forléireofar an tagairt
i gclásal (III) den fhomhír sin (vii) d’iontaobhaithe
nó do dhaoine eile mar thagairt do stiúrthóirí na
cuideachta nó d’aon oifigeach eile don
chuideachta), agus

(ii) go bhfuil sa mheabhrán nó sna hairteagail sin foráil, i
gcás go ndéanfar í a fhoirceannadh, atá cosúil leis an
gcoinníoll a shonraítear i mír (a)(ix) den mhíniú seo;

ciallaíonn “Coimisinéir” an Coimisinéir Luachála agus folaíonn sé an
Coimisinéir reatha (de réir bhrí alt 9);

ciallaíonn “halla pobail” halla nó foirgneamh dá shamhail, seachas
áitreabh club atá cláraithe de thuras na huaire faoin Registration of
Clubs (Ireland) Act, 1904—

(a) nach chun brabúis nó gnóchain a úsáidtear é go príomha,
agus

(b) atá á áitiú ag duine a úsáideann é de ghnáth, nó a
cheadaíonn de ghnáth é a úsáid chun críocha—

(i) a bhfuil áitritheoirí an cheantair i gcoitinne páirteach
iontu, agus

(ii) ar críocha áineasa nó críocha sóisialta de chineál eile
iad;

ciallaíonn “cuideachta” cuideachta de réir bhrí Acht na
gCuideachtaí, 1963;

ciallaíonn “áitreabh tí” aon mhaoin arb é atá ann go hiomlán nó
go páirteach áitreabh a úsáidtear mar theaghais agus nach áitreabh
measctha ná teaghais-óstán atá ann;

ciallaíonn “liosta luachála láithreach” liosta luachála atá i bhfeidhm
díreach roimh thosach feidhme an Achta seo agus folaíonn sé liosta
den sórt sin ina bhfuil taifeadta an oiread sin den mhéid luachála
uileghabhálaí arna chinneadh faoi alt 4 d’Acht 1988, a bheidh
cionroinnte ar an údarás rátúcháin lena mbaineann de bhun fho-alt
(7) den alt sin;

ciallaíonn “foirgnimh feirme”—

(a) foirgnimh, codanna d’fhoirgnimh, nó déanmhais eile, atá á
áitiú i dteannta talún talmhaíochta agus a úsáidtear d’aon
toisc i dtaca le gníomhaíochtaí talmhaíochta a sheoladh
ar an talamh sin,

(b) foirgnimh, codanna d’fhoirgnimh, nó déanmhais eile, a
úsáidtear d’aon toisc chun beostoc, éanlaith nó uibheacha
a tháirgeadh nó chun stoc folaíochta nó ainmhithe eile
a phórú,

(c) foirgnimh, codanna d’fhoirgnimh, nó déanmhais eile, atá á
áitiú i dteannta talún arna fhorbairt le haghaidh
gairneoireachta nó foraoiseachta agus a úsáidtear d’aon
toisc i dtaca le gníomhaíochtaí gairneoireachta nó

9
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foraoiseachta, de réir mar a bheidh, a sheoladh ar an
talamh sin,

(d) foirgnimh, codanna d’fhoirgnimh, déanmhais eile nó
caighin nó dabhcha, a úsáidtear chun iasc a tháirgeadh
nó a thógáil,

seachas—

(i) foirgnimh, codanna d’fhoirgnimh, nó déanmhais eile, a
úsáidtear chun fionnaidh a tháirgeadh nó chun stoc
folaíochta nó ainmhithe eile a thraenáil, nó

(ii) foirgnimh, codanna d’fhoirgnimh, nó déanmhais eile, a
úsáidtear chun earraí talmhaíochta, gairneoireachta nó
foraoiseachta a stóráil ar earraí iad nach dtáirgtear ar an
talamh atá ag gabháil leis na foirgnimh nó na déanmhais
sin, nó

(iii) foirgnimh, codanna d’fhoirgnimh, nó déanmhais eile, a
úsáidtear chun earraí talmhaíochta, gairneoireachta nó
foraoiseachta a phróiseáil nó a dhíol (cibé acu a
tháirgtear na hearraí ar an talamh atá ag gabháil leis na
foirgnimh nó na déanmhais sin, nó nach dtáirgtear) nó a
úsáidtear le haghaidh muilte sábhadóireachta nó le
haghaidh gníomhaíochtaí ar gá baint a bheith acu le
gníomhaíochtaí muilte sábhadóireachta a sheoladh, nó

(iv) foirgnimh, codanna d’fhoirgnimh, nó déanmhais eile, a
úsáidtear chun iasc a stóráil, a phróiseáil nó a dhíol, nó

(v) foirgnimh, codanna d’fhoirgnimh, nó déanmhais eile, a
úsáidtear chun iasc teochreasach nó éin nó féileacáin
choimhthíocha nó speicis eile dá samhail a tháirgeadh;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais agus folaíonn
tagairtí do chomhlíonadh feidhmeanna, i dtaobh cumhachtaí agus
dualgas, tagairtí d’fheidhmiú na gcumhachtaí agus do chomhall na
ndualgas;

tá le “luacháil uileghabhálach” an bhrí a shanntar dó le fo-alt (2) nó,
de réir mar is cuí, le fo-alt (6) d’alt 53;

tá le “deimhniú luachála uileghabhálaí” an bhrí a shanntar dó le
halt 53(10);

ciallaíonn “sealbhóir leasa”, i ndáil le maoin, duine, seachas áititheoir
de chuid na maoine, a shealbhaíonn leas sa mhaoin;

folaíonn “talamh” aon déanmhas arna thógáil ar thalamh agus aon
talamh faoi uisce;

ciallaíonn “talamh arna fhorbairt le haghaidh gairneoireachta”
talamh a úsáidtear le haghaidh garraíodóireachta margaidh,
plandlann, plásán nó úllord, seachas talamh nó foirgnimh, nó
codanna d’fhoirgnimh, a úsáidtear chun táirgí gairneoireachta a dhíol
nó a phróiseáil;

ciallaíonn “talamh arna fhorbairt le haghaidh foraoiseachta” talamh
a úsáidtear le haghaidh fáschoille nó coille nó chun casarnach indíola
a fhás, seachas talamh nó foirgnimh, nó codanna d’fhoirgnimh, a
úsáidtear chun táirgí foraoiseachta a dhíol nó a phróiseáil;
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ciallaíonn “talamh arna fhorbairt le haghaidh spóirt” dromchlaí
allamuigh a úsáidtear chun críocha spóirt (lena n-áirítear páirceanna
peile, cúirteanna leadóige, ráschúrsaí agus galfchúrsaí, ach gan
foirgnimh agus déanmhais dhaingnithe a áireamh);

ní dhéanfar “lóistín” a fhorléiriú mar ní a fholaíonn cóiríocht a
chuirtear ar fáil in áitreabh atá cláraithe faoi na hAchtanna um
Thrácht Cuartaíochta, 1939 go 1998, nó i dteaghais-óstán;

ciallaíonn “athrú ábhartha ar imthosca” athrú ar imthosca arb éard
iad—

(a) maoin iomchuí nuathógtha nó nuafhoirgnithe nó maoin
iomchuí do theacht chun bheith ann, nó

(b) athrú ar luach maoine iomchuí arb é is cúis leis athruithe
déanmhais a dhéanamh nó aon fhoirgneamh nó aon
tógáil eile a dhíothú go hiomlán nó go páirteach le tine
nó ar aon chúis fhisiceach eile, nó

(c) aon teagmhas do tharlú trína dtosófar de bheith ag
déileáil, nó trína scoirfear de bheith ag déileáil, le haon
mhaoin nó le cuid d’aon mhaoin mar mhaoin iomchuí, nó

(d) aon teagmhas do tharlú trína dtosófar de bheith ag
déileáil, nó trína scoirfear de bheith ag déileáil, le haon
mhaoin iomchuí mar mhaoin a thagann faoi réim Sceideal
4, nó

(e) maoin arna luacháil roimhe sin mar mhaoin iomchuí
aonair do theacht faoi dhliteanas í a luacháil mar 2
mhaoin iomchuí nó níos mó, nó

(f) maoin arna luacháil roimhe sin mar 2 mhaoin iomchuí nó
níos mó do theacht faoi dhliteanas í a luacháil mar
mhaoin iomchuí aonair;

ciallaíonn “mianaigh” mianaigh a bheidh oscailte, agus mianaigh
thréigthe a bheidh athoscailte;

ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn “áitreabh measctha” maoin arb éard atá inti go hiomlán
nó go páirteach foirgneamh a úsáidtear go páirteach mar theaghais
go feadh méid shuntasaigh agus go páirteach, go feadh an méid sin,
chun críche eile nó chun críocha eile;

ciallaíonn “ráta bardasach” aon ráta a fhéadfar a dhéanamh—

(a) faoi alt 63 den Acht Rialtais Áitiúla (Baile Átha Cliath),
1930;

(b) faoi alt 25 d’Acht Bainistí Chathair Luimnigh, 1934;

(c) faoi alt 24 d’Acht Bainistí Chathair Phortláirge, 1939;

(d) faoi alt 16 d’Acht Bainistí Chathair Chorcaighe (Leasú),
1941; nó

(e) faoi alt 18 den Acht Rialtais Áitiúil, 1946;
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ciallaíonn “maoin nach líne reatha” maoin, seachas maoin líne
reatha, a bhfuil gá léi ar mhaithe le hoibriú gnóthais iarnróid,
seachas—

(a) aon óstán, seomra úrúcháin, áit chónaithe, oifig bhaile nó
iosta glacadóireachta i mbaile;

(b) aon áitreabh a úsáidtear agus atá á áitiú go heisiach chun
críocha fosheirbhísí a sheolann an gnóthas i gcomhair
iompair ar bhóithre, iompair farraige nó iompair eile;

(c) aon oibreacha uisce, oibreacha solais leictreachais,
oibreacha cumhachta, gréasán teileachumarsáide nó
oibreacha gáis nach n-úsáidtear go formhór chun soláthar
a dhéanamh ar an ngnóthas; agus

(d) aon stór, foirgneamh, nó áitreabh atá ligthe ag an
ngnóthas, nó, mura n-úsáidtear é, ar féidir é a ligean
amhlaidh;

ciallaíonn “áititheoir”, i ndáil le maoin (cibé acu corprach nó
neamhchorprach), gach duine atá ag úsáid nó ag teachtadh na
maoine láithreach;

ciallaíonn “gléasra”—

(a) aon daingneán nó déanmhas a bheidh ceangailte nó
daingnithe amhlaidh d’áitreabh, nó iomlánaithe le
háitreabh, arb é atá ann aon mhuileann, monarcha nó
foirgneamh arna thógáil nó arna úsáid chun aon chríche
den sórt sin ionas gur buan nó leathbhuan don daingneán
nó don déanmhas sin, nó

(b) aon daingneán nó déanmhas a bhfuil baint aige le
háitreabh den sórt sin agus atá, cé gur saorsheasta dó, de
mhéid, de mheáchan agus de dhéanamh a fhágfaidh buan
nó leathbhuan é;

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

tá le “dáta foilsithe” an bhrí a shanntar dó le halt 21;

folaíonn “gnóthas fóntais phoiblí” aon ghnóthas, lena n-áirítear
gnóthas iarnróid, cibé acu ar bunaíodh é le haon achtachán nó faoi
nó ar shlí eile, a sholáthraíonn seirbhís don phobal, cibé acu ar fud
an Stáit nó in aon chuid den Stát agus, chun críocha an mhínithe seo,
folaíonn “seirbhís” aon seirbhís arb é atá inti aon substaint nó cineál
fuinnimh nó aon mhodh cumarsáide a chur ar fáil nó a sholáthar nó
cláir raidió nó teilifíse a tharchur nó a dháileadh;

ciallaíonn “údarás rátúcháin”—

(a) comhairle contae, nó

(b) bardas contaebhuirge nó buirge eile, nó

(c) comhairle ceantair uirbigh;

ciallaíonn “limistéar údaráis rátúcháin” limistéar feidhme údaráis
rátúcháin maidir lena chumhacht chun rátaí a ghearradh, agus
forléireofar abairtí gaolmhara dá réir sin;
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forléireofar “maoin iomchuí” de réir Sceideal 3;

ciallaíonn “achtacháin aisghairthe” na hachtacháin a aisghairtear le
halt 8;

tá le “oifigeach athbhreithnithe” an bhrí a shanntar dó le halt 28;

ciallaíonn “ceart chun druileála le haghaidh peitriliaim agus
peitriliam a thabhairt chun bealaigh” ceart chun druileála le
haghaidh peitriliaim agus peitriliam a thabhairt chun bealaigh ó
ola-linn áirithe, is é sin le rá, taiscumar nádúrtha faoi thalamh a
bhfuil, nó ar dealraitheach go bhfuil, ann tiomsú peitriliaim atá
scartha, nó ar dealraitheach é a bheith scartha, ó aon taiscumar nó
tiomsú eile den sórt sin sa déanmhas geolaíoch ginearálta;

ciallaíonn “maoin líne reatha” líne iarnróid a úsáidtear go príomha
chun trácht iarnróid a iompar ó áit go háit, lena n-áirítear an talamh
atá faoin líne sin, idir an líne sin agus tadhlach leis an líne sin;

ciallaíonn “eolaíocht” eolas eolaíochta a fhaightear nó a
shaothraítear chun críoch seachas críocha gnóchain nó brabúis
tráchtála dhírigh láithrigh;

ciallaíonn “cumann” cuideachta nó comhlacht corpraithe eile nó
comhlacht neamhchorpraithe daoine a dhéanann de réir na
gcoinníollacha seo a leanas—

(a) i gcás comhlachta chorpraithe nach cuideachta é, nó
comhlachta neamhchorpraithe daoine, go bhfuil
bunreacht nó gníomhas iontaobhais ann i ndáil leis—

(i) ina luaitear ainm iomlán an chomhlachta,

(ii) ina ndéantar foráil maidir le cé a bheidh ina
n-iontaobhaithe ina leith nó cé a bheidh ina
gcomhaltaí dá bhord rialaithe nó dá choiste rialaithe,

(iii) ina luaitear cur chun cinn na heolaíochta, na litríochta
nó na mínealaíon mar a phríomhchuspóir nó a
phríomhchuspóirí agus ina sonraítear gur chun an
príomhchuspóir nó na príomhchuspóirí a bhaint
amach a bheidh aon chuspóirí tánaisteacha dá
ndéanfar foráil,

(iv) ina luaitear a chumhachtaí,

(v) ina ndéantar foráil maidir le rialacha lena rialófar a
chomhaltas agus maidir le nósanna imeachta a
bheidh le leanúint i ndáil le cruinnithe agus lena
ghnó a chomhall i gcoitinne,

(vi) ina ndéantar foráil maidir le cuntais a choimeád agus
maidir lena n-iniúchadh ar bhonn bliantúil,

(vii) (I) ina ndéantar foráil maidir lena ioncam,
sócmhainní nó barrachas a úsáid faoi chomhair
a phríomhchuspóra nó a phríomhchuspóirí,

(II) ina dtoirmisctear aon chuid dá ioncam,
sócmhainní nó barrachas a dháileadh ar a
chomhaltaí, agus

13

Cd.1 A.3



Cd.1 A.3

14

[Uimh. 13.] [2001.]An tAcht Luachála, 2001.

(III) ina dtoirmisctear luach saothair (seachas
caiteachais as-póca réasúnacha) a íoc lena
iontaobhaithe nó leis na comhaltaí dá bhord
rialaithe nó dá choiste rialaithe nó le haon
oifigeach eile dá chuid (seachas oifigeach is
fostaí dá chuid),

(viii) ina ndéantar foráil maidir lena fhoirceannadh, agus

(ix) ina ndéantar foráil maidir le haon mhaoin
bharrachais, a éireoidh de bharr é a bheith á
fhoirceannadh, a dhiúscairt chuig cumann eile (de
réir bhrí an Achta seo), a bhfuil a príomhchuspóir
nó a príomhchuspóirí cosúil lena phríomhchuspóir
nó lena phríomhchuspóirí,

agus

(b) i gcás cuideachta—

(i) go ndéantar, i meabhrán comhlachais na cuideachta
nó, de réir mar is cuí, in airteagail chomhlachais na
cuideachta, de réir na gcoinníollacha a shonraítear i
bhfomhíreanna (iii) agus (vii) de mhír (a) den mhíniú
seo (agus, chun na críche sin, forléireofar an tagairt
i gclásal (III) den fhomhír sin (vii) d’iontaobhaithe
nó do dhaoine eile mar thagairt do stiúrthóirí na
cuideachta nó d’aon oifigeach eile don
chuideachta), agus

(ii) go bhfuil sa mheabhrán nó sna hairteagail sin foráil, i
gcás go ndéanfar í a fhoirceannadh, atá cosúil leis an
gcoinníoll a shonraítear i mír (a)(ix) den mhíniú seo;

ciallaíonn “Binse” an Binse Luachála arna choimeád ar marthain le
halt 12;

forléireofar “deimhniú luachála” agus “deimhniú luachála nua” de
réir alt 24 agus fho-alt (3), faoi seach;

tá le “liosta luachála” an bhrí a shanntar dó le halt 21;

forléireofar “bainisteoir luachála” de réir ailt 19 agus 62;

tá le “ordú luachála” an bhrí a shanntar dó le halt 19;

ciallaíonn “luach”—

(a) i ndáil le maoin a shonraítear i Sceideal 3 (seachas maoin
a shonraítear i mír 1(o) den Sceideal sin nó a thagann
faoi réim alt 15(4)), an luach ar faoina threoir a bheidh
éifeacht le ráta arna ghearradh maidir leis an maoin,

(b) i ndáil le maoin a shonraítear sa mhír sin 1(o), luach na
maoine chun cibé críocha a bheidh ainmnithe de thuras
na huaire le haon achtachán nó faoi aon achtachán,

(c) i ndáil le maoin a thagann faoi réim alt 15(4), an luach ar
faoina threoir a bheidh ráta leagtha ar an maoin faoi alt
55 den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959,

agus déanfar tagairtí do luacháil nó d’athluacháil a seoladh nó a
rinneadh i ndáil le maoin a fhorléiriú dá réir sin.
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(2) Déanfar tagairt san Acht seo (seachas i mír (c) den mhíniú ar
“luach” i bhfo-alt (1) agus in alt 15(4)) do ráta nó do ráta sa phunt
a fhorléiriú, de réir mar is gá sna himthosca, mar thagairt don ráta
contae nó don ráta bardasach nó do ráta sa phunt den ráta contae
nó do ráta sa phunt den ráta bardasach.

(3) Déanfar cumhacht a thugtar leis an Acht seo chun deimhniú
a eisiúint i ndáil le maoin, is deimhniú dá ngairtear deimhniú
luachála nua san fhoráil lena mbaineann, a fhorléiriú mar chumhacht
chun deimhniú a eisiúint i ndáil leis an maoin sin a bheidh san fhoirm
chéanna leis an deimhniú luachála arna eisiúint faoi alt 24, nó is
déanaí a eisíodh i bhfeidhmiú aon chumhachta den sórt sin, i ndáil
leis an maoin sin ach beidh ann cibé difríochtaí, idir na sonraí a
bheidh luaite ann agus na sonraí sin a bheidh luaite sa deimhniú
eile sin, is gá de dhroim na breithe chun an chumhacht chéadluaite
a fheidhmiú.

(4) Chun críocha an Achta seo, ní dhéanfar maoin a mheas mar
aon ní eile seachas mar áitreabh tí de bhíthin amháin—

(a) go n-úsáidtear an mhaoin chun lóistín a chur ar fáil,

(b) gur clós, fotheach nó comhghabhálas, gairdín nó talamh
eile a theachtar de ghnáth leis an teaghais iomchuí, cuid
den mhaoin,

(c) gur foirgneamh feirme cuid den mhaoin.

(5) San Acht seo—

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

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

(c) déanfar tagairt d’aon achtachán eile a fhorléiriú, mura
n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, mar thagairt don
achtachán sin arna leasú, arna leathnú nó arna oiriúnú le
haon achtachán dá éis sin nó faoi.

4.—(1) San alt seo, déanfar tagairt d’imeacht arna thionscnamh
os comhair an Choimisinéara nó an Bhinse a fhorléiriú mar thagairt,
de réir mar is cuí—

(a) d’iarratas arna dhéanamh chuig an gCoimisinéir faoi alt 27
nó 67,

(b) d’achomharc arna dhéanamh chun an Choimisinéara nó
chun an Bhinse faoi alt 30 nó 34, nó

(c) do cheanglas arna chur ar an mBinse faoi alt 39(2),

agus déanfar tagairt don duine a bheidh ag tionscnamh an imeachta
sin a fhorléiriú mar thagairt don duine a dhéanann an t-iarratas nó
an t-achomharc sin nó a chuireann an ceanglas sin ar an mBinse.
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(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena gcumasófar
don Choimisinéir agus don Bhinse táillí a mhuirearú, ar cibé bonn
nó boinn a bheidh sonraithe sna rialacháin, maidir le himeachtaí a
thionscnófar os comhair an Choimisinéara nó an Bhinse.

(3) Beidh táille a mhuirearófar de bhun rialachán faoi fho-alt (2)
iníoctha ag an duine a thionscnóidh an t-imeacht lena mbaineann.

(4) Maidir le táille a mhuirearófar de bhun rialachán faoi fho-alt
(2), má cheanglaíonn an Coimisinéir nó an Binse, de réir mar a
bheidh, í a íoc an tráth a thionscnófar an t-imeacht, lena mbaineann
an táille, os comhair an Choimisinéara nó an Bhinse den chéad uair
agus mura gcomhlíonfar an ceanglas sin, tiocfaidh an t-imeacht sin
chun bheith neamhbhailí agus beidh sé neamhbhailí agus, dá réir sin,
ní dhéanfaidh an Coimisinéir nó an Binse, de réir mar a bheidh, é
a bhreithniú.

(5) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh á cheangal ar an
údarás rátúcháin lena mbaineann ordú luachála méid sonraithe a íoc
leis an gCoimisinéir faoi chomhair na gcaiteachas a bheidh tabhaithe
ag aon oifigeach nó oifigigh don Choimisinéir le linn dó nó di
luacháil a sheoladh de bhun an ordaithe.

(6) Déanfar táillí a mhuirearófar de bhun rialachán faoi fho-alt
(2) a thógáil agus a bhailiú ar cibé modh a ordóidh an tAire ó am
go ham agus íocfar iad isteach sa Státchiste nó déanfar iad a
dhiúscairt chun sochar an Státchiste de réir orduithe an Aire.

(7) Maidir le rialacháin faoi alt 5(3) nó 7 d’Acht 1988 a bhí i
bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an Achta seo agus lena
ndearnadh táille a fhorordú i leith ceanglas a chur, nó i leith
achomhairc nó iarratais, faoi fhoráil de na hachtacháin aisghairthe,
leanfaidh siad i bhfeidhm amhail is gur faoi fho-alt (2) a rinneadh
iad agus, dá réir sin, maidir le rialacháin den sórt sin—

(a) féadfar iad a leasú nó a chúlghairm, agus

(b) déanfar iad a fhorléiriú mar rialacháin lena gcumasaítear
don Choimisinéir agus don Bhinse, de réir mar a bheidh,
an táille a bheidh forordaithe a mhuirearú i leith ceanglas
a chur, nó i leith achomhairc nó iarratais, faoin bhforáil
den Acht seo a fhreagraíonn don fhoráil lena mbaineann
de na hachtacháin aisghairthe.

(8) Ní bheidh feidhm ag an Public Offices Fees Act, 1879 maidir
le táillí a mhuirearaítear de bhun rialachán faoi fho-alt (2).

5.—(1) Gach iarratas, achomharc, fógra, liosta luachála láithreach
agus liosta luachála is gá chun críocha an Achta seo, beidh siad i cibé
foirm a shonróidh an Coimisinéir, ó am go ham, i scríbhinn.

(2) San alt seo—

ní fholaíonn “achomharc” achomharc arna dhéanamh chun an
Bhinse faoi alt 34;

folaíonn “foirm” foirm neamh-inléite is féidir a atáirgeadh i
bhfoirm inléite.

(3) I gcás go sonrófar foirm den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt
(2) faoin alt seo i leith ní, déanfar tagairt san Acht seo don ní sin a
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bheith i scríbhinn a fhorléiriú mar thagairt don ní a bheith i bhfoirm
neamh-inléite is féidir a atáirgeadh i bhfoirm inléite.

(4) Ní dochar fo-alt (3) do mhír 36 den Sceideal a ghabhann leis
an Acht Léiriúcháin, 1937 (a bhaineann le forléiriú an fhocail
“scríobhadh”).

6.—(1) Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(2) Déanfar na caiteachais a thabhóidh an Coimisinéir ag riaradh
an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire é, as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas.

7.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena
bhforordófar aon ní nó rud dá dtagraítear san Acht seo mar ní nó
rud atá forordaithe nó a bheidh le forordú nó chun a chumasú
lánéifeacht a bheith le haon fhoráil den Acht seo.

(2) Déanfar gach ordú agus rialachán faoin Acht seo (seachas
ordú faoi alt 2 nó 19) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a
luaithe is féidir tar éis a dhéanta, agus, má dhéanann ceachtar Teach
díobh sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú
nó an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an
ordaithe nó an rialacháin, beidh an t-ordú nó an rialachán ar
neamhní amhlaidh, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a
rinneadh roimhe sin faoin rialachán nó faoin ordú.

(3) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin Acht seo (seachas
ordú faoi alt 2 nó 19 ach lena n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo) a
leasú nó a chúlghairm.

8.—Déantar gach achtachán a luaitear i Sceideal 1 a aisghairm a
mhéid a shonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.

CUID 2

An Coimisinéir Luachála

9.—(1) San alt seo, ciallaíonn “Coimisinéir reatha” an Coimisinéir
a bheidh i seilbh oifige díreach roimh thosach feidhme an Achta
seo agus déanfar tagairtí san alt seo don Choimisinéir, gan cháiliú, a
fhorléiriú, seachas i bhfo-ailt (5) go (9), mar thagairtí a fholaíonn
tagairtí don Choimisinéir reatha.

(2) D’ainneoin na haisghairme ar Acht 1852 le halt 8, leanfaidh
oifig an Choimisinéara ar marthain.

(3) Maidir leis na téarmaí agus coinníollacha ar a mbeidh an
Coimisinéir reatha i seilbh oifige, is iad na téarmaí agus coinníollacha
iad ar a raibh sé nó sí i seilbh oifige díreach roimh thosach feidhme
an Achta seo.

(4) Ar théarma oifige an Choimisinéara reatha a bheith caite (cibé
acu trí imeacht aimsire nó ar shlí eile), beidh éifeacht le fo-ailt (5)
go (9) i ndáil le hoifig an Choimisinéara.

(5) Is é nó is í an tAire a cheapfaidh an Coimisinéir.
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(6) Beidh an Coimisinéir i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus
coinníollacha agus gheobhaidh sé nó sí cibé luach saothair agus
liúntais a chinnfidh an tAire.

(7) Beidh duine a cheapfar ina Choimisinéir nó ina Coimisinéir i
seilbh oifige ar feadh cibé tréimhse a chinnfidh an tAire nuair a
bheidh sé nó sí á cheapadh nó á ceapadh, ach féadfaidh an tAire,
aon uair is cuí leis nó léi, an ceapachán a fhadú (lena n-áirítear
ceapachán arna fhadú roimhe sin faoin bhfo-alt seo) ar feadh cibé
tréimhse breise is cuí leis nó léi.

(8) Féadfaidh an tAire an Coimisinéir a chur as oifig tráth ar bith.

(9) Má chuirtear an Coimisinéir as oifig faoi fho-alt (8), cuirfidh
an tAire faoi deara go ndéanfar ráiteas maidir leis an gcúis atá leis
an gcur as oifig a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(10) Beidh an Coimisinéir neamhspleách i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna.

(11) Féadfaidh an Coimisinéir na gníomhartha nó na nithe sin go
léir a dhéanamh is gá nó is fóirsteanach chun a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht seo.

(12) Tabharfaidh an Coimisinéir cibé faisnéis don Aire maidir le
comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a iarrfaidh an tAire
ó am go ham.

10.—(1) Féadfaidh an tAire na cumhachtaí is infheidhmithe aige
nó aici faoi Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956, agus faoi
Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 agus 1958, a tharmligean
chun an Choimisinéara mar an t-údarás cuí i ndáil le comhaltaí
d’fhoireann an Choimisinéara agus, má dhéanann sé nó sí amhlaidh,
ansin, fad a fhanfaidh an tarmligean i bhfeidhm—

(a) beidh na cumhachtaí sin, in ionad iad a bheith
infheidhmithe ag an Aire, infheidhmithe ag an
gCoimisinéir, agus

(b) is é nó í an Coimisinéir, in ionad an Aire, an t-údarás cuí
chun críocha na nAchtanna sin i ndáil le comhaltaí
d’fhoireann an Choimisinéara.

(2) Aon uair is dealraitheach don Aire go bhfuil an Coimisinéir
neamhábalta go sealadach a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh,
féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun gníomhú in ionad an
Choimisinéara i rith thréimhse na neamhábaltachta sin nó go ceann
cibé tréimhse is giorra ná sin is cuí leis an Aire.

(3) Beidh ag duine a cheapfar faoi fho-alt (2) feidhmeanna uile
an Choimisinéara agus measfar go bhfolaíonn tagairtí san Acht seo
don Choimisinéir tagairtí don duine sin.

11.—(1) Féadfaidh an Coimisinéir feidhm shonraithe de chuid an
Choimisinéara faoin Acht seo a tharmligean i scríbhinn chuig aon
oifigeach don Choimisinéir.

(2) I gcás go dtarmligfear feidhm faoi fho-alt (1), comhlíonfaidh
an t-oifigeach lena mbaineann an fheidhm faoi threoir ghinearálta
agus faoi réir rialú ginearálta an Choimisinéara agus de réir cibé
teorainneacha (más ann) a shonrófar sa tarmligean i ndáil leis an
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limistéar nó leis an tréimhse ina gcomhlíonfaidh sé nó sí, nó go feadh
an méid a chomhlíonfaidh sé nó sí, an fheidhm.

(3) Nuair a chomhlíonfaidh oifigeach aon fheidhm a tharmligtear
chuige nó chuici faoin alt seo, measfar gurb é nó í an Coimisinéir a
chomhlíon í.

(4) Féadfaidh tarmligean faoin alt seo baint a bheith aige le
comhlíonadh feidhme i gcoitinne nó le comhlíonadh feidhme i gcás
áirithe nó in aicme cáis áirithe nó i ndáil le maoin i limistéar áirithe.

(5) Féadfaidh an Coimisinéir tarmligean faoin alt seo a
chúlghairm tráth ar bith i gcoitinne nó i ndáil le cás áirithe nó le
haicme cáis áirithe nó i ndáil le maoin i limistéar áirithe.

(6) Más rud é, maidir le cás áirithe nó le haicme cáis áirithe, go
gcúlghairtear tarmligean feidhme tráth nach bhfuil an fheidhm
comhlíonta go hiomlán, féadfaidh an Coimisinéir féin nó oifigeach
eile don Choimisinéir ar tarmligeadh an fheidhm sin chuige nó chuici
faoin alt seo leanúint de chomhlíonadh na feidhme maidir leis an
gcás nó leis an aicme cáis.

(7) Féadfaidh an tAire cibé orduithe ginearálta is cuí leis an Aire
a thabhairt i scríbhinn don Choimisinéir i ndáil le feidhmiú a
chumhachtaí nó a cumhachtaí faoin alt seo agus déanfaidh an
Coimisinéir de réir aon orduithe den sórt sin.

(8) Ní dhéanfar fo-alt (7) a fhorléiriú mar ní lena gcumasaítear
don Aire aon chumhacht nó rialú a fheidhmiú i ndáil lena
chumhachtaí nó lena cumhachtaí a bheith á bhfeidhmiú ag an
gCoimisinéir in imthosca áirithe faoin alt seo.

CUID 3

An Binse Luachála

12.—(1) D’ainneoin na haisghairme ar Acht 1988 le halt 8,
leanfaidh an Binse ar marthain.

(2) Beidh éifeacht le forálacha Sceideal 2 i ndáil leis an mBinse.

(3) Faoi réir alt 39, is cinneadh críochnaitheach cinneadh an
Bhinse ar achomharc arna dhéanamh chuige faoin Acht seo.

(4) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, cibé daoine agus cibé líon
daoine a cheapadh a mheasann sé nó sí is gá chun cuidiú leis an
mBinse i gcomhlíonadh a fheidhmeanna faoin Acht seo.

CUID 4

Maoin a Bheidh le luacháil

13.—Déanfaidh an Coimisinéir socrú maidir le luach gach maoine
iomchuí a chinneadh (seachas maoine iomchuí a shonraítear i
Sceideal 4) de réir fhorálacha an Achta seo.
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14.—(1) Aon fhoráil den Acht seo lena ndéantar foráil go mbeidh
maoin iomchuí inrátaithe, déanfar í a fhorléiriú mar fhoráil á rá gur
maoin a bhféadfar ráta a ghearradh ina leith an mhaoin agus déanfar
forálacha dá samhail den Acht seo a fhorléiriú dá réir sin.

(2) Maidir le húsáid na habairte “maoin iomchuí” san Acht seo i
ndáil le maoin a fhéadfaidh a bheith ina hábhar do luacháil faoi
Chodanna 4 go 7 seachas an abairt “oidhreachtán” nó “tionóntán”
(ar abairtí iad a úsáideadh, chun na críche comhréire, sna
hachtacháin aisghairthe), ní dhéanfaidh sí difear—

(a) d’oibriú aon achtacháin nach n-aisghairtear leis an Acht
seo is achtachán—

(i) lena dtugtar cumhacht chun ráta a ghearradh nó an
ráta sa phunt de ráta a chinneadh,

(ii) lena ndéantar foráil maidir le déileáil le maoin in aon
mhodh áirithe chun cumhacht den sórt sin a
fheidhmiú,

(iii) lena ndéantar foráil maidir le ráta a loghadh nó
lamháltas a thabhairt i leith ráta,

(iv) lena ndéantar foráil maidir le ráta a mheasúnú, a
bhailiú nó a ghnóthú,

(v) lena ndéantar foráil maidir le haon nithe a leanfaidh
as na nithe sin roimhe seo, nó a ghabhann leo, nó

(vi) lena ndéantar foráil maidir le haon ní (nach
mbaineann le haon ní de na nithe sin roimhe seo)
faoi threoir luachála inrátaithe maoine,

nó

(b) d’oibriú na rialacha dlí a bhfuil feidhm acu le linn cinneadh
a dhéanamh i dtaobh cibé acu is duine amháin ar leith ó
dhuine eile a áitíonn maoin chun críche dliteanais ráta
arna ghearradh i leith na maoine a íoc,

agus, dá réir sin, ar thosach feidhme an Achta seo agus uaidh sin
amach, déanfar tagairtí in achtachán den sórt sin—

(I) d’oidhreachtán nó tionóntán a fhorléiriú, mura n-éilíonn
an comhthéacs a mhalairt, mar thagairtí do mhaoin
iomchuí (de réir bhrí an Achta seo),

(II) d’oidhreachtán nó tionóntán inrátaithe a fhorléiriú, mura
n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, mar thagairtí do
mhaoin iomchuí atá inrátaithe de bhua an Achta seo.

15.—(1) Faoi réir na bhfo-alt seo a leanas agus ailt 16 agus 59,
beidh maoin iomchuí inrátaithe.

(2) Faoi réir ailt 16 agus 59, ní bheidh maoin iomchuí dá
dtagraítear i Sceideal 4 inrátaithe.

(3) Faoi réir alt 16, ní bheidh maoin iomchuí, is foirgneamh nó
cuid d’fhoirgneamh, talamh nó uiscebhealach nó cuan a bheidh á
áitiú go díreach ag an Stát (lena n-áirítear aon talamh nó foirgneamh
a bheidh á áitiú ag aon Roinn nó oifig Stáit, ag Óglaigh na hÉireann
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nó ag an nGarda Síochána nó a úsáidtear mar phríosún nó mar áit
choinneála) inrátaithe.

(4) Ní bheidh iascach ar a leagfar ráta faoi alt 55 den Acht
Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959 inrátaithe.

(5) I bhfo-alt (3), ní fholaíonn “cuan” cuan a mbunaítear
cuideachta ina leith de bhun alt 7 den Acht Cuanta, 1996.

16.—(1) Ach amháin mar a shonraítear a mhalairt san alt seo,
beidh éifeacht, i ngach bliain, dar tosach bliain thosach feidhme an
Achta seo, le forálacha alt 15 lena ndéantar foráil á rá go mbeidh nó
nach mbeidh maoin iomchuí inrátaithe.

(2) Más rud é nach raibh maoin iomchuí áirithe dá dtagraítear in
alt 15(1) inrátaithe faoi na hachtacháin aisghairthe, beidh éifeacht le
halt 15(1), maidir leis an maoin sin, i ngach bliain, dar tosach an
bhliain díreach tar éis bhliain thosach feidhme an Achta seo.

(3) Más rud é go raibh maoin iomchuí áirithe dá dtagraítear i
bhfo-alt (2) nó (3) d’alt 15 inrátaithe faoi na hachtacháin aisghairthe,
ní bheidh éifeacht leis an bhfo-alt sin (2) nó, de réir mar a bheidh,
leis an bhfo-alt sin (3), maidir leis an maoin sin, go dtí an bhliain
díreach tar éis bhliain thosach feidhme an Achta seo.

17.—(1) Faoi réir fho-alt (2) agus alt 53, i gcás go mbeidh luacháil
le déanamh faoin Acht seo ar mhaoine iomchuí, déanfar gach maoin
iomchuí ar leithligh a luacháil ar leithligh agus a thaifeadadh mar
ítim ar leithligh sa liosta luachála iomchuí.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), chun críocha aon luachála a bheidh le
déanamh faoin Acht seo, féadfaidh oifigeach, má mheasann sé nó sí
gur cuí déanamh amhlaidh ag féachaint d’imthosca an ní—

(a) maoine iomchuí tadhlacha atá á n-áitiú ag aon duine
amháin a luacháil nó a chur faoi deara iad a luacháil mar
mhaoin iomchuí aonair cé go bhfuil na maoine sin á
sealbhú faoi theidil éagsúla, agus

(b) más rud é go bhfuil 2 chuid nó níos mó i maoin iomchuí is
féidir a áitiú ar leithligh, na codanna éagsúla a luacháil
nó a chur faoi deara iad a luacháil mar mhaoine iomchuí
ar leithligh cé go bhfuil na codanna sin á n-áitiú ag an
aon duine amháin,

agus i gcás go ndéanfaidh an t-oifigeach maoine iomchuí nó codanna
de mhaoin iomchuí a luacháil amhlaidh, nó a chur faoi deara iad a
luacháil amhlaidh, déileálfar leis na maoine iomchuí nó leis na
codanna mar mhaoin iomchuí aonair nó, de réir mar a bheidh, mar
mhaoine iomchuí ar leithligh chun críocha uile eile an Achta seo.

(3) I bhfo-alt (2), ciallaíonn “oifigeach” bainisteoir luachála nó
oifigeach athbhreithnithe.
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CUID 5

Luachálacha

18.—Aon tagairt sa Chuid seo, cibé slí ina sonrófar í, do luacháil
ar mhaoin iomchuí a sheoladh, déanfar, i gcás maoine iomchuí is
ábhar do luacháil arna seoladh faoi na hachtacháin aisghairthe nó do
luacháil arna seoladh roimhe sin faoin gCuid seo, í a fhorléiriú mar
thagairt d’athluacháil a sheoladh ar an maoin sin.

19.—(1) Féadfaidh an Coimisinéir, tar éis dul i gcomhairle leis an
Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil agus leis an údarás rátúcháin
lena mbaineann, ordú a dhéanamh (dá ngairtear “ordú luachála” san
Acht seo) ina sonrófar limistéar údaráis rátúcháin mar limistéar ar i
ndáil leis a bheartaíonn an Coimisinéir oifigeach don Choimisinéir a
cheapadh faoi fho-alt (2) chun a eagrú agus a áirithiú go seolfar
luacháil ar gach maoin iomchuí atá suite sa limistéar sin (seachas aon
mhaoin a shonraítear i mír (a) nó (b) den fho-alt sin).

(2) Déanfaidh an Coimisinéir, a luaithe is féidir tar éis ordú
luachála a dhéanamh, oifigeach don Choimisinéir a cheapadh chun
a eagrú agus a áirithiú go seolfar luacháil ar gach maoin iomchuí atá
suite sa limistéar údaráis rátúcháin a bheidh sonraithe san ordú,
seachas—

(a) aon mhaoin iomchuí is ábhar d’ordú faoi alt 53, nó

(b) aon mhaoin iomchuí a shonraítear i Sceideal 4.

(3) Gairtear “bainisteoir luachála” san Acht seo den oifigeach a
cheapfar amhlaidh.

(4) Chun críocha fho-alt (2), déanfaidh bainisteoir luachála socrú
go ndéanfaidh aon oifigeach amháin nó níos mó don Choimisinéir (a
bhféadfaidh an bainisteoir luachála sin a bheith ar dhuine acu)
luacháil a sheoladh ar gach maoin lena mbaineann.

20.—(1) Sonrófar in ordú luachála dáta amháin ar faoina threoir
a chinnfear luach gach maoine iomchuí is ábhar don luacháil a
bheidh luaite san ordú.

(2) Ní bheidh an dáta a bheidh sonraithe amhlaidh níos déanaí ná
dáta déanta an ordaithe luachála.

21.—(1) Sonrófar in ordú luachála dáta (dá ngairtear an “dáta
foilsithe” san Acht seo) ar a mbeartaíonn an Coimisinéir a chur faoi
deara liosta a fhoilsiú faoi alt 23 ina mbeidh gach maoin iomchuí a
bhí ina hábhar don luacháil a bheidh luaite san ordú, agus luach na
maoine sin arna chinneadh leis an luacháil sin.

(2) Is “liosta luachála” a thabharfar ar liosta den sórt sin agus a
ghairtear de liosta den sórt sin san Acht seo.

(3) Ní bheidh an dáta a bheidh sonraithe amhlaidh níos déanaí ná
3 bliana tar éis dháta déanta an ordaithe luachála.

(4) Féadfaidh an Coimisinéir, le toiliú an Aire, ordú luachála a
leasú le hordú trí dháta foilsithe eile a chur in ionad an dáta fhoilsithe
a bheidh sonraithe ann.
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22.—(1) A luaithe is féidir tar éis dó nó di ordú luachála a
dhéanamh, tabharfaidh an Coimisinéir fógra, ar cibé modh is cuí leis
nó léi, á rá go ndearnadh an t-ordú agus an áit a bhféadfar nó an
modh ar a bhféadfar cóip den ordú a iniúchadh faoi fho-alt (2).

(2) A luaithe is féidir tar éis ordú luachála a dhéanamh, déanfaidh
an Coimisinéir agus an t-údarás rátúcháin a mbaineann an t-ordú
lena limistéar cóip den ordú a chur ar fáil i cibé áit nó ar cibé modh
a chinnfidh an Coimisinéir lena hiniúchadh ag daoine den phobal go
dtí an dáta foilsithe a bheidh sonraithe san ordú.

23.—(1) Ar an dáta foilsithe iomchuí, cuirfidh an Coimisinéir faoi
deara go bhfoilseofar an liosta luachála i leith na maoine iomchuí
lena mbaineann an t-ordú luachála áirithe.

(2) Déanfaidh an Coimisinéir, roimh an dáta sin, fógra a
thabhairt, ar cibé modh is cuí leis nó léi, á rá go bhfoilseofar an liosta
sin ar an dáta sin.

(3) Ar é a fhoilsiú amhlaidh, maidir leis an liosta luachála—

(a) cuirfear in ionad an liosta luachála láithrigh é nó, de réir
mar is cuí, in ionad an liosta luachála is déanaí a foilsíodh
roimhe sin faoin gCuid seo a bhaineann leis an údarás
rátúcháin céanna agus a bhaineann an liosta céadluaite,
agus

(b) beidh lánfheidhm aige chun críocha rátaí a bheidh á
ngearradh ag an údarás rátúcháin sin ar mhaoine atá suite
ina limistéar faoina threoir.

(4) Maidir leis an tagairt san alt seo go ndéanfaidh an Coimisinéir
a chur faoi deara go bhfoilseofar liosta luachála ar dháta foilsithe, is
tagairt í don liosta sin a bheith curtha ar fáil—

(a) ag an gCoimisinéir, agus

(b) ag an údarás rátúcháin a mbaineann an liosta lena
limistéar, ar an gCoimisinéir a iarraidh ar an údarás sin
déanamh amhlaidh,

i cibé áit nó ar cibé modh a chinnfidh an Coimisinéir, lena iniúchadh
ag daoine den phobal le linn na tréimhse—

(i) dar tosach an dáta sin, agus

(ii) dar críoch an dáta ar a gcuirfear liosta luachála eile i ndáil
leis an limistéar údaráis rátúcháin céanna in ionad an
liosta sin.

24.—(1) Ar dháta nach déanaí ná 7 lá roimh an dáta a chuirfidh
an Coimisinéir faoi deara liosta luachála a fhoilsiú faoi alt 23, cuirfidh
an bainisteoir luachála, a mbeidh seoladh na luachála lena
mbaineann faoi alt 19 áirithithe aige nó aici, faoi deara go n-eiseofar
deimhniú ina luafar luach na maoine sin, arna chinneadh de réir na
luachála sin, chuig gach áititheoir ar gach maoin iomchuí lena
mbaineann an luacháil sin.
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(2) Gairtear “deimhniú luachála” de dheimhniú den sórt sin san
Acht seo.

25.—(1) Beidh de dhualgas ar an gCoimisinéir na cumhachtaí a
thugtar dó nó di le fo-ailt (1) agus (2) d’alt 19 a fheidhmiú ó am go
ham i ndáil le gach limistéar údaráis rátúcháin ionas go mbainfear
an toradh dá dtagraítear i bhfo-alt (2) amach.

(2) Is é an toradh atá luaite i bhfo-alt (1) go mbeidh tréimhse nach
lú ná 5 bliana agus nach mó ná 10 mbliana caite idir an dáta ar a
gcuirfear faoi deara aon liosta luachála i ndáil leis an limistéar lena
mbaineann a fhoilsiú faoi alt 23 agus an dáta ar a gcuirfear faoi deara
an chéad liosta luachála eile dá éis sin i ndáil leis an limistéar sin a
fhoilsiú amhlaidh.

26.—(1) Déanfaidh an bainisteoir luachála a mbeidh seoladh na
luachála lena mbaineann faoi alt 19 áirithithe aige nó aici, 3 mhí ar
a laghad roimh an dáta ar a gcuirfear faoi deara an liosta luachála a
bheidh bunaithe ar an luacháil sin a fhoilsiú faoi alt 23, a chur faoi
deara cóip den deimhniú luachála a bheartaítear a eisiúint faoi alt 24
i ndáil leis an maoin sin, mar aon leis an bhfógra dá dtagraítear i
bhfo-alt (2), a eisiúint chuig áititheoir gach maoine a bheidh ar an
liosta.

(2) Maidir leis an bhfógra atá luaite i bhfo-alt (1), is fógra é á rá
go bhféadfaidh an t-áititheoir lena mbaineann, laistigh de 28 lá ón
dáta a eiseofar an fógra chuige nó chuici, má tá sé nó sí míshásta le
haon phonc ábhartha a bheidh luaite sa chóip den deimhniú luachála,
uiríll a dhéanamh chuig an mbainisteoir luachála i ndáil leis an ní sin
(agus féadfaidh áititheoir den sórt sin uiríll den sórt sin a dhéanamh,
laistigh den tréimhse sin, chuig an mbainisteoir luachála dá réir sin).

(3) Féadfaidh an bainisteoir luachála dá dtagraítear i bhfo-alt (1),
tar éis breithniú a dhéanamh, nó a chur faoi deara breithniú a
dhéanamh, ar aon uiríll a bheidh déanta chuige nó chuici ag áititheoir
faoi fho-alt (2) agus dá réir, má mheasann sé nó sí gur cuí déanamh
amhlaidh, a chur faoi deara go ndéanfar téarmaí an deimhnithe
luachála lena mbaineann, a bheartaítear a eisiúint faoi alt 24, a leasú
agus an deimhniú sin, sna téarmaí arna leasú amhlaidh, a eisiúint
faoin alt sin dá réir sin.

CUID 6

Luachálacha a Athbhreithniú

27.—(1) Féadfaidh áititheoir maoine iarratas a dhéanamh i
scríbhinn chuig an gCoimisinéir chun go gceapfaidh an Coimisinéir
duine faoi alt 28(3) chun na cumhachtaí faoin alt sin a fheidhmiú i
ndáil leis an maoin sin.

(2) Féadfaidh údarás rátúcháin iarratas a dhéanamh i scríbhinn
chuig an gCoimisinéir chun go gceapfaidh an Coimisinéir duine faoi
alt 28(3) chun na cumhachtaí faoin alt sin a fheidhmiú i ndáil le
maoin amháin nó níos mó atá suite i limistéar an údaráis sin agus a
bheidh sonraithe san iarratas.

(3) Féadfaidh duine, maidir le maoin ar sealbhóir leasa é nó í i
ndáil léi, iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig an gCoimisinéir chun
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go gceapfaidh an Coimisinéir duine faoi alt 28(3) chun na cumhachtaí
faoin alt sin a fheidhmiú i ndáil leis an maoin sin.

(4) Féadfaidh áititheoir maoine a bheidh ar liosta luachála
iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig an gCoimisinéir chun go
gceapfaidh an Coimisinéir duine faoi alt 28(3) chun na cumhachtaí
faoin alt sin a fheidhmiú i ndáil le haon mhaoin eile atá suite sa
limistéar údaráis rátúcháin lena mbaineann an liosta sin.

28.—(1) San alt seo, ciallaíonn “maoin lena mbaineann” maoin ar
i ndáil léi a bheidh duine, de bhua é nó í a bheidh ceaptha faoin alt
seo, i dteideal na cumhachtaí a thugtar leis an alt seo a fheidhmiú.

(2) Féadfaidh an Coimisinéir dá dheoin féin nó dá deoin féin
oifigeach don Choimisinéir a cheapadh, i ndáil le maoin amháin nó
níos mó den sórt sin is cuí leis an gCoimisinéir, chun na cumhachtaí
a fheidhmiú is cumhachtaí atá sainráite leis an alt seo a bheith
infheidhmithe ag oifigeach athbhreithnithe, agus gairtear “oifigeach
athbhreithnithe” san Acht seo d’oifigeach den sórt sin a cheapfar
amhlaidh.

(3) Má dhéantar iarratas faoi alt 27 chuig an gCoimisinéir,
ceapfaidh an Coimisinéir oifigeach don Choimisinéir, i ndáil leis an
maoin nó na maoine lena mbaineann an t-iarratas, chun na
cumhachtaí a fheidhmiú is cumhachtaí atá sainráite leis an alt seo
a bheith infheidhmithe ag oifigeach athbhreithnithe, agus gairtear
“oifigeach athbhreithnithe” san Acht seo freisin d’oifigeach den sórt
sin a cheapfar amhlaidh.

(4) Maidir le hoifigeach athbhreithnithe, má mheasann sé nó sí de
bharr athrú ábhartha ar imthosca a tharla ón tráth is déanaí a seoladh
luacháil faoi alt 19 i ndáil leis an limistéar údaráis rátúcháin ina bhfuil
an mhaoin lena mbaineann suite nó, de réir mar a bheidh, ón tráth
is déanaí roimhe sin a feidhmíodh (más ann gur feidhmíodh) na
cumhachtaí faoin bhfo-alt seo i ndáil leis an maoin gur chóir
déanamh amhlaidh, féadfaidh sé nó sí, i leith na maoine sin—

(a) má tá an mhaoin sin ar an liosta luachála a bhaineann leis
an limistéar sin, cibé gníomh díobh seo a leanas is cuí
a dhéanamh—

(i) luacháil na maoine sin mar atá sí ar an liosta a leasú,

(ii) an mhaoin sin a eisiamh ón liosta ar an bhforas nach
maoin iomchuí í an mhaoin a thuilleadh, nach ann
don mhaoin a thuilleadh nó go dtagann an mhaoin
faoi réim Sceideal 4,

(iii) aon phonc ábhartha eile i ndáil leis an maoin sin mar
atá sé ar an liosta a leasú,

(b) mura bhfuil an mhaoin sin ar an liosta luachála sin agus
más maoin iomchuí í (seachas maoin iomchuí a thagann
faoi réim Sceideal 4 nó lena mbaineann ordú faoi alt 53),
an dá ní seo a leanas a dhéanamh—

(i) luacháil ar an maoin sin a sheoladh, agus

(ii) an mhaoin sin a áireamh ar an liosta mar aon lena
luach arna chinneadh ar scór na luachála sin.
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(5) Déanfaidh oifigeach athbhreithnithe, más maoin í an mhaoin
lena mbaineann a bhí ina hábhar d’iarratas faoi alt 27, laistigh de
6 mhí ó dháta a cheaptha nó a ceaptha faoi fho-alt (3), i leith an
iarratais sin—

(a) breith a thabhairt i dtaobh an ann do na himthosca dá
dtagraítear i bhfo-alt (4) chun go bhfeidhmeoidh sé nó sí
na cumhachtaí faoin bhfo-alt sin i ndáil leis an maoin sin,

(b) má thugann sé nó sí breith gurb ann do na himthosca sin,
na cumhachtaí sin a fheidhmiú i ndáil leis an maoin sin
dá réir sin.

(6) Má fheidhmíonn oifigeach athbhreithnithe, i ndáil leis an
maoin lena mbaineann, aon cheann de na cumhachtaí faoi fhomhír
(i) nó (iii) de mhír (a), nó faoi mhír (b) d’fho-alt (4), eiseoidh sé nó
sí, chuig áititheoir na maoine sin agus chuig an údarás rátúcháin ar
ina limistéar atá an mhaoin suite, deimhniú luachála nua nó, de réir
mar a bheidh, deimhniú luachála i ndáil leis an maoin.

(7) Má fheidhmíonn oifigeach athbhreithnithe, i ndáil leis an
maoin lena mbaineann, na cumhachtaí faoi fho-alt (4)(a)(ii), eiseoidh
sé nó sí, chuig áititheoir na maoine sin agus chuig an údarás rátúcháin
ar ina limistéar atá an mhaoin suite, fógra ina léireofar an modh ar
ar feidhmíodh na cumhachtaí sin i ndáil leis an maoin sin.

(8) Eiseofar deimhniú faoi fho-alt (6) nó fógra faoi fho-alt (7)
tráth nach déanaí ná 7 lá sula ndéanfar an leasú iomchuí ar an liosta
luachála faoi fho-alt (10).

(9) Má thugann oifigeach athbhreithnithe breith nach ann do na
himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt (4) chun na cumhachtaí faoin
bhfo-alt sin i ndáil le maoin dá dtagraítear i bhfo-alt (5) a fheidhmiú,
déanfaidh sé nó sí, láithreach tar éis an bhreith sin a thabhairt, fógra
faoin mbreith a eisiúint chuig an duine nó, de réir mar a bheidh,
chuig gach duine a rinne iarratas ar a cheapachán nó ar a ceapachán
faoi fho-alt (3) i leith na maoine.

(10) Déanfaidh an t-oifigeach athbhreithnithe lena mbaineann an
liosta luachála iomchuí a leasú ar an modh cuí chun a chur i gcuntas
gur fheidhmigh sé nó sí na cumhachtaí faoi fho-alt (4) i ndáil le
maoin.

(11) Gan dochar do na forálacha sin roimhe seo den alt seo,
féadfaidh an Coimisinéir, tráth ar bith, liosta luachála a leasú chun—

(a) aon earráid chléireachais a bheidh ann a cheartú, nó

(b) aon mhionsonra eile atá ar an liosta agus atá, i dtuairim
an Choimisinéara, míchruinn (seachas luacháil aon
mhaoine) a leasú.

(12) Féadfaidh an Coimisinéir freisin, tráth ar bith, liosta luachála
a leasú chun aon athrú ar theorainn arna dhéanamh faoi aon
achtachán nó de bhua aon achtacháin a chur i gcuntas.

(13) Má fheidhmíonn an Coimisinéir aon cheann de na
cumhachtaí faoi fho-alt (11) nó (12), déanfaidh sé nó sí, a luaithe is
féidir tar éis na hócáide lena mbaineann ina ndearnadh iad a
fheidhmiú, deimhniú luachála nua, i ndáil leis an maoin sin, a eisiúint
chuig gach áititheoir ar mhaoin dá ndéanfaidh an feidhmiú sin difear
agus chuig an údarás rátúcháin ar ina limistéar atá an mhaoin sin
suite.
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(14) Beidh lánfheidhm ag leasú ar liosta luachála arna dhéanamh
faoi fho-alt (10), (11) nó (12), ó dháta a dhéanta, chun go ndéanfaidh
an t-údarás rátúcháin lena mbaineann ráta a ghearradh i ndáil leis an
maoin lena mbaineann faoi threoir an liosta sin arna leasú amhlaidh.

(15) Más rud é—

(a) go n-íocfar méid airgid de bharr ráta arna ghearradh i leith
maoine, agus

(b) go ndealraíonn sé, de dhroim leasaithe ar luach na maoine
arna dhéanamh de bhun na cumhachtaí faoin alt seo a
fheidhmiú, gur bhain ró-íocaíocht nó gearríocaíocht den
mhéid a bhí dlite i leith ráta den sórt sin leis an
íocaíocht sin,

ansin, maidir leis an iarmhéid a bheidh nó atá dlite, de réir mar a
bheidh, don duine lena mbaineann nó den duine lena mbaineann,
féadfar é a íoc nó a ghnóthú, de réir mar is cuí—

(i) i gcás ró-íocaíochta, trí mhéid atá comhionann leis an
iarmhéid sin a aisíoc leis an duine lena mbaineann nó trí
mhéid atá comhionann leis an iarmhéid sin a lamháil mar
chreidmheas in aghaidh an mhéid atá dlite den duine lena
mbaineann de bharr ráta arna ghearradh i leith na
maoine sin nó aon mhaoine eile, agus

(ii) i gcás gearríocaíochta, trí mhéid atá comhionann leis an
iarmhéid sin a ghnóthú ón duine lena mbaineann mar
riaráiste an ráta lena mbaineann (agus, dá réir sin, féadfar
feidhm a bhaint as aon cheann de na modhanna dá
bhforáiltear faoi aon achtachán chun ráta a ghnóthú chun
na críche sin).

29.—(1) Déanfaidh oifigeach athbhreithnithe—

(a) cóip den deimhniú luachála a bheartófar a eisiúint faoi alt
28(6) i ndáil le maoin a mbeartaíonn sé nó sí na
cumhachtaí faoi fhomhír (i) nó (iii) de mhír (a), nó faoi
mhír (b), d’alt 28(4) a fheidhmiú i ndáil léi, a eisiúint
chuig áititheoir na maoine sin,

(b) fógra lena gcuirfear in iúl téarmaí an fhógra a bheartaítear
a eisiúint faoi alt 28(7) i ndáil le maoin ar maoin í a
mbeartaíonn sé nó sí na cumhachtaí faoi alt 28(4)(a)(ii) a
fheidhmiú i ndáil léi, a eisiúint chuig áititheoir na
maoine sin,

agus beidh an ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (2) ag gabháil leis an
gcóip sin nó, de réir mar a bheidh, beidh an ráiteas sin san fhógra sin.

(2) Maidir leis an ráiteas atá luaite i bhfo-alt (1), is ráiteas i
scríbhinn é á rá go bhféadfaidh an t-áititheoir lena mbaineann,
laistigh de 28 lá ón dáta a eiseofar an chóip nó an fógra chuige nó
chuici, má tá sé nó sí míshásta le haon phonc ábhartha arna lua sa
chóip den deimhniú nó san fhógra, uiríll a dhéanamh chuig an
oifigeach i ndáil leis an ní, (agus féadfaidh áititheoir den sórt sin uiríll
den sórt sin a dhéanamh, laistigh den tréimhse sin, chuig an oifigeach
dá réir sin).

(3) Féadfaidh oifigeach athbhreithnithe, tar éis dó nó di breithniú
a dhéanamh ar aon uiríll a bheidh déanta ag áititheoir chuige nó
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chuici faoi fho-alt (2) agus dá réir, agus más cuí leis nó léi déanamh
amhlaidh, leasú a dhéanamh ar théarmaí an deimhnithe luachála lena
mbaineann a bheartaítear a eisiúint faoi fho-alt (6) d’alt 28, nó, de
réir mar a bheidh, ar théarmaí an fhógra lena mbaineann a
bheartaítear a eisiúint faoi fho-alt (7) den alt sin, agus an deimhniú
sin nó an fógra sin a eisiúint, sna téarmaí arna leasú amhlaidh, faoin
bhfo-alt sin (6) nó (7) dá réir sin.

CUID 7

Achomhairc

30.—(1) Féadfaidh gach ceann díobh seo a leanas, eadhon—

(a) áititheoir maoine, i leith na maoine sin,

(b) áititheoir maoine iomchuí, i leith aon mhaoine eile atá
suite sa limistéar údaráis rátúcháin céanna ina bhfuil an
mhaoin iomchuí sin suite,

(c) údarás rátúcháin, i leith aon mhaoine atá suite ina
limistéar, agus

(d) aon duine, i leith aon mhaoine ar sealbhóir leasa é nó í i
ndáil léi,

achomharc i scríbhinn a dhéanamh chun an Choimisinéara laistigh
de 40 lá ón dáta iomchuí—

(i) i gcoinne an chinnidh faoi alt 19 nó 28 ar luach na maoine,

(ii) i gcoinne aon mhionsonra eile a bheidh luaite sa liosta
luachála iomchuí i ndáil leis an maoin,

(iii) i gcoinne aon bhreithe arna tabhairt ag an mbainisteoir
luachála, oifigeach athbhreithnithe nó oifigeach eile don
Choimisinéir lena mbaineann chun an mhaoin a áireamh
nó gan an mhaoin a áireamh sa liosta luachála iomchuí
nó an mhaoin a eisiamh ón liosta sin,

(iv) i gcás breithe arna tabhairt ag an oifigeach athbhreithnithe
lena mbaineann chun an mhaoin a eisiamh amhlaidh, i
gcoinne aon mhionsonra a bheidh luaite san fhógra lena
mbaineann arna eisiúint faoi alt 28(7),

(v) i gcoinne aon bhreithe arna tabhairt ag an oifigeach
athbhreithnithe lena mbaineann á rá nach ann do na
himthosca dá dtagraítear in alt 28(4) chun na cumhachtaí
faoin alt sin a fheidhmiú i ndáil leis an maoin.

(2) San alt seo, ciallaíonn “dáta iomchuí”, de réir mar is cuí—

(a) an dáta a chuirfear faoi deara an liosta luachála iomchuí a
fhoilsiú faoi alt 23,

(b) an dáta a eiseofar deimhniú luachála i ndáil leis an maoin
faoi alt 28(6),

(c) an dáta a eiseofar fógra i ndáil leis an maoin faoi alt
28(7), nó
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(d) an dáta a thabharfar an bhreith dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(v).

31.—Sonrófar in achomharc arna dhéanamh faoi alt 30, de réir mar
is cuí—

(a) (i) na forais ar a measann an t-achomharcóir luach na
maoine is ábhar don achomharc (dá ngairtear “an
mhaoin lena mbaineann” san alt seo), arb é an luach
é arna chinneadh faoi alt 19 nó 28, a bheith
mícheart, agus

(ii) an luach a mheasann an t-achomharcóir ba chóir a
chinneadh mar luach na maoine, faoi threoir
luachanna maoine inchomórtais eile arna lua sa
liosta luachála ina bhfuil an mhaoin lena mbaineann,

(b) na forais ar a measann an t-achomharcóir aon mhionsonra
i ndáil leis an maoin lena mbaineann (seachas luach na
maoine) mar a luaitear sa deimhniú luachála nó san
fhógra lena mbaineann a bheith mícheart,

(c) na forais ar a measann an t-achomharcóir gur chóir nó
nár chóir an mhaoin lena mbaineann a áireamh sa liosta
luachála iomchuí nó, de réir mar a bheidh, a eisiamh ón
gcéanna agus, i gcás go measann an t-achomharcóir gur
chóir an mhaoin lena mbaineann a áireamh amhlaidh, an
luach a mheasann sé nó sí is cóir a chinneadh mar luach
na maoine.

32.—(1) Má dhéanann duine, nach é nó í áititheoir na maoine
lena mbaineann an t-achomharc, achomharc faoi alt 30, déanfaidh
an Coimisinéir cóip den achomharc mar aon leis an bhfógra dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) a sheirbheáil ar an áititheoir.

(2) Maidir leis an bhfógra atá luaite i bhfo-alt (1), is fógra é á rá
go bhféadfaidh an t-áititheoir lena mbaineann, laistigh de 28 lá ón
dáta a sheirbheáiltear an fógra air nó uirthi, tuairimí i scríbhinn a
thabhairt don Choimisinéir nó aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh
chuig an gCoimisinéir i ndáil leis an achomharc (agus féadfaidh
áititheoir den sórt sin, laistigh den tréimhse sin, tuairimí den sórt sin
a thabhairt don Choimisinéir nó aighneachtaí den sórt sin a
dhéanamh chuig an gCoimisinéir dá réir sin).

(3) Déanfaidh an Coimisinéir, le linn an t-achomharc lena
mbaineann faoi alt 33 a chinneadh, aon tuairimí a thabharfar dó nó
di nó aon aighneachtaí a dhéanfar chuige nó chuici faoi fho-alt (2),
agus dá réir, a bhreithniú.

33.—(1) San alt seo, ciallaíonn “an t-achomharc” achomharc arna
dhéanamh chun an Choimisinéara faoi alt 30.

(2) Déanfaidh an Coimisinéir an t-achomharc a bhreithniú agus
féadfaidh sé nó sí, de réir mar is cuí leis nó léi—

(a) an t-achomharc a dhícheadú, nó

(b) an t-achomharc a cheadú agus, dá réir sin, cibé ceann de
na nithe seo a leanas is cuí a dhéanamh—
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(i) leasú a dhéanamh ar luach na maoine, nó ar aon
mhionsonra eile i ndáil léi, is ábhar don achomharc,
mar a luaitear sa deimhniú luachála iomchuí agus, dá
réir sin, deimhniú luachála nua a eisiúint i ndáil leis
an maoin—

(I) chuig áititheoir na maoine,

(II) chuig an údarás rátúcháin a bhfuil an mhaoin
suite ina limistéar, agus

(III) murab é nó í an t-áititheoir sin nó an t-údarás
sin an t-achomharcóir, nó murab é nó í an t-aon
achomharcóir amháin é nó í, chuig an
achomharcóir nó chuig gach achomharcóir eile,
de réir mar a bheidh,

(ii) breith a thabhairt gur cóir an mhaoin is ábhar don
achomharc a áireamh sa liosta luachála iomchuí nó,
de réir mar a bheidh, gur cóir í a eisiamh ón liosta
sin agus—

(I) i gcás breithe gur cóir an mhaoin a áireamh
amhlaidh—

(A) luach na maoine a chinneadh, agus

(B) deimhniú luachála a eisiúint i ndáil leis an
maoin chuig gach duine de na daoine dá
dtagraítear i bhfomhír (i),

(II) i gcás breithe gur cóir an mhaoin a eisiamh
amhlaidh, fógra i dtaobh na breithe sin a
thabhairt do gach duine de na daoine dá
dtagraítear i bhfomhír (i),

(iii) aon mhionsonra i ndáil leis an maoin is ábhar don
achomharc a leasú, is mionsonra a luaitear san
fhógra iomchuí faoi alt 28(7) agus, dá réir sin, fógra
i dtaobh an leasaithe sin a thabhairt do gach duine
de na daoine dá dtagraítear i bhfomhír (i).

(3) D’fhonn amhras a sheachaint, folaíonn na cásanna ina mbeidh
na cumhachtaí faoi fho-alt (2)(b) infheidhmithe an cás ina
gceadaíonn an Coimisinéir achomharc i gcoinne breithe de chuid
oifigigh athbhreithnithe dá dtagraítear in alt 30(1)(v).

(4) A luaithe is féidir, ach tráth nach luaithe ná 7 lá, tar éis don
Choimisinéir deimhniú luachála a eisiúint faoi fho-alt (2) nó fógra a
dhéanamh faoin bhfo-alt sin, déanfaidh sé nó sí an liosta luachála
iomchuí a leasú ar mhodh a bheidh de réir a bhreithe nó a breithe
an deimhniú sin a eisiúint nó an fógra sin a dhéanamh.

(5) Féadfaidh an Coimisinéir feidhm a bhaint as cibé nósanna
imeachta is cuí leis nó léi chun an t-achomharc a bhreithniú.

(6) Tabharfaidh an Coimisinéir breith ar an achomharc laistigh de
6 mhí ón dáta a bheidh an t-achomharc faighte aige nó aici.

34.—(1) Féadfaidh duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) d’alt 30 (cibé
acu arbh é nó í nó nárbh é nó í an t-achomharcóir nó arbh nó nárbh
achomharcóir é nó í san achomharc lena mbaineann) achomharc i
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scríbhinn a dhéanamh chun an Bhinse i gcoinne breithe de chuid an
Choimisinéara achomharc faoin alt sin a cheadú nó a dhícheadú i
ndáil le maoin (cibé acu a thagann nó nach dtagann an mhaoin faoi
réim na míre céanna den fho-alt sin (1) a dtagann an duine faoina
réim).

(2) Déanfar achomharc den sórt sin laistigh de 28 lá ón dáta ar a
mbeidh an deimhniú luachála lena mbaineann eisithe ag an
gCoimisinéir nó an dáta ar a mbeidh an fógra lena mbaineann déanta
aige nó aici faoi alt 33(2).

35.—Sonrófar in achomharc arna dhéanamh faoi alt 34, de réir mar
is cuí—

(a) (i) na forais ar a measann an t-achomharcóir luach na
maoine is ábhar don achomharc (dá ngairtear “an
mhaoin lena mbaineann” san alt seo), arb é an luach
é arna chinneadh nó arna dhaingniú ag an
gCoimisinéir faoi alt 33, a bheith mícheart, agus

(ii) an luach a mheasann an t-achomharcóir is cóir don
Choimisinéir a chinneadh faoi alt 33 mar luach na
maoine lena mbaineann,

(b) na forais ar a measann an t-achomharcóir aon mhionsonra
i ndáil leis an maoin lena mbaineann (seachas luach na
maoine) mar a luaitear sa deimhniú luachála lena
mbaineann arna eisiúint faoi alt 33(2) nó san fhógra lena
mbaineann arna dhéanamh faoin alt sin a bheith
mícheart,

(c) na forais ar a measann an t-achomharcóir gur chóir an
mhaoin lena mbaineann a bheith curtha san áireamh sa
liosta luachála iomchuí nó, de réir mar a bheidh, a bheith
eisiata ón gcéanna, ag an gCoimisinéir faoi alt 33(2), agus,
i gcás go measann an t-achomharcóir gur chóir an mhaoin
lena mbaineann a áireamh amhlaidh, an luach a
mheasann sé nó sí is cóir a chinneadh mar luach na
maoine.

36.—(1) A luaithe is féidir tar éis dó achomharc arna dhéanamh
chuige faoi alt 34 a fháil, déanfaidh an Binse cóip den achomharc a
sheirbheáil ar gach duine de na daoine seo a leanas (murab é nó í
an duine an t-achomharcóir nó murab achomharcóir é nó í sa ní)
eadhon, an duine is ábhar don achomharc, an t-údarás rátúcháin a
bhfuil an mhaoin sin suite ina limistéar agus an Coimisinéir.

(2) Déanfaidh an Binse gach doiciméadacht agus faisnéis eile i
scríbhinn a cuireadh faoi bhráid an Bhinse i dtaca leis an achomharc
a sheirbheáil ar gach duine de na daoine seo a leanas (seachas i gcás
inarbh é nó í an duine a chuir an doiciméadacht nó an fhaisnéis
áirithe faoi bhráid an Bhinse), eadhon—

(a) an Coimisinéir (arb é nó í an freagróir in éineacht an
achomhairc agus a bheidh i dteideal éisteacht a fháil, agus
fianaise a thabhairt ar aird, ag éisteacht an achomhairc),
agus

(b) áititheoir na maoine is ábhar don achomharc, agus aon
duine eile is dealraitheach don Bhinse a ndéanfaidh a
bhreith ar an achomharc difear díreach dó nó di (agus
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beidh an t-áititheoir sin agus gach duine den sórt sin i
dteideal éisteacht a fháil, agus fianaise a thabhairt ar aird,
ag éisteacht an achomhairc).

37.—(1) Déanfaidh an Binse achomharc arna dhéanamh chuige
faoi alt 34 a bhreithniú agus féadfaidh sé, de réir mar is cuí leis—

(a) an t-achomharc a dhícheadú agus, dá réir sin, breith an
Choimisinéara a dhaingniú, nó

(b) an t-achomharc a cheadú, agus, dá réir sin, cibé gníomh
díobh seo a leanas is cuí a dhéanamh—

(i) leasú a dhéanamh ar luach na maoine, nó ar aon
mhionsonra eile i ndáil léi, is ábhar don achomharc,
mar a luaitear sa deimhniú luachála arna eisiúint faoi
mhír (b)(i) nó (b)(ii) d’alt 33(2),

(ii) breith a thabhairt gur cóir an mhaoin is ábhar don
achomharc a áireamh sa liosta luachála iomchuí nó,
de réir mar a bheidh, gur cóir í a eisiamh ón liosta
sin agus, i gcás breithe gur cóir an mhaoin a áireamh
amhlaidh, luach na maoine a chinneadh,

(iii) aon mhionsonra i ndáil leis an maoin is ábhar don
achomharc a leasú, is mionsonra a luaitear san
fhógra arna dhéanamh faoi alt 33(2)(b)(iii).

(2) Tabharfaidh an Binse breith ar achomharc arna dhéanamh
chuige faoi alt 34 laistigh de 6 mhí ón dáta a bheidh an t-achomharc
faighte aige.

38.—Déanfaidh an Coimisinéir, mura bhfágtar nach gá déanamh
amhlaidh de bharr thoradh bhreith an Bhinse faoi alt 37 nó, de réir
mar a bheidh, de bharr thoradh bhreith na hArd-Chúirte nó na
Cúirte Uachtaraí faoi alt 39—

(a) an liosta luachála iomchuí a leasú ar mhodh a bheidh de
réir bhreith an Bhinse, na hArd-Chúirte nó na Cúirte
Uachtaraí faoi alt 37 nó 39, de réir mar a bheidh, agus

(b) (i) deimhniú luachála nua a eisiúint i ndáil leis an maoin
is ábhar don achomharc lena mbaineann, nó, i gcás
gurb í an bhreith gur cóir an mhaoin sin a áireamh
sa liosta luachála iomchuí, deimhniú luachála a
eisiúint i ndáil leis an maoin sin, chuig áititheoir na
maoine sin agus chuig an údarás rátúcháin ar ina
limistéar atá an mhaoin sin suite, nó

(ii) i gcás gurb í an bhreith gur cóir an mhaoin is ábhar
don achomharc lena mbaineann a eisiamh ón liosta
luachála iomchuí, fógra a thabhairt d’áititheoir na
maoine sin agus don údarás rátúcháin ar ina limistéar
atá an mhaoin sin suite i dtaobh an leasaithe ar an
liosta sin, faoi mhír (a), de dhroim na breithe sin.

39.—(1) Tar éis don Bhinse achomharc a chinneadh faoi alt 37,
féadfaidh aon pháirtí san achomharc, má tá sé nó sí míshásta leis an
gcinneadh mar go bhfuil sé earráideach i bponc dlí, a mhíshástacht
nó a míshástacht a dhearbhú i scríbhinn don Bhinse agus déanfar
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dearbhú den sórt sin laistigh de 21 lá ón dáta a dhéanfaidh an Binse
a chinneadh.

(2) Féadfaidh an páirtí, tar éis a mhíshástacht nó a míshástacht a
dhearbhú, laistigh de 28 lá ó dháta an chinnidh sin, a cheangal ar an
mBinse trí fhógra i scríbhinn a bheidh dírithe ar chathaoirleach an
Bhinse, cás a shonrú agus a shíniú chun tuairim na hArd-Chúirte a
fháil maidir leis an gcinneadh laistigh de 3 mhí ón dáta a bheidh an
fógra sin faighte.

(3) Beidh na fíorais agus cinneadh an Bhinse leagtha amach sa
chás agus déanfaidh an páirtí atá ag éileamh an cháis, nuair a bheidh
sé sonraithe agus sínithe ag cathaoirleach an Bhinse, é a tharchur
chun na hArd-Chúirte laistigh de 7 lá ó dháta a fhaighte.

(4) Déanfaidh an páirtí atá ag éileamh an cháis, an tráth a
tharchuirfidh sé nó sí an cás chuig an Ard-Chúirt nó roimhe sin,
fógra i scríbhinn á rá go bhfuil an cás sonraithe ar iarratas uaidh nó
uaithi, mar aon le cóip den chás, a sheirbheáil ar gach páirtí eile san
achomharc dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(5) Éistfidh an Ard-Chúirt agus cinnfidh sí aon cheist nó aon
cheisteanna dlí a éireoidh sa chás agus freaschuirfidh sí, daingneoidh
sí nó leasóidh sí an cinneadh ar ina leith a bheidh an cás sonraithe,
nó tarchuirfidh sí an t-ábhar chuig an mBinse mar aon le tuairim na
Cúirte air nó féadfaidh sí cibé ordú eile a dhéanamh i ndáil leis an
ábhar is cuí leis an gCúirt.

(6) Féadfaidh an Ard-Chúirt a chur faoi deara an cás a chur siar
lena leasú, agus air sin leasófar an cás dá réir sin, agus tabharfar
breithiúnas tar éis é a bheith leasaithe.

(7) Beidh ábhar achomhairc ann chun na Cúirte Uachtaraí ó
bhreith na hArd-Chúirte faoin alt seo.

40.—(1) Má leasaíonn an Coimisinéir faoi alt 38 liosta luachála i
ndáil le maoin áirithe, féadfaidh sé nó sí freisin an liosta luachála sin
nó aon liosta luachála eile a leasú, ar mhodh atá de réir na breithe
iomchuí, i ndáil le gach maoin eile a bheidh ar an liosta sin agus a
measann sé nó sí ina leith a bheith in imthosca den tsamhail chéanna
leis an maoin sin.

(2) I bhfo-alt (1), ciallaíonn “an bhreith iomchuí” breith an
Bhinse, na hArd-Chúirte nó na Cúirte Uachtaraí, de réir mar a
bheidh, ba bhun leis an leasú céadluaite san fho-alt sin.

(3) Mura rud é go ndéantar an leasú faoi fho-alt (1) i ndáil leis an
maoin atá in imthosca den tsamhail chéanna dá dtagraítear san
fho-alt sin tríd an maoin sin a eisiamh ón liosta luachála iomchuí,
déanfaidh an Coimisinéir, a luaithe is féidir tar éis dó nó di an leasú
sin a dhéanamh, deimhniú luachála nua a eisiúint, nó, de réir mar is
cuí, deimhniú luachála a eisiúint i ndáil leis an maoin sin—

(a) chuig áititheoir na maoine,

(b) chuig an údarás rátúcháin a bhfuil an mhaoin suite ina
limistéar, agus

(c) chuig aon duine a mheasann an Coimisinéir gur sealbhóir
leasa é nó í i ndáil leis an maoin.
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(4) Más rud é go ndéantar an leasú faoi fho-alt (1) i ndáil leis an
maoin atá in imthosca den tsamhail chéanna dá dtagraítear san
fho-alt sin tríd an maoin sin a eisiamh ón liosta luachála iomchuí,
déanfaidh an Coimisinéir, a luaithe is féidir tar éis dó nó di an leasú
sin a dhéanamh, fógra a eisiúint chuig gach duine de na daoine dá
dtagraítear i bhfo-alt (3) ina sonrófar cineál an leasaithe sin.

(5) Féadfaidh áititheoir maoine a ndéanfaidh an Coimisinéir leasú
ar liosta luachála faoi fho-alt (1) ina leith, laistigh de 28 lá ón dáta a
eiseofar an deimhniú luachála nó an fógra lena mbaineann faoi
fho-alt (3) nó (4) chuige nó chuici, achomharc i scríbhinn a
dhéanamh chun an Bhinse i gcoinne an leasaithe sin agus beidh
feidhm ag ailt 35 go 39, fara aon mhodhnuithe is gá, maidir leis an
achomharc sin.

CUID 8

Tuarascáil Bhliantúil agus Dualgais Áirithe Comhlachtaí
Poiblí

41.—(1) Déanfaidh an Coimisinéir, a luaithe is féidir, ach tráth
nach déanaí ná 2 mhí tar éis dheireadh gach bliana, tuarascáil a
thabhairt don Aire i ndáil leis an gCoimisinéir do chomhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo sa bhliain sin agus
cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) Beidh i ngach tuarascáil faoi fho-alt (1) faisnéis i cibé foirm agus
maidir le cibé nithe is cuı́ leis an gCoimisinéir nó a ordóidh an tAire.

42.—(1) Más rud é, i gcúrsa aon cheann dá fheidhmeanna a
chomhlíonadh, go dtiocfaidh aon fhaisnéis ar iúl comhlachta phoiblí
a fhágann go gceapann sé gur gá liosta luachála a leasú faoin Acht
seo i ndáil le maoin áirithe, beidh sé de dhualgas ar an gcomhlacht
sin, a luaithe is féidir tar éis don fhaisnéis sin teacht ar a iúl, an
fhaisnéis sin a sholáthar don Choimisinéir.

(2) San alt seo, ciallaíonn “comhlacht poiblí”—

(a) Roinn Stáit nó aon oifig nó gníomhaireacht eile de chuid
an Stáit,

(b) údarás rátúcháin, nó

(c) aon chomhlacht eile arna bhunú le haon reacht nó faoi
aon reacht.

CUID 9

Liostaí Luachála Láithreacha

43.—(1) D’ainneoin na haisghairme ar na hachtacháin a
shonraítear i Sceideal 1 le halt 8, maidir le liosta luachála láithreach
le haghaidh limistéir údaráis rátúcháin agus luach gach maoine a
bheidh ar an liosta sin, leanfaidh sé i bhfeidhm, faoi réir aon leasaithe
air arna dhéanamh de réir fhorálacha an Achta seo, arna gcur chun
feidhme le halt 44, agus faoi réir aon chionroinnte ar an luach faoi
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fho-alt (3), i ndáil leis an limistéar sin chun gach críche go dtí an dáta
ar a gcuirfear faoi deara liosta luachála a fhoilsiú faoi alt 23 i ndáil
leis an limistéar sin.

(2) Ní dhéanfar aon ní i bhfo-alt (1) a fhorléiriú mar ní a bhfuil
d’éifeacht leis aon fhoráil de na hachtacháin aisghairthe a choimeád
i bhfeidhm ar foráil í lena sonraítear go bhfuil nó nach bhfuil maoin
atá ar liosta luachála láithreach inrátaithe.

(3) Más rud é go dtagann cuid de mhaoin atá ar liosta luachála
láithreach faoi réim Sceideal 3 agus faoina réim sin amháin agus go
dtagann cuid di faoi réim an Sceidil sin agus Sceideal 4 nó alt 15(3)
araon, déanfaidh an Coimisinéir luach na maoine mar a luaitear sa
liosta a chionroinnt ar gach cuid de na codanna sin agus is é a bheidh
i cibé oiread den luach sin a chionroinnfear amhlaidh—

(a) ar an gcuid a thagann faoi réim Sceideal 3 agus faoina réim
sin amháin, faoi réir aon leasaithe air den chineál dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), luach na coda sin, chun críocha
an Achta seo, go dtí an dáta dá dtagraítear i bhfo-alt (1),

(b) ar an gcuid atá faoi réim an Sceidil sin agus Sceideal 4 nó
alt 15(3) araon, faoi réir aon leasaithe air den chineál a
dúradh, luach na coda sin, chun críocha an Achta seo, i
leith bhliain thosach feidhme an Achta seo in imthosca
nach mbeidh éifeacht le fo-alt (2) nó, de réir mar a
bheidh, le fo-alt (3) d’alt 15 go dtí an bhliain dár gcionn.

(4) I gcás maoin a bheith ar liosta luachála láithreach mar aon
mhaoin amháin nó go dtagann cuid eile den mhaoin faoi réim
Sceideal 4 nó alt 15(3), ní dhéanfaidh an méid sin difear d’aon
chumhacht a thugtar leis an Acht seo a fheidhmiú nó d’aon
achtachán dá dtagraítear in alt 14(2) i ndáil le cuid de mhaoin a
bheidh ar an liosta sin.

(5) Ní dochar fo-alt (1) d’alt 53(7) (lena gceanglaítear luach
maoine áirithe a scriosadh ó liosta luachála láithreach, in imthosca
áirithe).

44.—(1) Beidh feidhm ag Codanna 6 agus 7 (seachas foráil de
cheachtar de na Codanna sin dá dtagraítear i bhfo-alt (3)) maidir le
liosta luachála láithreach mar atá feidhm acu maidir le liosta luachála
fairis an modhnú dá dtagraítear i bhfo-alt (2) agus fara aon
mhodhnuithe eile is gá.

(2) Is é an modhnú atá luaite i bhfo-alt (1) go gcuirfear “ón tráth
is déanaí a seoladh luacháil faoi na hachtacháin aisghairthe, nó a
rinneadh athbhreithniú ar luacháil den sórt sin faoi na hachtacháin
sin, i ndáil le maoine atá suite sa limistéar údaráis rátúcháin” in ionad
“ón tráth is déanaí a seoladh luacháil faoi alt 19 i ndáil leis an
limistéar údaráis rátúcháin” in alt 28(4).

(3) Déantar leis an bhforáil, de Chuid 6 nó 7 atá luaite i bhfo-alt
(1), foráil ar bhonn gurbh ábhar do luacháil faoi alt 19 an mhaoin
lena mbaineann.

(4) Ach amháin mura ngéillfidh comhthéacs na forála d’fheidhm
den sórt sin (agus ar leith ó aon fhoráil speisialta arna déanamh sna
Codanna sin a bhaineann le liostaí luachála láithreacha), beidh
feidhm ag gach foráil de Chodanna 10 go 13 maidir le liosta luachála
láithreach mar atá feidhm acu maidir le liosta luachála.
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CUID 10

Cumhachtaí Coimhdeacha Áirithe de chuid Oifigeach

45.—(1) Féadfaidh oifigeach don Choimisinéir fógra a sheirbheáil
ar dhuine is úinéir nó áititheoir aon mhaoine (cibé acu an maoin
iomchuí í nó nach ea) á cheangal air nó uirthi, laistigh de thréimhse
a bheidh sonraithe san fhógra (is tréimhse nach lú ná 28 lá dar tosach
an dáta a sheirbheálfar an fógra), agus ar mhodh a bheidh sonraithe
san fhógra, cibé faisnéis a bheidh sonraithe san fhógra a sholáthar
don oifigeach, ar faisnéis í is gá chun go gcomhlíonfaidh an
t-oifigeach sin nó aon oifigeach eile don Choimisinéir a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo.

(2) Aon duine—

(a) a mhainneoidh déanamh de réir fógra faoi fho-alt (1), nó

(b) a sholáthraíonn faisnéis atá bréagach i bponc ábhartha i
gcomhlíonadh airbheartaithe fógra den sórt sin, agus a
fhios aige nó aici í a bheith bréagach amhlaidh nó a
bheith meargánta i dtaobh í a bheith bréagach amhlaidh,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

46.—(1) San alt seo, ciallaíonn “sonraí sonraithe”, i ndáil le
maoin, cibé sonraí a chinnfidh an Coimisinéir agus a bheidh
sonraithe i bhfoirm arna hullmhú aige nó aici chun críocha an ailt
seo.

(2) Laistigh de 28 lá ón dáta ar a ndéanfar ordú luachála i ndáil
le limistéar údaráis rátúcháin, déanfaidh áititheoir gach maoine
iomchuí (seachas maoin dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’alt 19(2))
atá suite sa limistéar sin ar an dáta sin na sonraí sonraithe i leith na
maoine sin a sholáthar i scríbhinn don Choimisinéir.

(3) Maidir le haon duine díobh seo a leanas—

(a) áititheoir maoine iomchuí a thiocfaidh chun bheith ann tar
éis an dáta ar a ndéanfar ordú luachála i ndáil leis an
limistéar údaráis rátúcháin ina bhfuil an mhaoin suite, nó

(b) áititheoir maoine iomchuí nár mhaoin iomchuí í an dáta
ar a ndearnadh ordú den sórt sin i ndáil leis an limistéar
údaráis rátúcháin ina bhfuil an mhaoin suite,

(nach maoin í, i gceachtar cás, dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’alt
19(2)), déanfaidh sé nó sí, laistigh de 28 lá ón dáta ar a dtiocfaidh an
mhaoin chun bheith ann nó, de réir mar a bheidh, ar a dtiocfaidh sí
chun bheith ina maoin iomchuí, na sonraí sonraithe i leith na maoine
sin a sholáthar i scríbhinn don Choimisinéir.

(4) Más rud é, de bhíthin aon athraithe ar imthosca tar éis na
sonraí dá dtagraítear i bhfo-alt (2) nó (3) i leith maoine a sholáthar
don Choimisinéir, go scoirfidh aon cheann de na sonraí sin, arna
soláthar amhlaidh, de bheith ceart, déanfaidh áititheoir na maoine,
a luaithe is féidir tar éis don sonra sin do scor de bheith ceart, ráiteas
a sholáthar i scríbhinn don Choimisinéir ag ceartú an tsonra sin.

(5) Aon duine—
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(a) a mhainneoidh déanamh de réir fho-alt (2), (3) nó (4), nó

(b) a sholáthróidh sonra nó ráiteas atá bréagach i bponc
ábhartha i gcomhlíonadh airbheartaithe fho-alt (2), (3)
nó, de réir mar a bheidh, (4), agus a fhios aige nó aici é
a bheith bréagach amhlaidh nó a bheith meargánta i
dtaobh é a bheith bréagach amhlaidh,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(6) In imeachtaí mar gheall ar chion faoi fho-alt (5) (is cion arb é
atá ann mainneachtain déanamh de réir fho-alt (2) nó (3)), is cosaint
é don chosantóir an dá ní seo a leanas a shuíomh, eadhon, nárbh eol
dó nó di na sonraí sonraithe a bhí le tabhairt i leith na maoine lena
mbaineann agus nár tugadh an fógra faoi fho-alt (7) ar mhodh a
d’fhágfadh gur dócha le réasún go dtiocfadh na sonraí sin ar iúl an
chosantóra.

(7) Gan dochar d’alt 22, a luaithe is féidir tar éis dó nó di ordú
luachála a dhéanamh, tabharfaidh an Coimisinéir fógra, ar cibé modh
is cuí leis nó léi—

(a) faoin modh ar a bhféadfaidh duine cóip den fhoirm dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a iniúchadh nó, más mian leis an
duine é, cóip di a fháil (agus déanfaidh an Coimisinéir,
dá réir sin, cóip den fhoirm a chur ar fáil agus a sholáthar
saor ó tháille don duine, ar an modh sin, ar í a iarraidh),

(b) faoin éifeacht a bheidh le fo-ailt (2) go (5) agus, i gcás
fho-alt (5), faoi na pionóis dá bhforáiltear le halt 65 i leith
an chiona dá bhforáiltear leis an bhfo-alt sin.

(8) Maidir le fo-ailt (4) agus (5) agus, i gcás an fho-ailt is déanaí
a luaitear, leis na pionóis dá bhforáiltear le halt 65 i leith an chiona
dá bhforáiltear leis an bhfo-alt sin, déanfaidh an Coimisinéir, i
dteannta leis an bhfógra a thabhairt faoi fho-alt (7) ina leith, fógra
faoi éifeacht na bhfo-alt sin agus faoi na pionóis sin a thabhairt sa
tréimhse chuí, ar cibé modh agus i gceann cibé eatraimh (nach faide
ná 6 mhí fad an eatraimh in aon chás) is cuí leis nó léi.

(9) I bhfo-alt (8), ciallaíonn “tréimhse chuí” an tréimhse dar
tosach dul in éag cibé tréimhse ama a mheasfaidh an Coimisinéir a
bheith réasúnach ón bhfógra a bheith tugtha faoi fho-alt (7), agus
dar críoch an dáta foilsithe a bheidh sonraithe san ordú luachála lena
mbaineann dá dtagraítear i bhfo-alt (7).

47.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh oifigeach don
Choimisinéir, le linn dó nó di a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a
chomhlíonadh faoin Acht seo, chun suirbhéireacht a dhéanamh agus
luacháil a sheoladh ar aon mhaoin iomchuí, ag aon tráth réasúnach—

(a) dul isteach ar an maoin sin, agus

(b) más gá chun dul isteach amhlaidh ar an maoin sin nó chun
suirbhéireacht a dhéanamh nó luacháil a sheoladh uirthi,
dul isteach ar aon mhaoin eile,

agus féadfaidh sé nó sí suirbhéireacht a dhéanamh agus luacháil a
sheoladh ar an maoin chéadluaite dá réir sin.

(2) Ní fheidhmeoidh oifigeach don Choimisinéir, gan toiliú
áititheoir na maoine, na cumhachtaí faoi fho-alt (1) i ndáil le maoin
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dá dtagraítear i mír (a) nó (b) den fho-alt sin mura ndéanfaidh sé nó
sí, 3 lá ar a laghad roimh an dáta a bheartaíonn sé nó sí na
cumhachtaí sin a fheidhmiú amhlaidh, fógra a sheirbheáil ar
áititheoir na maoine á rá go mbeartaíonn sé nó sí déanamh amhlaidh.

(3) Aon duine a chuirfidh bac nó treampán ar oifigeach don
Choimisinéir i bhfeidhmiú aon cheann dá chumhachtaí nó dá
cumhachtaí faoin alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

CUID 11

Bonn Luachála

48.—(1) Déanfar luach maoine iomchuí a chinneadh faoin Acht
seo trí ghlanluach bliantúil na maoine a mheas agus is é a bheidh i
luach na maoine, dá réir sin, an méid a mheasfar amhlaidh gurb é
glanluach bliantúil na maoine é.

(2) Ní dochar fo-alt (1) d’alt 49.

(3) Faoi réir alt 50, chun críocha an Achta seo, ciallaíonn
“glanluach bliantúil”, i ndáil le maoin, an cíos, agus blianta á
nglacadh le chéile, ar a bhféadfaí a bheith ag súil le réasún leis go
ndéanfaí an mhaoin a ligean ina riocht iarbhír, ó bhliain go bliain,
agus sin ar an toimhde gurb é nó í an tionónta a iompróidh an
meánchostas bliantúil is dóigh a bheidh ar dheisiúcháin, árachas agus
caiteachais eile (más ann) a mbeadh gá leo chun an mhaoin a
chothabháil sa riocht sin, agus na rátaí go léir agus cánacha eile agus
muirir eile (más ann) is iníoctha le haon achtachán nó faoi aon
achtachán i leith na maoine.

49.—(1) Má tá luach maoine iomchuí (dá ngairtear an “mhaoin
chéadluaite” i bhfo-alt (2)) le cinneadh chun críche alt 28(4), (nó
chun críche achomhairc i gcoinne breithe faoin alt sin) déanfar an
cinneadh sin faoi threoir luachanna maoine eile, de réir mar a bheidh
siad ar an liosta luachála a bhaineann leis an limistéar údaráis
rátúcháin céanna ina bhfuil an mhaoin sin suite, ar maoine eile iad
atá inchomparáide leis an maoin sin.

(2) Chun críocha fho-alt (1), mura bhfuil maoine ar bith atá
inchomparáide leis an maoin chéadluaite suite sa limistéar údaráis
rátúcháin céanna ina bhfuil sí suite, ansin—

(a) i gcás go mbeidh liosta luachála i bhfeidhm i ndáil leis an
limistéar sin, déanfar an cinneadh dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) i leith na maoine céadluaite ar an modh a
shonraítear in alt 48(1), ach déanfar an méid a mheasfar
ar an modh sin gurb é glanluach bliantúil na maoine é, a
mhéid is indéanta le réasún, a choigeartú ionas gurb é an
méid a chinnfear gurb é luach na maoine é an méid a
chinnfí gurbh é a luach é dá mba rud é go ndearnadh
an cinneadh faoi threoir an dáta a shonraítear san ordú
luachála iomchuí chun críocha alt 20,

(b) i gcás go mbeidh liosta luachála láithreach i bhfeidhm i
ndáil leis an limistéar sin, déanfar an cinneadh dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) i leith na maoine céadluaite ar
an modh a shonraítear in alt 48(1) agus faoi threoir na
nglanluachanna bliantúla maoine (arna gcinneadh faoi na
hachtacháin aisghairthe) an 1 Samhain 1988, ach déanfar
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an méid a mheasfar ar an modh sin gurb é glanluach
bliantúil na maoine é, a mhéid is indéanta le réasún, a
choigeartú ionas gurb é an méid a chinnfear gurb é luach
na maoine é an méid a chinnfí gurbh é a luach é dá mba
rud é go mbeadh an cinneadh déanta díreach roimh
thosach feidhme an Achta seo.

50.—Más rud é, le linn glanluach bliantúil maoine nó aon choda
di a chinneadh de réir alt 48, go n-úsáidtear modh luachála atá ag
seasamh ar an gcostas barúlach a bheadh leis an maoin, nó le cuid
di, a fhoirgniú nó a sholáthar, ansin, d’ainneoin fho-alt (3) den alt
sin, is é a bheidh i nglanluach bliantúil na maoine nó na coda, chun
críocha an ailt sin, méid atá comhionann le 5 faoin gcéad de
chomhiomlán chostas athsholáthair na maoine nó na coda, agus é
díluachta i gcás gur cuí sin, agus luach láithreáin na maoine nó, de
réir mar a bheidh, na coda.

51.—(1) Le linn luach maoine iomchuí a chinneadh faoi aon
fhoráil den Acht seo, déanfar na nithe seo a leanas a luacháil agus
iad a chur i gcuntas sa chinneadh sin—

(a) aon ghléasra sa mhaoin nó ar an maoin, ar gléasra é a
shonraítear i Sceideal 5,

(b) uiscechumhacht nó cumhacht ghluaiste eile (más ann) na
maoine, agus

(c) gach cábla, píblíne agus tiúbán (cibé acu faoi thalamh, ar
dhromchla na talún nó lasnairde agus lena n-áirítear gach
piolón, taca agus tógáil eile a bhaineann leo) a bheidh ina
gcuid den mhaoin.

(2) Déanfar luach aon ní dá dtagraítear i mír (a), (b) nó (c)
d’fho-alt (1) a chinneadh ar an modh céanna agus a chinntear luach
na maoine lena mbaineann sé faoin bhforáil lena mbaineann den
Acht seo.

(3) Ní fhorléireofar aon ní i mír (b) d’fho-alt (1) mar ní lena
gceadaítear luach aon innealra sa mhaoin lena mbaineann nó ar an
maoin lena mbaineann (nach innealra arb é atá ann gléasra a
shonraítear i Sceideal 5) a chur i gcuntas faoin bhfo-alt sin murab
innealra é a bheidh tógtha agus á úsáid chun an chumhacht ghluaiste
lena mbaineann a tháirgeadh.

(4) I bhfo-alt (3), folaíonn an tagairt d’innealra a bheidh tógtha
agus á úsáid chun cumhacht ghluaiste a tháirgeadh tagairt do
cheangail chumhachta leictreachais.

(5) D’ainneoin aon ní i mír (a) d’fho-alt (1), ní dhéanfar aon chuid
d’aon ghléasra dá dtagraítear sa mhír sin ar féidir í a aistriú le meáin
mheicniúla nó leictreacha, seachas coimeádán teileascópach, a
luacháil nó a chur i gcuntas le linn luach na maoine lena mbaineann
sé a chinneadh.

52.—(1) D’fhonn amhras a sheachaint—

(a) le linn luach talún nó foirgnimh a chinneadh faoi fhoráil
den Acht seo, is talamh nó foirgneamh a úsáidtear, go
sealadach nó go buan, chun fógráin a thaispeáint, ní
dhéanfar úsáid na talún nó an fhoirgnimh chun na críche
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sin a chur i gcuntas más de bhun cirt atá ann cheana a
dhéanfar an úsáid sin, ar leithligh ón talamh nó ón
bhfoirgneamh, chun úsáid a bhaint as an talamh nó as an
bhfoirgneamh chun na críche sin,

(b) má úsáidtear talamh nó foirgneamh d’aon toisc, go
sealadach nó go buan, chun fógráin a thaispeáint, agus
mura gcoisctear le mír (a) an úsáid sin a chur i gcuntas le
linn luach na talún nó an fhoirgnimh a chinneadh, faoi
fhoráil den Acht seo, ansin, mura bhfuil an talamh nó an
foirgneamh á áitiú chun aon chríche eile, tabharfar aird
d’aon toisc, le linn an cinneadh sin a dhéanamh, ar é a
bheith á úsáid chun na críche sin.

(2) Forléireofar tagairtí san alt seo do thalamh nó d’fhoirgneamh
a úsáidtear chun fógráin a thaispeáint mar thagairtí a fholaíonn
tagairtí do thalamh nó d’fhoirgneamh a úsáidtear chun aon
déanmhas, a úsáidtear chun fógráin a thaispeáint, a thógáil.

53.—(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, a cheangal ar an
gCoimisinéir luacháil a sheoladh ar mhaoine iomchuí (arna nglacadh
ina n-iomláine maidir leis an ngnóthas áirithe), ar maoine iad—

(a) dá dtagraítear i bhfo-alt (5), nó

(b) dá dtagraítear san fho-alt sin agus a thagann faoi réim
earnála nó earnálacha sonraithe,

agus a bheidh á n-áitiú—

(i) ag gnóthas fóntais phoiblí sonraithe, nó

(ii) ag gach gnóthas fóntais phoiblí a thagann faoi réim aicme
sonraithe den ghnóthas sin.

(2) Gairfear “luacháil uileghabhálach” san Acht seo de luach na
maoine lena mbaineann arna gcinneadh de réir luachála den sórt sin.

(3) Maidir le hordú faoi fho-alt (1)—

(a) ní dhéanfar é ach amháin tar éis don Aire dul i gcomhairle
leis an Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil agus le haon
Aire eile den Rialtas a bhfuil baint aige nó aici, i dtuairim
an Aire, leis an ní, nó

(b) ní dhéanfar foráil leis maidir le luacháil aon mhaoine
iomchuí a bheidh ar áitiú ag gnóthas fóntais phoiblí chun
leictreachas a ghiniúint.

(4) Sonrófar le hordú faoi fho-alt (1) dáta ar faoina threoir a
dhéanfar an luacháil uileghabhálach nó na luachálacha
uileghabhálacha lena mbaineann sé agus an dáta faoina gceanglófar
an luacháil sin nó na luachálacha sin a thaifeadadh sa liosta luachála
lárnaí faoi alt 55.

(5) Is iad na maoine atá luaite i bhfo-alt (1) na maoine sin, cibé
áit a bhfuil siad suite, a bheidh ar áitiú ag an ngnóthas nó ag gach
gnóthas lena mbaineann (cibé acu a bheidh siad taifeadta i liosta
luachála nó i liosta luachála láithreach nó nach mbeidh) a
n-úsáideann an gnóthas iad, i dtuairim an Choimisinéara—
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(a) i gcás gur cuideachta an gnóthas, le haghaidh
phríomhchuspóirí an ghnóthais mar atá leagtha amach
ina mheabhrán comhlachais,

(b) in aon chás eile, le haghaidh na bpríomhchríoch ar chucu,
i dtuairim an Choimisinéara, a sheolann an gnóthas gnó.

(6) Déanfaidh an Coimisinéir—

(a) sa chúigiú bliain tar éis na bliana ina seoltar luacháil
uileghabhálach i ndáil le gnóthas faoi ordú faoi fho-alt (1)
nó tar éis na bliana is déanaí a seoladh luacháil
uileghabhálach i ndáil le gnóthas faoin bhfo-alt seo, nó

(b) cibé tráth is luaithe a cheanglóidh an tAire air nó uirthi
déanamh amhlaidh, tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis
an Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil agus le haon
Aire eile den Rialtas a bhfuil baint aige nó aici, i dtuairim
an Aire, leis an ní

luacháil bhreise, is luacháil den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (1),
a sheoladh i leith na maoine iomchuí a bheidh ar áitiú ag an ngnóthas
dá dtagraítear san fho-alt sin, agus gairtear “luacháil uileghabhálach”
de luacháil den sórt sin freisin san Acht seo.

(7) A luaithe is féidir tar éis luacháil uileghabhálach i ndáil le
gnóthas a thaifeadadh sa liosta luachála lárnaí faoi alt 55, déanfaidh
an Coimisinéir aon luach i ndáil le haon mhaoin a bheidh cuimsithe
sa luacháil sin agus a bheidh taifeadta i liosta luachála nó i liosta
luachála láithreach a scriosadh ón liosta sin.

(8) Déanfaidh an Coimisinéir an luacháil uileghabhálach i ndáil le
gnóthas a chionroinnt ar gach ceann de na húdaráis rátúcháin, ar ina
limistéir atá maoin a bheidh cuimsithe sa luacháil suite, ar cibé modh
a fhorordóidh an tAire le hordú, tar éis dó nó di dul i gcomhairle
leis an Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil, agus is é a bheidh i
cibé oiread den luacháil a chionroinnfear amhlaidh ar gach údarás
den sórt sin, dá réir sin, an luacháil de mhaoin an ghnóthais atá suite
i limistéar an údaráis.

(9) Déanfaidh gnóthas a bhfuil luacháil uileghabhálach á seoladh
i ndáil leis, laistigh de 2 mhí ón dáta a dhéanfaidh an Coimisinéir a
iarraidh air i scríbhinn déanamh amhlaidh, cibé faisnéis a sholáthar
don Choimisinéir a éileoidh sé nó sí chun a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin alt seo a chomhlíonadh.

(10) Déanfaidh an Coimisinéir—

(a) i gcás luachála uileghabhálaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1),
ar an dáta a bheidh sonraithe chuige sin san ordú lena
mbaineann dá dtagraítear san fho-alt sin, agus

(b) i gcás luachála uileghabhálaí dá dtagraítear i bhfo-alt (6),
ar cibé dáta is cuí leis nó léi,

deimhniú (dá ngairtear “deimhniú luachála uileghabhálaí” san Acht
seo) a eisiúint chuig an ngnóthas lena mbaineann agus chuig an Aire
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil ina sonrófar luach na maoine, arna
chinneadh faoin ordú sin nó faoi fho-alt (6), de réir mar a bheidh, a
bheidh cuimsithe sa luacháil agus ina luafar cibé faisnéis eile is cuí
leis an gCoimisinéir.
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(11) Déanfaidh an Coimisinéir, ar dháta nach déanaí ná 3 mhí
roimh an dáta a eiseoidh sé nó sí deimhniú luachála uileghabhálaí,
ina théarmaí críochnaitheacha, faoi fho-alt (10), cóip den deimhniú
sin a eisiúint, sna téarmaí ina mbeartaíonn sé nó sí é a eisiúint
amhlaidh faoin bhfo-alt sin, chuig an ngnóthas lena mbaineann agus
chuig an Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil, mar aon leis an
bhfógra dá dtagraítear i bhfo-alt (12).

(12) Maidir leis an bhfógra atá luaite i bhfo-alt (11), is fógra é á
rá, más rud é go bhfuil an gnóthas lena mbaineann nó an tAire
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil míshásta le haon phonc ábhartha
a luaitear sa chóip den deimhniú dá dtagraítear san fho-alt sin, go
bhféadfaidh sé nó an tAire sin den Rialtas laistigh de 28 lá ón dáta
a eisítear an fógra chuige nó chuici, aighneachtaí a dhéanamh faoin
bhfo-alt seo chuig an gCoimisinéir i ndáil leis an ní (agus féadfaidh
gnóthas den sórt sin agus an tAire sin den Rialtas aighneachtaí den
sórt sin a dhéanamh, laistigh den tréimhse sin, chuig an gCoimisinéir
dá réir sin).

(13) Sonrófar in aighneachtaí faoi fho-alt (12), de réir mar is cuí—

(a) (i) na forais ar a measann an duine a bheidh ag déanamh
na n-aighneachtaí (“an duine lena mbaineann”) an
luacháil uileghabhálach arna déanamh faoi ordú faoi
fho-alt (1) nó faoi fho-alt (6), de réir mar a bheidh,
agus arna léiriú sa chóip den deimhniú luachála
uileghabhálaí beartaithe lena mbaineann, a bheith
mícheart, agus

(ii) faoi threoir cibé nithe is cuí leis an duine lena
mbaineann, an luacháil uileghabhálach a mheasann
an duine sin gur cóir gurb í an luacháil í i ndáil leis
an ngnóthas,

(b) na forais ar a measann an duine lena mbaineann aon
mhionsonra eile (seachas mionsonra i leith na luachála
uileghabhálaí) a luaitear sa chóip sin a bheith mícheart,

(c) na forais ar a measann an duine lena mbaineann gur chóir
maoin a áireamh sa luacháil uileghabhálach sin nó, de
réir mar a bheidh, a eisiamh ón luacháil sin agus an
coigeartú a mheasann sé nó sí ba chóir a dhéanamh ar an
luacháil sin dá mba rud é go raibh an mhaoin sin le
háireamh nó le heisiamh amhlaidh, de réir mar a bheidh.

(14) Déanfaidh an Coimisinéir breithniú ar aon aighneachtaí arna
ndéanamh chuige nó chuici faoi fho-alt (12) agus dá réir agus
féadfaidh sé nó sí, más cuí leis nó léi déanamh amhlaidh, leasú a
dhéanamh ar théarmaí an deimhnithe luachála uileghabhálaí lena
mbaineann a bheartaítear a eisiúint faoi fho-alt (10) agus an
deimhniú sin, sna téarmaí arna leasú amhlaidh, a eisiúint dá réir sin
faoin bhfo-alt sin.

54.—(1) Maidir le gnóthas, le húdarás rátúcháin agus leis an Aire
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil, féadfaidh gach ceann acu, laistigh
de 3 mhí ón dáta a bheidh an deimhniú lena mbaineann eisithe ag an
gCoimisinéir, achomharc a dhéanamh i scríbhinn chun an Bhinse—

(a) i gcoinne luachála uileghabhálaí i ndáil leis an ngnóthas
arna déanamh de bhun alt 53 agus a bheidh sonraithe i
ndeimhniú luachála uileghabhálaí arna eisiúint faoin alt
sin,
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(b) i gcoinne aon mhionsonra eile arna lua sa deimhniú sin,

(c) i gcoinne aon bhreithe arna tabhairt ag an gCoimisinéir
chun aon mhaoin a áireamh nó gan í a áireamh sa luacháil
uileghabhálach sin.

(2) Sonrófar in achomharc arna dhéanamh faoi fho-alt (1), de réir
mar is cuí—

(a) (i) na forais ar a measann an t-achomharcóir an luacháil
uileghabhálach arna déanamh de bhun fho-alt (1) nó,
de réir mar a bheidh, de bhun fho-alt (6) d’alt 53
agus a shonraítear sa deimhniú luachála
uileghabhálaí lena mbaineann, a bheith mícheart,

(ii) faoi threoir cibé nithe is cuí leis an achomharcóir, an
luacháil uileghabhálach a mheasann an t-
achomharcóir gur cóir gurb í an luacháil
uileghabhálach í i ndáil leis an ngnóthas,

(b) na forais ar a measann an t-achomharcóir aon mhionsonra
eile (seachas mionsonra i leith na luachála uileghabhálaí)
a luaitear sa deimhniú sin a bheith mícheart,

(c) na forais ar a measann an t-achomharcóir gur chóir maoin
a áireamh sa luacháil uileghabhálach sin nó, de réir mar
a bheidh, a eisiamh ón luacháil sin agus an coigeartú a
mheasann sé nó sí ba chóir a dhéanamh ar an luacháil sin
dá mba rud é go raibh an mhaoin sin le háireamh nó le
heisiamh amhlaidh, de réir mar a bheidh.

(3) A luaithe is féidir tar éis achomharc arna dhéanamh chuige
faoi fho-alt (1) a bheith faighte aige, déanfaidh an Binse cóip den
achomharc a sheirbheáil ar an gCoimisinéir agus ar cibé ceann díobh
seo a leanas nach é nó í an t-achomharcóir é nó í, eadhon, an gnóthas
lena mbaineann nó an tAire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil.

(4) Déanfaidh an Binse an doiciméadacht agus an fhaisnéis eile
go léir i scríbhinn a cuireadh faoi bhráid an Bhinse i dtaca leis an
achomharc a sheirbheáil ar gach duine de na daoine seo a leanas
(seachas i gcás inarbh é nó í an duine a chuir an doiciméadacht nó
an fhaisnéis áirithe faoi bhráid an Bhinse), eadhon—

(a) an Coimisinéir (arb é nó í an freagróir in éisteacht an
achomhairc agus a bheidh i dteideal éisteacht a fháil, agus
fianaise a thabhairt ar aird, ag éisteacht an achomhairc),
agus

(b) an gnóthas lena mbaineann, an tAire Comhshaoil agus
Rialtais Áitiúil agus, más é an t-achomharcóir nó más
achomharcóir é, an t-údarás rátúcháin lena mbaineann,
(agus beidh an gnóthas, an tAire sin den Rialtas agus
údarás rátúcháin den sórt sin i dteideal éisteacht a fháil,
agus fianaise a thabhairt ar aird, ag éisteacht an
achomhairc).

(5) Déanfaidh an Binse achomharc arna dhéanamh chuige faoi
fho-alt (1) a bhreithniú agus féadfaidh sé, de réir mar is cuí leis—

(a) an t-achomharc a dhícheadú agus, dá réir sin, breith an
Choimisinéara a dhaingniú, nó
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(b) an t-achomharc a cheadú agus, dá réir sin, cibé ceann de
na nithe seo a leanas is cuí a dhéanamh—

(i) leasú a dhéanamh ar luacháil uileghabhálach na
maoine, nó ar aon mhionsonra eile i ndáil léi, is
ábhar don achomharc mar a shonraítear sa deimhniú
luachála uileghabhálaí lena mbaineann,

(ii) breith a thabhairt gur chóir an mhaoin a áireamh sa
luacháil uileghabhálach sin nó, de réir mar a bheidh,
gur chóir í a eisiamh ón luacháil sin, agus, dá réir sin,
féadfaidh sé an luacháil sin a leasú (agus, chun na
críche sin, luach aon mhaoine a dtabharfaidh sé
breith ina leith gur chóir í a áireamh sa luacháil sin,
nó a eisiamh ón luacháil sin, a chinneadh).

(6) Tabharfaidh an Binse breith ar achomharc arna dhéanamh
chuige faoi fho-alt (1) laistigh de 6 mhí ón dáta a bheidh an
t-achomharc faighte aige, nó a luaithe is féidir ina dhiaidh sin.

(7) Déanfaidh an Coimisinéir, mura bhfágtar nach gá déanamh
amhlaidh de bharr thoradh bhreith an Bhinse faoi fho-alt (5) nó, de
réir mar a bheidh, de bharr thoradh bhreith na hArd-Chúirte nó na
Cúirte Uachtaraí faoi alt 39 (arna chur chun feidhme le fo-alt (8)),
an deimhniú luachála uileghabhálaí iomchuí a leasú ar mhodh a
bheidh de réir bhreith an Bhinse, na hArd-Chúirte nó na Cúirte
Uachtaraí faoi fho-alt (5) nó faoi alt 39 (arna chur chun feidhme
amhlaidh), de réir mar a bheidh.

(8) Beidh feidhm ag alt 39 maidir le cinneadh de chuid an Bhinse
faoin alt seo mar atá feidhm aige maidir le cinneadh de chuid an
Bhinse faoi alt 37.

55.—(1) Déanfaidh an Coimisinéir liosta a chothabháil agus a
chur ar fáil lena iniúchadh, ag a oifig nó ag a hoifig, ag daoine den
phobal ar liosta é ar a dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht seo, an
“liosta luachála lárnaí”, ina sonrófar—

(a) an luacháil uileghabhálach arna déanamh de bhun alt 53 i
ndáil le gach gnóthas agus a bheidh i bhfeidhm de thuras
na huaire,

(b) an méid den luacháil sin a bheidh cionroinnte ar gach
údarás rátúcháin de réir alt 53(8),

(c) maidir le luachálacha uileghabhálacha den sórt sin i
gcoitinne a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire,
comhiomlán mhéideanna na luachálacha sin a bheidh
cionroinnte ar gach údarás rátúcháin de réir alt 53(8),
agus

(d) cibé sonraí eile is cuí leis an gCoimisinéir.

(2) Beidh maoin iomchuí a bheidh taifeadta sa liosta luachála
lárnaí inrátaithe i limistéar an údaráis rátúcháin ina bhfuil sí suite go
feadh an méid chéanna a bheidh maoin iomchuí, a bheidh taifeadta
i liosta luachála nó i liosta luachála láithreach agus a bheidh suite
amhlaidh, inrátaithe.
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CUID 12

Ioncaim Rátaí Údarás Áitiúil

56.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “bliain chuí” an bhliain airgeadais díreach tar éis na bliana
airgeadais ina seoltar an chéad luacháil faoi alt 19 i ndáil le maoine
iomchuí a bheidh suite i limistéar an údaráis rátúcháin lena
mbaineann;

ciallaíonn “treoir-uimhir praghsanna do thomhaltóirí” an
Treoir-Uimhir Praghsanna do Thomhaltóirí — Gach Ítim arna
tiomsú ag an bPríomh-Oifig Staidrimh;

ciallaíonn “treoir-uimhir praghsanna do thomhaltóirí is iomchuí
maidir leis an mbliain chuí” an treoir-uimhir praghsanna do
thomhaltóirí is déanaí a bheidh foilsithe ag an bPríomh-Oifig
Staidrimh roimh an dáta ar a gcinnfidh an t-údarás rátúcháin lena
mbaineann an ráta sa phunt den ráta i leith na bliana cuí;

ciallaíonn “treoir-uimhir praghsanna do thomhaltóirí is iomchuí
maidir leis an mbliain roimhe sin” an treoir-uimhir praghsanna do
thomhaltóirí a bheidh foilsithe go deireanach ag an bPríomh-Oifig
Staidrimh sa tréimhse dar tosach an 1ú lá d’Eanáir den bhliain
roimhe sin agus dar críoch díreach tar éis an lae a thiocfaidh 12 mhí
roimh an lá ar a bhfoilseofar an treoir-uimhir praghsanna do
thomhaltóirí dá dtagraítear sa mhíniú roimhe seo;

ciallaíonn “bliain roimhe sin” an bhliain airgeadais is déanaí a
luaitear sa mhíniú ar “bliain chuí” san fho-alt seo.

(2) Déanfaidh an tAire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil, le toiliú
an Aire, ordú á cheangal ar údarás rátúcháin a chumhachtaí maidir
le rátaí a ghearradh a fheidhmiú ar shlí lena n-áiritheofar nach mó
an méid iomlán a dhlífear a íoc leis i leith rátaí arna ngearradh aige sa
bhliain chuí ná méid atá comhionann leis an méid iomlán a dhlífear a
íoc leis i leith rátaí arna ngearradh aige sa bhliain roimhe sin arna
iolrú faoin bhfigiúr a shonraítear i bhfo-alt (3).

(3) Is é an figiúr a luaitear i bhfo-alt (2) an chomhrann, arna
cothromú suas go dtí 3 ionad dheachúla, arna fáil tríd an
treoir-uimhir praghsanna do thomhaltóirí is iomchuí maidir leis an
mbliain chuí a roinnt ar an treoir-uimhir praghsanna do thomhaltóirí
is iomchuí maidir leis an mbliain roimhe sin.

CUID 13

Ilghnéitheach

57.—(1) Maidir le maoin a bhfuil iarratas déanta faoi fho-alt (1)
d’alt 3 d’Acht 1988 i ndáil léi, is iarratas nach ndearnadh cinneadh
faoi fho-alt (3) den alt sin ina leith roimh thosach feidhme an Achta
seo nó a bhfuil cinneadh den sórt sin déanta ina leith amhlaidh ach
nár eisíodh an cinneadh sin faoin bhfo-alt sin (3) roimh an tosach
feidhme sin, measfar gur maoin í a ndearna an Coimisinéir oifigeach
don Choimisinéir a cheapadh faoi alt 28 i ndáil léi.

(2) Maidir leis an duine a bhí sannta ag an gCoimisinéir faoi Acht
1852 chun déileáil leis an iarratas sin, measfar gurbh é nó í an
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t-oifigeach don Choimisinéir arna cheapadh nó arna ceapadh
amhlaidh é nó í.

(3) Gairtear “iarratas iomchuí” d’iarratas den sórt sin i bhfo-alt
(4).

(4) Faoi réir fho-alt (9), beidh feidhm ag an oiread sin d’fho-ailt
(4) go (9) d’alt 28 i gCuid 6 agus de na Codanna eile den Acht seo
is cuí, ag féachaint do na bearta a d’fhéadfadh a bheith déanta
cheana féin faoi Acht 1988 i ndáil leis an iarratas lena mbaineann,
maidir le hiarratas iomchuí fara aon mhodhnuithe is gá.

(5) Maidir le hachomharc arna dhéanamh chun an Choimisinéara
faoi alt 19 nó 31 d’Acht 1852 agus dá réir, is achomharc nach ndearna
an Coimisinéir cinneadh ina leith faoin Acht sin roimh thosach
feidhme an Achta seo nó a bhfuil cinneadh den sórt sin déanta
amhlaidh ina leith ach nár foilsíodh an cinneadh sin faoin Acht sin
roimh an tosach feidhme sin, measfar gur achomharc é arna
dhéanamh chun an Choimisinéara faoi alt 30(1).

(6) Faoi réir fho-alt (9), beidh feidhm ag an oiread sin den Acht
seo (seachas alt 31) is cuí, ag féachaint do na bearta a d’fhéadfadh a
bheith déanta cheana féin faoi Acht 1852 i ndáil le hachomharc den
sórt sin, maidir leis an achomharc fara aon mhodhnuithe is gá.

(7) Maidir le hachomharc arna dhéanamh chuig an mBinse faoi
alt 3(5) d’Acht 1988 agus dá réir, is achomharc nach ndearna an
Binse é a éisteacht faoin Acht sin roimh thosach feidhme an Achta
seo nó a bhfuil éiste amhlaidh ach nach ndearna an Binse cinneadh
ina leith roimh an tosach feidhme sin, measfar gur achomharc é arna
dhéanamh chun an Bhinse faoi alt 34.

(8) Faoi réir fho-alt (9), beidh feidhm ag an oiread sin den Acht
seo (seachas alt 35) is cuí, ag féachaint do na bearta a d’fhéadfadh a
bheith déanta cheana féin faoi Acht 1988 i ndáil le hachomharc den
sórt sin, maidir le is an achomharc fara aon mhodhnuithe is gá.

(9) I gcás gurb é tuairim an oifigigh don Choimisinéir, tuairim an
Choimisinéara nó tuairim an Bhinse, de réir mar a bheidh, le linn dó
nó di iarratas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó achomharc dá
dtagraítear i bhfo-alt (5) nó (7) a bhreithniú, de bhua an ailt seo, gur
maoin í an mhaoin lena mbaineann de chineál nach bhféadfadh a
bheith ina hábhar do cheapachán den sórt dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) nó d’achomharc den sórt dá dtagraítear i bhfo-alt (5) nó (7) dá
mba rud é go raibh an tAcht seo i ngníomh tráth déanta an iarratais
nó an achomhairc—

(a) tabharfaidh sé nó sí fógra don duine nó do na daoine lena
mbaineann gurb é sin a thuairim nó a tuairim agus
iarrfaidh sé nó sí, leis an bhfógra sin, ar an duine sin nó ar
na daoine sin aighneachtaí a dhéanamh chuige nó chuici
i ndáil leis an ní laistigh de thréimhse shonraithe (agus
féadfaidh an duine sin nó na daoine sin aighneachtaí den
sórt sin a dhéanamh laistigh den tréimhse sin dá réir sin),

(b) féadfaidh sé nó sí, faoi réir alt 67, tar éis dó nó di breithniú
a dhéanamh ar aon aighneachtaí den sórt sin arna
ndéanamh chuige nó chuici laistigh den tréimhse sin, an
t-iarratas nó an t-achomharc a chur de láimh ar cibé
modh is cuí leis nó léi.
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58.—(1) Féadfar foráil a dhéanamh le hordú faoi alt 53(8), i leith
na tréimhse ina leanfaidh liosta luachála láithreach i bhfeidhm de
bhua alt 43 i ndáil le limistéar údaráis rátúcháin, go mbeidh an
luacháil, dá dtagraítear san fho-alt sin atá cionroinnte ar an údarás
sin leis an ordú, arna coigeartú ar mhodh a bheidh sonraithe san
ordú chun í a chur i gcoibhneas le luach maoine eile a bheidh ar an
liosta sin.

(2) Má dhéantar foráil mar a dúradh le hordú faoi alt 53(8),
cinnteoidh an Coimisinéir, i leith na tréimhse dá dtagraítear i
bhfo-alt (1), go sonrófar sa liosta luachála lárnaí, i dteannta na
méideanna dá bhforáiltear faoi seach le míreanna (b) agus (c) d’alt
55(1) go ndéanfar iad a shonrú sa liosta sin, ach i gcuid ar leithligh
den liosta sin ón gcuid ina mbeidh na méideanna sin sonraithe, na
méideanna sin mar a bheidh siad arna gcoigeartú de bhun an
ordaithe sin.

59.—(1) Maidir le mianach a bheidh oscailte ar dháta roimh
thosach feidhme an Achta seo (nach dáta is faide ná 7 mbliana roimh
an tosach feidhme sin), ní bheidh sé inrátaithe go dtí an bhliain tar
éis na bliana ina mbeidh an mianach oscailte ar feadh 7 mbliana.

(2) Maidir le mianach tréigthe a bheidh athoscailte ar dháta roimh
thosach feidhme an Achta seo (nach dáta is faide ná 7 mbliana roimh
an tosach feidhme sin), ní bheidh sé inrátaithe go dtí an bhliain tar
éis na bliana ina mbeidh an mianach athoscailte ar feadh 7 mbliana.

(3) Maidir le ceart chun druileála le haghaidh peitriliaim agus
peitriliam a thabhairt chun bealaigh i leith ola-linne áirithe, is
ola-linn ónar céadtógadh ola ar dháta roimh thosach feidhme an
Achta seo (“dáta an chéadtógtha”), nach dáta is faide ná 20 bliain
roimh an tosach feidhme sin, ní bheidh sé inrátaithe go dtí an 20ú
bliain ó dháta an chéadtógtha.

(4) Maidir le hárasán—

(a) a scoireann de bheith á úsáid mar chuid de theaghais-óstán
ar feadh tréimhse 12 mhí nó níos lú, agus

(b) nach mbeadh inrátaithe, murach an fo-alt seo, le linn na
tréimhse sin mar gheall ar é a bheith ina áitreabh tí,

beidh sé inrátaithe le linn na tréimhse sin, mura mbeidh sé
díolmhaithe ar shlí eile, de bhua an Achta seo, ó bheith inrátaithe.

60.—(1) Maidir le cóip de liosta luachála nó de chuid de liosta
den sórt sin a mbeidh deimhnithe ina leith ag oifigeach don
Choimisinéir, arna údarú nó arna húdarú go cuí ag an gCoimisinéir
chuige sin, gur cóip den sórt sin í, measfar, go dtí go gcruthófar a
mhalairt, gur cóip dhílis den liosta sin nó den chuid sin í.

(2) Maidir le doiciméad a thabhairt ar aird don Bhinse nó do
chúirt ar doiciméad é a airbheartaíonn gur cóip de liosta luachála nó
de chuid de liosta den sórt sin é agus a airbheartaíonn go bhfuil
deimhnithe ina leith gur cóip den sórt sin é ag oifigeach don
Choimisinéir, beidh sé, gan cruthúnas ar shíniú an oifigigh sin nó
gurbh oifigeach don Choimisinéir é nó í a bhí údaraithe go cuí ag an
gCoimisinéir chun an doiciméad a dheimhniú amhlaidh, ina fhianaise
leordhóthanach, go dtí go gcruthófar a mhalairt, ar na nithe a bheidh
luaite sa doiciméad.
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61.—(1) Má tá maoin iomchuí suite go páirteach i limistéar
údaráis rátúcháin amháin agus go páirteach i limistéar nó limistéir
údaráis rátúcháin eile, féadfaidh an Coimisinéir, más cuí leis nó léi
déanamh amhlaidh, déileáil leis an maoin, chun críocha an Achta seo
(lena n-áirítear chun críocha fho-alt (2)), amhail is dá mba rud é—

(a) go bhfuil an mhaoin suite i cibé limistéar amháin de na
limistéir sin de réir mar a chinnfidh sé nó sí, nó

(b) i gcás go bhfuil an mhaoin suite i níos mó ná 2 limistéar
den sórt sin (gan dochar don chumhacht chun déileáil léi
ar mhodh dá bhforáiltear le mír (a)), go bhfuil an mhaoin
suite i cibé líon limistéar is lú ná an líon iarbhír limistéar
ina bhfuil sí suite de réir mar a chinnfidh sé nó sí.

(2) I ndáil le maoin iomchuí atá suite in 2 limistéar údaráis
rátúcháin nó níos mó, déanfaidh an Coimisinéir luach na maoine
arna chinneadh faoin Acht seo a chionroinnt ar gach ceann de na
húdaráis rátúcháin lena mbaineann ar cibé modh is cuí leis nó léi
agus, dá réir sin, is é a bheidh i luach na coda den mhaoin atá suite
i limistéar an údaráis an oiread sin den luach sin arna chionroinnt
amhlaidh ar gach údarás den sórt sin.

(3) Aon fhoráil den Acht seo lena dtugtar cumhacht chun
deimhniú luachála nó deimhniú luachála nua a eisiúint forléireofar í,
i ndáil le maoin is ábhar do chionroinnt faoi fho-alt (2), mar ní lena
gceanglaítear, ar an ócáid ina ndéantar an chumhacht a fheidhmiú,
deimhniú ar leithligh den sórt sin a eisiúint chuig gach údarás
rátúcháin a ndéantar an chionroinnt sin ina leith.

(4) Is é luach na maoine a luaitear i ndeimhniú den sórt sin luach
na maoine dá bhforáiltear sa chionroinnt faoi fho-alt (2).

62.—(1) Féadfaidh an Coimisinéir, aon uair a mheasann sé nó sí
gur cuí déanamh amhlaidh, ceapachán oifigigh don Choimisinéir
arna dhéanamh—

(a) faoi alt 19(2) (a bhaineann le bainisteoirí luachála), nó

(b) faoi fho-alt (2) nó (3) d’alt 28 (a mbaineann gach ceann
acu le hoifigigh athbhreithnithe),

a chúlghairm agus oifigeach eile don Choimisinéir a cheapadh chun
na críche lena mbaineann faoi alt 19(2) nó faoi fho-alt (2) nó (3) d’alt
28, de réir mar is cuí.

(2) Féadfaidh oifigeach don Choimisinéir, a cheapfar i
gcomharbas ar oifigeach eile den sórt sin a mbeidh a cheapachán nó
a ceapachán faoi fhoráil réamhráite cúlghairthe amhlaidh, aon ní a
thosaigh a réamhtheachtaí a sheoladh agus a chríochnú.

(3) Maidir le tagairt san Acht seo don bhainisteoir luachála a
d’áirithigh seoladh luachála faoi alt 19—

(a) má rinneadh an chumhacht, chun ceapachán a chúlghairm
agus chun oifigeach eile don Choimisinéir a cheapadh, dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), a fheidhmiú i ndáil leis an oifig
áirithe sin, déanfar í a fhorléiriú (mura dtagann an cás
faoi réim mhír (b)) mar thagairt don oifigeach don
Choimisinéir a bheidh arna cheapadh nó arna ceapadh
de thuras na huaire faoi alt 19(2) chun na críche lena
mbaineann, agus
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(b) má rinneadh an chumhacht, chun ceapachán a chúlghairm
mar a dúradh, a fheidhmiú i ndáil leis an oifig áirithe sin
tar éis an luacháil, lena mbaineann an ceapachán
cúlghairthe, a sheoladh ach sular críochnaíodh aon
ghníomh a cheanglaítear leis an Acht seo ar an
mbainisteoir sin a dhéanamh, nó a chur faoi deara é a
dhéanamh, de dhroim an luacháil sin a sheoladh, measfar
gur tagairt í don oifigeach don Choimisinéir a bheidh
arna cheapadh nó arna ceapadh de thuras na huaire ag
an gCoimisinéir chun an gníomh sin a dhéanamh nó a
chríochnú, nó chun déanamh nó críochnú an ghnímh sin
a eagrú agus a áirithiú (is ceapachán a chumhachtaítear
leis seo don Choimisinéir a dhéanamh).

63.—(1) Maidir leis an ráiteas i dtaobh luach maoine mar a bheidh
sé ar liosta luachála, measfar gur ráiteas ceart ar an luach sin é go
dtí go n-athrófar é de réir fhorálacha an Achta seo.

(2) I gcás aon ní nó sonra a cheanglaítear leis an Acht seo a bheith
taifeadta i liosta luachála a bheith fágtha ar lár ón liosta luachála sin
nó i gcás aon neamhchruinneas a bheith i liosta den sórt sin, ní
bhainfidh sin, uaidh féin, d’éifeacht, chun críocha an Achta seo, nó
aon achtacháin eile, a bheith le haon ní nó sonra eile a bheidh
taifeadta sa liosta sin.

(3) Maidir le deimhniú luachála nó deimhniú luachála nua, nó
dréacht de dheimhniú den sórt sin a bheartaítear a eisiúint chuig an
duine lena mbaineann, más rud é—

(a) nár eisíodh é, mar a cheanglaítear leis an Acht seo, chuig
an duine lena mbaineann, nó

(b) gur eisíodh é de réir an Achta seo chuig an duine sin ach
nach bhfuil sé faighte aige nó aici,

ní bhainfidh sé sin d’éifeacht chun críocha an Achta seo, nó aon
achtacháin eile, a bheith le haon ní nó sonra a bheidh taifeadta sa
liosta luachála iomchuí.

64.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an Coimisinéir imeachtaí
mar gheall ar chion faoin Acht seo a thionscnamh agus a thabhairt
ar aghaidh.

(2) Ní dhéanfaidh an Coimisinéir imeachtaí mar gheall ar chion
faoi mhír 13(4) de Sceideal 2 a thionscnamh agus a thabhairt ar
aghaidh ach amháin le toiliú an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

(3) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851,
féadfar imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo a thionscnamh
laistigh de 12 mhí ó dháta an chiona.

65.—(1) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin Acht seo
(seachas faoi mhír 9 de Sceideal 2), dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná £1,500 a chur air nó uirthi.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi mhír 9 de Sceideal
2, dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,500
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí nó iad araon a
chur air nó uirthi.
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(3) Má leantar tar éis an chiontaithe den sárú ar ina leith a
chiontaítear duine i gcion faoin Acht seo, beidh an duine ciontach i
gcion breise gach lá a leanfar den sárú agus dlífear, in aghaidh gach
ciona den sórt sin, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná £250 a chur ar an duine.

66.—(1) Beidh deimhniú, fógra nó doiciméad eile faoin Acht seo,
faoi réir fho-alt (2), dírithe chuig an duine lena mbaineann faoina
ainm nó faoina hainm, agus féadfar é a eisiúint chuig an duine, é a
thabhairt don duine nó, de réir mar a bheidh, é a sheirbheáil ar an
duine ar cheann amháin de na slite seo a leanas:

(a) trína sheachadadh ar an duine,

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine nó, i gcás go bhfuil seoladh i gcomhair seirbheála
curtha ar fáil, ag an seoladh sin,

(c) trína chur leis an bpost i litir réamhíoctha chuig an seoladh
ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó i gcás go bhfuil
seoladh i gcomhair seirbheála curtha ar fáil, chuig an
seoladh sin,

(d) mura féidir an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine
a fháil amach trí fhiosrú réasúnach agus go mbaineann
an deimhniú, fógra nó doiciméad eile le talamh, trína
sheachadadh ar dhuine os cionn 16 bliana d’aois agus a
chónaíonn nó atá ar fostú ar an talamh, nó trína
dhaingniú in áit fheiceálach ar an talamh nó in aice leis,
nó

(e) ar cibé modh eile a fhorordófar.

(2) I gcás deimhniú, fógra nó doiciméad eile faoin Acht seo a
bheith le heisiúint chuig duine nó le tabhairt do dhuine, nó le
seirbheáil ar dhuine, is úinéir nó áititheoir talún, agus nach féidir
ainm an duine a fháil amach trí fhiosrú réasúnach, féadfar é a dhíriú
chuig an duine trí na focail an t-úinéir nó, de réir mar is gá sa chás,
an t-áititheoir, a úsáid.

(3) Aon duine a dhéanfaidh, tráth ar bith, i rith na tréimhse 3 mhí
tar éis deimhniú, fógra nó doiciméad eile a dhaingniú faoi fho-alt
(1)(d), an deimhniú, fógra nó doiciméad eile a thabhairt chun siúil,
a dhamáistiú nó a aghlot gan údarás dleathach, beidh sé nó ciontach
i gcion.

(4) Chun críocha an ailt seo, measfar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta ag a hoifig chláraithe, agus measfar gnáthchónaí a bheith
ar gach comhlacht corpraithe eile agus ar gach comhlacht
neamhchorpraithe ag a phríomhoifig nó ag a áit ghnó.

67.—(1) San alt seo, ciallaíonn “maoin lena mbaineann” maoin
dá dtagraítear i bhfo-alt (9).

(2) D’ainneoin na n-alt sin roimhe seo den Acht seo, féadfaidh an
Coimisinéir, i ndáil le maoin lena mbaineann a thagann faoi réim
Sceideal 4 agus chun críche na forála dá dtagraítear i bhfo-alt (9), ar
iarratas a dhéanamh chuige nó chuici chuige sin ag duine ar
dealraitheach don Choimisinéir leas leordhóthanach a bheith aige nó
aici sa ní, a chur faoi deara luach na maoine a chinneadh amhail agus
dá mba mhaoin iomchuí atá inrátaithe faoin Acht seo an mhaoin.
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(3) Measfar gurb é luach na maoine arna chinneadh amhlaidh
luacháil inrátaithe na maoine de réir bhrí, agus chun críche, na forála
dá dtagraítear i bhfo-alt (9).

(4) Déanfaidh an Coimisinéir deimhniú ina luafar luach na
maoine dá dtagraítear i bhfo-alt (2) arna chinneadh faoin gcéanna a
eisiúint chuig an duine dá dtagraítear san fho-alt sin.

(5) Déanfaidh an Coimisinéir, roimh bhreith a thabhairt i dtaobh
an ngéillfidh sé nó sí d’iarratas faoi fho-alt (1) i ndáil le maoin atá ar
liosta luachála láithreach atá i bhfeidhm de thuras na huaire, a
cheangal ar an iarratasóir cúis a shuíomh i dtaobh nach leor luacháil
na maoine atá ar an liosta sin chun críche na forála dá dtagraítear i
bhfo-alt (9).

(6) Más rud é, le linn dó nó di déileáil le hiarratas nó le
hachomharc dá dtagraítear i bhfo-alt (9) d’alt 57, go measann
oifigeach don Choimisinéir, an Coimisinéir nó an Binse, tar éis
aighneacht chuige sin a bheith faighte faoin bhfo-alt sin agus dá
réir—

(a) gur maoin lena mbaineann an mhaoin is ábhar don iarratas
nó don achomharc, agus

(b) gur cóir déileáil leis an iarratas nó leis an achomharc faoin
bhfo-alt sin chun cinneadh ar luach na maoine a áirithiú
chun críche na forála dá dtagraítear i bhfo-alt (9),

déileálfaidh sé nó sí leis an iarratas nó leis an achomharc faoi fho-alt
(9) d’alt 57 dá réir sin.

(7) Measfar gurb é luach na maoine, a chinnfear nó a
dhaingneofar de bhua go ndéileálfar leis an maoin amhlaidh, luacháil
inrátaithe na maoine de réir bhrí, agus chun críche, na forála dá
dtagraítear i bhfo-alt (9).

(8) Eiseoidh an t-oifigeach don Choimisinéir lena mbaineann nó,
i gcás achomhairc dá dtagraítear i bhfo-alt (6), an Coimisinéir, chuig
an duine ag a mbeidh an t-iarratas nó an t-achomharc dá dtagraítear
san fho-alt sin déanta, deimhniú ina luafar luach na maoine arna
chinneadh nó arna dhaingniú de bhua gur déileáladh leis ar an modh
dá dtagraítear san fho-alt sin.

(9) Maidir leis an bhforáil a luaitear sna fo-ailt sin roimhe seo den
alt seo, is aon fhoráil í de reacht a ritheadh roimh thosach feidhme
an Achta seo, nó d’ionstraim arna déanamh faoi reacht den sórt sin,
lena bhforchuirtear mar choinníoll nó mar cheann de na
coinníollacha chun aon cheart faoin reacht nó faoin ionstraim a
theachtadh nó maidir leis an teideal chun aon chirt faoin reacht nó
faoin ionstraim, coinníoll a mbeidh sé sainráite ann go mbaineann sé
leis an luacháil inrátaithe ar mhaoin.

(10) I bhfo-alt (9), tá le “reacht” an bhrí chéanna atá leis san Acht
Léiriúcháin, 1937.
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SCEIDEAL 1

Na hAchtacháin a Aisghairtear

Seisiún agus Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Caibidil nó

Uimhir agus
Bliain

1 & 2 Vict., c. 56 Poor Relief (Ireland) Act, Ailt 63 agus 64
1838

6 & 7 Vict., c. 36 Scientific Societies Act, An tAcht go léir
1843

15 & 16 Vict., c. Valuation (Ireland) Act, An tAcht go léir (seachas alt
63 1852 28)

17 Vict., c. 8 Valuation (Ireland) An tAcht go léir
Amendment Act, 1854

23 Vict., c. 4 Annual Revision of An tAcht go léir
Rateable Property (Ireland)
Amendment Act, 1860

27 & 28 Vict., c. Valuation of Rateable An tAcht go léir
52 Property (Ireland) Act,

1864

37 & 38 Vict., c. Valuation (Ireland) An tAcht go léir
70 Amendment Act, 1874

52 & 53 Vict., c. Advertising Stations An tAcht go léir
27 (Rating) Act, 1889

57 & 58 Vict., c. Merchant Shipping Act, Alt 731 a mhéid a bhaineann
60 1894 sé le rátaí

1 Edw. VII, c. 37 Valuation (Ireland) Act, An tAcht go léir
1901

Uimh. 27 de An tAcht Rialtais Áitiúla Alt 69 agus an Dara Sceideal
1930 (Baile Átha Cliath), 1930

Uimh. 47 de Acht na mBóthar Iarainn An tAcht go léir
1931 (Luacháil i gcóir

Rátaíochta), 1931

Uimh. 35 de Acht Bainistí Chathair Alt 28 agus an Dara Sceideal
1934 Luimnigh, 1934

Uimh. 28 de Acht an Choimisineura An tAcht go léir
1937 Luachála (Ionadaí), 1937

Uimh. 21 de An tAcht um Alt 59
1939 Réamhchúram in Aghaidh

Aer-Ruathar, 1939

Uimh. 25 de Acht Bainistí Chathair Alt 27 agus an Sceideal
1939 Phortláirge, 1939

Uimh. 5 de 1941 Acht Bainistí Chathair Alt 19 agus an Chéad
Chorcaighe (Leasú), 1941 Sceideal

Uimh. 24 de An tAcht Rialtais Áitiúil, Ailt 13 agus 21 agus an Dara
1946 1946 Sceideal

Uimh. 14 de An tAcht Iascaigh Alt 55(6)
1959 (Comhdhlúthú), 1959

Uimh. 7 de 1960 An tAcht um Fhorbairt Alt 54
Pheitriliaim agus Mianraí
Eile, 1960

Uimh. 35 de An tAcht Rialtais Áitiúil Alt 3 a mhéid a bhaineann sé
1978 (Forálacha Airgeadais), le hoidhreachtán teaghlaigh,

1978 halla pobail nó foirgneamh
feirme

Uimh. 2 de 1986 An tAcht Luachála, 1986 An tAcht go léir
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Seisiún agus Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Caibidil nó

Uimhir agus
Bliain

Uimh. 2 de 1988 An tAcht Luachála, 1988 An tAcht go léir

Uimh. 11 de An tAcht um Fhorais Alt 64
1997 Chultúir Náisiúnta, 1997

53

Sc.1



54

[Uimh. 13.] [2001.]An tAcht Luachála, 2001.

SCEIDEAL 2

An Binse Luachála

1. (1) Is iad a bheidh ar an mBinse cathaoirleach agus cibé líon
leaschathaoirleach (más ann) agus gnáthchomhaltaí a chinnfidh an
tAire ó am go ham, ar cibé líon é a mheasfaidh an tAire a bheith
riachtanach chun an Binse do chomhlíonadh a chuid feidhmeanna
faoin Acht seo.

(2) Is é an tAire, ó am go ham de réir mar is gá sa chás, a
cheapfaidh comhaltaí an Bhinse agus faoi réir fhorálacha an Achta
seo sealbhóidh siad oifig ar cibé téarmaí agus coinníollacha a
chinnfidh an tAire tráth a gceaptha.

(3) Aon duine a bhí ina chomhalta nó ina comhalta den Bhinse
díreach roimh thosach feidhme an Achta seo, leanfaidh sé nó sí in
oifig mar chomhalta den sórt sin go ceann a mbeidh fágtha den
téarma oifige ar ceapadh é nó í ina leith, mura túisce a éagfaidh sé
nó sí nó a éireoidh sé nó sí as oifig.

(4) Is é a bheidh i dtéarma oifige comhalta den Bhinse cibé
tréimhse, nach faide ná 5 bliana, a chinnfidh an tAire tráth a
cheaptha nó a ceaptha agus, faoi réir fhorálacha an Achta seo,
féadfar comhalta den Bhinse a athcheapadh mar chomhalta den
sórt sin.

(5) Féadfaidh comhalta den Bhinse, tráth ar bith, éirí as a oifig
nó a hoifig mar chomhalta den sórt sin trí litir a bheidh dírithe chun
an Aire agus beidh éifeacht leis an éirí as ar an agus ón dáta a
gheofar an litir.

(6) Más rud é go dtarlóidh corrfholúntas i measc chomhaltaí an
Bhinse, féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi déanamh amhlaidh,
cibé bearta a dhéanamh is gá chun an folúntas a líonadh agus beidh
an duine a cheapfar chun an folúntas a líonadh i seilbh oifige go
ceann a mbeidh fágtha den téarma oifige ar ceapadh a
réamhtheachtaí ina leith.

(7) Íocfar le comhaltaí an Bhinse cibé luach saothair (más ann),
agus cibé liúntais le haghaidh caiteachas, a chinnfidh an tAire ó am
go ham.

(8) Más rud é, maidir le comhalta den Bhinse—

(a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad
Éireann, nó

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó chun Parlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun Parlaimint
na hEorpa,

scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Bhinse.

(9) Aon duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal faoi
Bhuan-Orduithe cheachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin nó a
bheidh ina chomhalta nó ina comhalta de Pharlaimint na hEorpa,
beidh sé nó sí, fad a bheidh sé nó sí i dteideal amhlaidh nó ina
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chomhalta nó ina comhalta den sórt sin, dícháilithe ó theacht chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhinse.

2. (1) Déanfaidh an tAire ó am go ham de réir mar is gá sa chás
comhalta den Bhinse a cheapadh le bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an mBinse.

(2) I gcás go scoirfidh cathaoirleach an Bhinse, le linn a théarma
nó a téarma oifige mar chathaoirleach den sórt sin, de bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den Bhinse, scoirfidh sé nó sí air sin
freisin de bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an
mBinse.

(3) Beidh cathaoirleach an Bhinse i seilbh oifige mar
chathaoirleach den sórt sin mura túisce a éagfaidh sé nó sí, a éireoidh
sé nó sí as oifig, nó a scoirfidh sé nó sí ar shlí eile de bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach go dtí go mbeidh a théarma nó
a téarma oifige mar chomhalta den Bhinse caite ach má athcheaptar
é nó í mar chomhalta den Bhinse, féadfar é nó í a athcheapadh mar
chathaoirleach ar an mBinse.

3. (1) Déanfaidh an tAire ó am go ham de réir mar is gá sa chás
comhalta den Bhinse a cheapadh le bheith ina leaschathaoirleach ar
an mBinse.

(2) I gcás go scoirfidh leaschathaoirleach ar an mBinse, le linn a
théarma nó a téarma oifige mar leaschathaoirleach den sórt sin, de
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhinse, scoirfidh sé nó sí
air sin freisin de bheith ina leaschathaoirleach ar an mBinse.

(3) Beidh leaschathaoirleach ar an mBinse i seilbh oifige mar
leaschathaoirleach den sórt sin mura túisce a éagfaidh sé nó sí, a
éireoidh sé nó sí as oifig, nó a scoirfidh sé nó sí ar shlí eile de bheith
ina leaschathaoirleach go dtí go mbeidh a théarma nó a téarma oifige
mar chomhalta den Bhinse caite ach má athcheaptar é nó í mar
chomhalta den Bhinse, féadfar é nó í a athcheapadh mar
leaschathaoirleach ar an mBinse.

(4) Aon uair a bheidh cathaoirleach an Bhinse den tuairim gurbh
fhóirsteanach don Bhinse, ar mhaithe le dlús a chur le gnó an Bhinse,
gníomhú trí rannáin, féadfaidh sé nó sí ordú a thabhairt dá réir sin
agus má ordaíonn sé nó sí, ansin, go dtí go gcúlghairfidh sé nó sí a
ordú nó a hordú:

(a) féadfaidh an Binse gníomhú le cibé líon rannán a
chinnfidh cathaoirleach an Bhinse ó am go ham;

(b) 3 chomhalta den Bhinse arna roghnú ag cathaoirleach an
Bhinse a mbeidh duine amháin acu ar a laghad ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach nó ina
leaschathaoirleach ar an mBinse a bheidh i rannán den
Bhinse;

(c) sannfaidh cathaoirleach an Bhinse do rannán den Bhinse
na hachomhairc a bheidh le cinneadh aige;

(d) is é nó í a bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach
ar rannán den Bhinse an duine is cathaoirleach an Bhinse
nó, mura comhalta den rannán cathaoirleach an Bhinse,
an comhalta den rannán is leaschathaoirleach ar an
mBinse; agus
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(e) beidh, chun críocha achomhairc a shanntar dó, cumhachtaí
uile an Bhinse ag rannán den Bhinse agus beidh
cumhachtaí uile chathaoirleach an Bhinse ag an
gcathaoirleach a bheidh ar rannán den Bhinse agus
forléireofar tagairtí san Acht seo don Bhinse agus do
chathaoirleach an Bhinse mar thagairtí a fholaíonn
tagairtí do rannán agus do chathaoirleach rannáin, faoi
seach.

4. (1) Más rud é gur 3, agus aon uair gur 3, an líon comhaltaí a
bheidh ar an mBinse, éistfidh na 3 chomhalta achomharc chun an
Bhinse agus déanfaidh siad cinneadh maidir leis.

(2) Más rud é gur mó ná 3, agus aon uair is mó ná 3, an líon
comhaltaí a bheidh ar an mBinse agus nach mbeidh ordú faoi mhír
3(4) den Sceideal seo i bhfeidhm, éistfidh 3 chomhalta den Bhinse
arna roghnú ag cathaoirleach an Bhinse achomharc chun an Bhinse
agus déanfaidh siad cinneadh maidir leis agus mura mbeidh
cathaoirleach an Bhinse i measc na gcomhaltaí de a roghnófar chun
an t-achomharc a éisteacht agus a chinneadh gníomhóidh comhalta
amháin de na comhaltaí sin a roghnóidh cathaoirleach an Bhinse mar
chathaoirleach ar an gcéanna.

(3) Eiseoidh an Binse breithiúnas scríofa ina leagfar amach na
cúiseanna a bhí lena chinneadh i ngach achomharc.

5. (1) Tionólfaidh an Binse suíonna agus ag na suíonna féadfaidh
sé fianaise agus aighneachtaí a ghlacadh ón achomharcóir agus ón
bhfreagróir nó thar a gceann in achomharc faoin Acht seo agus ó
aon duine eile nó thar ceann aon duine eile ar dóigh leis an mBinse
go bhfuil leas aige nó aici san achomharc nó ar dóigh go ndéanfadh
cinneadh an achomhairc difear dó nó di.

(2) Tionólfar suíonna den Bhinse i ndáil phríobháideach.

6. Beidh finné a mbeidh a fhianaise nó a fianaise tugtha, á tabhairt
nó le tabhairt aige nó aici os comhair an Bhinse i dteideal na
pribhléidí agus na díolúintí céanna a fháil le finné i gcúirt.

7. Féadfaidh sé gur trí thromlach de na comhaltaí a éisteann an
t-achomharc a dhéanfaidh an Binse cinneadh ag achomharc nó i
ndáil le hachomharc.

8. Féadfaidh cathaoirleach an Bhinse—

(a) a ordú i scríbhinn do dhuine a n-éilíonn an Binse a
fhianaise nó a fianaise freastal os comhair an Bhinse ar
dháta, tráth agus in áit a bheidh sonraithe san ordú agus
fianaise a thabhairt ansin agus aon doiciméad nó ní ina
sheilbh nó ina seilbh nó faoina chumhacht nó faoina
cumhacht agus a bheidh sonraithe san ordú a thabhairt
ar aird,

(b) a ordú d’aon duine den sórt sin aon doiciméad nó ní
sonraithe ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina chumhacht
nó faoina cumhacht a thabhairt ar aird dó nó di,

(c) aon orduithe eile a thabhairt chun críche achomhairc a
dhealraíonn dó nó di a bheith réasúnach agus cóir.

9. Aon duine—
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(a) a mbeidh ordaithe dó nó di faoi mhír 8 den Sceideal seo
freastal os comhair an Bhinse agus a mbeidh aon suim
tairgthe dó nó di i leith na gcaiteachas i ndáil lena
fhreastal nó lena freastal a mbeadh finné a thoghairfí
chun freastal os comhair na Cúirte Dúiche i dteideal go
dtáirgfí dó nó di, agus a dhiúltóidh don ordú gan cúis nó
leithscéal réasúnach,

(b) agus é nó í ag freastal os comhair an Bhinse de bhun
ordaithe faoin mír sin 8, a dhiúltóidh an mionn a ghlacadh
ar an mBinse á cheangal air nó uirthi sin a dhéanamh, nó
a dhiúltóidh aon cheist a fhreagairt a n-iarrfaidh an Binse
go dlíthiúil freagra ina leith,

(c) a dhiúltóidh gan cúis nó leithscéal réasúnach d’ordú faoi
fho-mhír (a) den mhír sin 8 i ndáil le fianaise a thabhairt
nó doiciméad nó ní a thabhairt ar aird, nó d’ordú faoi
fho-mhír (b) nó (c) den mhír sin 8, nó

(d) a dhéanfaidh aon ní eile i ndáil leis na himeachtaí os
comhair an Bhinse ar dhíspeagadh ar chúirt é dá mba
fhinné sa chúirt a dhéanfadh é i ndáil le himeachtaí os
comhair na cúirte,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

10. Má thugann duine fianaise bhréagach os comhair an Bhinse in
imthosca a thabharfadh, dá mba os comhair cúirte a thabharfadh sé
nó sí an fhianaise, go mbeadh sé nó sí ciontach i mionnú éithigh,
beidh sé nó sí ciontach sa chion sin.

11. (1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, is de réir cibé nóis
imeachta a chinnfidh an Binse le rialacha arna ndéanamh aige le
toiliú an Aire a bheidh nós imeachta an Bhinse, agus, gan dochar do
ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, déanfar socrú leis na
rialacha le haghaidh an mhéid seo a leanas—

(a) na daoine lena mbaineann d’fháil fógra maidir leis an dáta,
an tráth agus an áit a mbeidh an suí iomchuí den Bhinse,

(b) a chumasú do na daoine lena mbaineann a gcásanna a chur
i láthair an Bhinse go pearsanta nó trí ionadaí,

(c) ceistiú (faoi mhionn nó ar shlí eile mar a chinnfidh an
Binse) do dhéanamh ag an mBinse ar fhinnéithe os
comhair an Bhinse,

(d) ceistiú agus croscheistiú (faoin mhionn nó ar shlí eile mar
a chinnfidh an Binse) do dhéanamh ag daoine lena
mbaineann, nó do dhéanamh thar a gceann, ar fhinnéithe
os comhair an Bhinse,

(e) an Binse do chinneadh ar chóir fianaise ag an mBinse a
thabhairt faoi mhionn,

(f) cathaoirleach an Bhinse do chur finnéithe os comhair an
Bhinse faoi mhionn,

(g) fógra i scríbhinn ar gach cinneadh den Bhinse i ndáil le
hachomharc chuige a thabhairt do gach páirtí leasmhar,
agus
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(h) taifead leordhóthanach a dhéanamh d’imeachtaí an
Bhinse.

(2) Beidh fógra achomhairc chuig an mBinse i cibé foirm a
fhorordaítear le rialacha arna ndéanamh faoin mír seo.

(3) Leanfaidh rialacha arna ndéanamh faoi mhír 11 den Chéad
Sceideal a ghabhann le hAcht 1988 a bhí i bhfeidhm díreach roimh
thosach feidhme an Achta seo de bheith i bhfeidhm, faoi réir na
modhnuithe ar a n-éifeacht dá bhforáiltear i bhfomhír (4) den mhír
seo, amhail is dá ndéanfaí iad faoin mír seo agus féadfar iad a leasú
nó a chúlghairm dá réir sin.

(4) Is iad na modhnuithe a luaitear i bhfomhír (3) den mhír seo—

(a) sna rialacha lena mbaineann, tagairtí don fhoráil
chomhréireach den Acht seo a chur in ionad tagairtí
d’fhoráil de na hachtacháin aisghairthe, agus

(b) aon mhodhnuithe eile is gá chun a áirithiú go mbeidh
oibriú na rialacha de réir an Achta seo.

12. (1) Faoi réir fhomhír (3) den mhír seo, féadfaidh an Binse a
ordú maidir le costais agus caiteachais duine a bheidh bainteach le
hachomharc chuige faoin Acht seo i leith an achomhairc go
n-íocfaidh duine eile a bheidh bainteach leis an achomharc na costais
agus na caiteachais sin agus féadfaidh sé méid aon chostas agus aon
chaiteachas den sórt sin a chinneadh agus ordóidh sé, mura mbeidh
cúis mhaith gan déanamh amhlaidh, go n-íocfaidh an freagróir nár
éirigh leis nó léi nó an t-achomharcóir nár éirigh leis nó léi, de réir
mar a bheidh, in achomharc costais agus caiteachais achomharcóra
nó freagróra ar éirigh leis nó léi in achomharc chun an Bhinse faoin
Acht seo i leith an achomhairc.

(2) Féadfaidh duine méid na gcostas agus na gcaiteachas, a
d’ordaigh an Binse faoin mír seo a íoc leis nó léi, a ghnóthú mar
fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ón duine ar
ordaigh an Binse dó nó di iad a íoc.

(3) Ní ordóidh an Binse go n-íocfaidh úinéir nó áititheoir maoine
iomchuí costais agus caiteachais achomharcóra nó freagróra in
achomharc chuige faoin Acht seo seachas i leith na maoine lena
mbaineann an t-achomharc.

13. (1) Más rud é go mbeidh leas tairbhiúil ag comhalta den
Bhinse i maoin is ábhar d’achomharc chun an Bhinse faoin Acht
seo nó in aon mhaoin eile a ndéanfaidh, nó ar dóigh go ndéanfaidh,
achomharc den sórt sin difear di nó go mbeidh aon leas eile aige nó
aici san achomharc ar dhóigh dó tionchar a bheith aige air nó uirthi
i ndáil le cinneadh an achomhairc—

(a) nochtfaidh an comhalta don Bhinse an cineál leasa atá aige
nó aici,

(b) ní ghlacfaidh an comhalta aon pháirt sa phlé faoin
achomharc ná sa bhreithniú a dhéanfar air,

(c) ní vótálfaidh ná ní ghníomhóidh an comhalta ar shlí eile
mar chomhalta den Bhinse i ndáil le cinneadh an
achomhairc.

(2) Chun críocha na míre seo, measfar leas tairbhiúil i maoin a
bheith ag comhalta den Bhinse más rud é—
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(a) gurb é féin nó a chéile nó í féin nó a céile úinéir nó
áititheoir na maoine nó páirtúinéir nó páirtáititheoir na
maoine, cibé acu mar nasc-thionónta, mar thionónta i
gcoiteannas nó ar shlí eile, le duine amháin eile nó le níos
mó ná duine amháin eile, nó

(b) go bhfuil baint aige féin nó ag a chéile nó aici féin nó ag
a céile le húinéir nó le háititheoir na maoine nó gur
fostóir nó fostaí nó príomhaí nó gníomhaire é féin nó a
chéile nó í féin nó a céile de chuid úinéir nó áititheoir na
maoine nó de chuid duine a mbeidh baint aige nó aici leis
an úinéir nó leis an áititheoir sin, nó gur iontaobhaí nó
airíoch ar an maoin é féin nó a chéile nó í féin nó a céile
don úinéir nó don áititheoir nó don duine eile sin.

(3) Chun críocha na míre seo, ní mheasfar gur leas tairbhiúil i
maoin aon leas sa mhaoin a bheidh chomh fada amach nó chomh
neamhshuntasach nach féidir a mheas go réasúnach maidir leis gur
dóigh go mbeadh tionchar aige ar an duine a mbeadh sé aige nó aici.

(4) Aon duine a sháróidh ceanglas den mhír seo nó a
mhainneoidh é a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(5) In aon imeachtaí mar gheall ar chion faoi fhomhír (4) den
mhír seo, is cosaint don duine a chúiseofar sa chion a chruthú nárbh
eol dó nó di agus nach raibh aon chúis aige nó aici lena chreidiúint
tráth an chiona líomhnaithe—

(a) go raibh leas tairbhiúil aige nó aici sa mhaoin lena
mbaineann, nó

(b) maidir leis an leas tairbhiúil lena mbaineann an cion
líomhnaithe, gur leas é a raibh feidhm ag ceanglas den
mhír seo i ndáil leis.

(6) Aon chomhalta den Bhinse a chiontófar i gcion faoi fhomhír
(4) den mhír seo scoirfidh sé nó sí, ar é nó í a chiontú amhlaidh, de
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den chéanna.

(7) Más rud é go ndéanfaidh duine a mbeidh leas tairbhiúil aige
nó aici i maoin lena mbaineann achomharc chun an Bhinse faoin
Acht seo ceanglas den mhír seo a shárú nó go mainneoidh sé nó sí
an ceanglas sin a chomhlíonadh, cuirfidh sárú nó mainneachtain den
sórt sin cinneadh an achomhairc ó bhail.

(8) Más rud é go gcuirfear ó bhail de bhua fhomhír (7) den mhír
seo cinneadh achomhairc faoin Acht seo ag an mBinse, déanfaidh an
Binse cinneadh arís maidir leis an achomharc.

(9) Déanfar aon cheist i dtaobh baint a bheith ag duine le duine
eile, chun críocha fhomhír (2) den mhír seo, a chinneadh de réir na
bhforálacha seo a leanas den fhomhír 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):

(a) tá baint ag duine le pearsa aonair más gaol é nó í an duine
sin leis an bpearsa aonair,

(b) tá baint ag duine, ina cháil nó ina cáil mar iontaobhaí
iontaobhais (cibé acu is iontaobhas de chuid na maoine
dá dtagraítear i bhfomhír (2)(b) den mhír seo é nó nach
ea), le pearsa aonair is tairbhí den iontaobhas nó is
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tairbhí den iontaobhas aon leanbh dá chuid nó dá cuid
ina thairbhí nó a mbeidh ina leith, aon chomhlacht
corpraithe faoina rialú ina thairbhí den iontaobhas,

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

(d) tá baint ag cuideachta le duine eile má tá sí faoi rialú ag
an duine sin nó má tá sí faoi rialú ag an duine sin agus
ag daoine a bhfuil baint acu leis an duine sin le chéile,

(e) maidir le haon 2 dhuine nó níos mó 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.

(10) I bhfomhír (9) den mhír seo—

tá le “rialú” an bhrí a shanntar dó le halt 432 den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, agus forléireofar aon fhocail
ghaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn “gaol”, i ndáil le duine, deartháir, deirfiúr, tuismitheoir
nó céile an duine nó leanbh leis an duine nó leis an gcéile.

(11) Chun críocha fhomhíreanna (2) agus (9) den mhír seo, ní
fholaíonn “céile”, i ndáil le duine, céile atá ina chónaí nó ina cónaí
ar leithligh ón duine agus scartha uaidh nó uaithi.
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SCEIDEAL 3

Maoin Iomchuí

1. Is maoin iomchuí chun críocha an Achta seo í maoin (d’eastát
nó de thionacht ar bith) a thagann faoi réim aon cheann de na
hearnálacha seo a leanas agus a chomhlíonann an coinníoll dá
dtagraítear i mír 2 den Sceideal seo:

(a) foirgnimh,

(b) tailte a úsáidtear nó a fhorbraítear chun aon chríche (is
cuma an bhfuil dromchla ar na tailte sin) agus aon
tógálacha a bheidh daingnithe díobh agus a bhaineann
leis an úsáid sin nó leis an bhforbairt sin,

(c) iarnróid agus trambhealaí, lena n-áirítear maoin líne
reatha agus maoin nach líne reatha,

(d) cuanta, piaraí, dugaí agus feistithe daingnithe,

(e) mianaigh, cairéil, poill agus toibreacha,

(f) cearta iascaigh,

(g) brabúis á prendre, seachas cearta iascaigh,

(h) dolaí,

(i) éasúintí agus cearta eile ar thalamh,

(j) cearta chun druileála le haghaidh peitriliaim agus
peitriliam a thabhairt chun bealaigh,

(k) canálacha, uiscebhealaí agus cearta loingseoireachta,

(l) stáisiúin agus talamh fógraíochta agus aon fhoirgnimh a
úsáidtear mar stáisiúin fógraíochta,

(m) stáisiúin ghineadóireachta leictreachais, lena n-áirítear
más cuí—

(i) gach foirgneamh agus déanmhas,

(ii) gach dabhach lena n-áirítear dabhcha ola bhreosla,
dabhcha uisce agus dabhcha ceimiceáin,

(iii) coirí, foirnéisí agus trealamh láimhsithe breosla
coimhdeach,

(iv) saoráidí ionraonta agus asraonta uisce fuaracháin lena
n-áirítear tithe caidéil, lintéir, píboibreacha, coraí
agus oibreacha éalaithe,

(v) suiteálacha gáis nádúrtha,

(vi) oibreacha diúscartha eisiltigh lena n-áirítear simléir
agus gléasra cóireála,

(vii) gineadóirí gaoithe, tuirbíní agus gineadóirí, mar aon
le gléasra coimhdeach agus trealamh leictreach, lena
n-áirítear claochladáin,
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(viii) dugaí, túir fhuaracháin, claífoirt, canálacha (tarae
cinn, tarae deiridh), loic, loc-chomhlaí agus
borrdhabhcha,

(ix) dambaí, coraí, droichid, lamairní, iarnróid, bóithre
agus taiscumair,

(x) gach forbairt choimhdeach ar an láthair,

(xi) gach líne leictreach.

(n) na gréasáin uile a chomhchuimsítear sa ghnóthas, lena
n-áirítear, de réir mar a bheidh—

(i) trealamh tarchurtha agus glactha comharthaí, gach
crann, líne, cábla, post, piolón, taca, braicéad,
duchtra agus feadánra atá gaolmhar leis sin agus
gach trealamh is gá le haghaidh ghnáthfheidhmiú
éifeachtúil na ngréasán suas go dtí an pointe
soláthair do gach tomhaltóir ar leith,

(ii) gach gréasán agus córas píblínte, lena n-áirítear
trealamh brúchóirithe agus trealamh brúlaghdaithe,
mar aon le forbairtí láithreáin gaolmhara,

(iii) saoráidí stórála agus coimeádta, lena n-áirítear
dabhcha, sadhlanna nó gléasra nó forbairtí eile a
úsáidtear chun aon substaint cibé acu soladach nó
sreabhach (leacht nó gás) a stóráil agus a choimeád,

(iv) oibreacha gáis, píblínte gáis agus críochfoirt gáis
nádúrtha,

(v) gréasáin leaschraolta agus idirleata teileachumarsáide,
raidió agus teilifíse lena n-áirítear línte, cáblaí agus
gabhálais choimhdeacha is gá chun na gréasáin sin
a oibriú,

(vi) stáisiúin chlaochladáin leictreachais, lena n-áirítear—

(I) gach foirgneamh agus déanmhas,

(II) gach forbairt láithreáin,

(III) claochladáin,

(IV) trealamh leictreach, lena n-áirítear
lascghiar, scoradáin ciorcaid agus
forbairtí gaolmhara,

(V) gach líne leictreach,

(vii) línte leictreacha (de réir bhrí an Achta Leictreachais
(Soláthar), 1927, arna leasú le halt 46 den Acht
Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1945), lena
n-áirítear gréasáin tarchurtha agus imdháilte agus
príomhlíonra agus gréasáin seirbhíse tomhaltóirí ar
thalamh, os a chionn nó faoi, mar aon le línte agus
cáblaí lena dtacaí (lena n-áirítear cuaillí, piolóin agus
braicéid), lintéir, caidhséir, duchtraí agus
pol-chlaochladáin, faoi seach, a úsáidtear i bpáirt leis
na seoltóirí leictreachais sin,
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(o) aon fhoirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh nó tailte nó
uiscebhealaí nó cuanta a bheidh á n-áitiú go díreach ag
an Stát, lena n-áirítear tailte nó foirgnimh a bheidh á
n-áitiú ag aon Roinn nó oifig Stáit, Óglaigh na hÉireann
nó an Garda Síochána nó a úsáidtear mar phríosún nó
mar áit choinneála.

2. Is é an coinníoll a luaitear i mír 1 den Sceideal seo, maidir leis
an maoin lena mbaineann—

(a) go mbeidh sí á háitiú agus is é cineál an áitithe sin gur áitiú
inrátaithe na maoine atá ann, is é sin le rá, áitiú den
chineál, faoi na hachtacháin a bhí i bhfeidhm díreach
roimh thosach feidhme an Achta seo (cibé acu an
achtacháin aisghairthe iad nó nach ea), ar
réamhriachtanas é chun ráta a ghearradh i ndáil le maoin
áitithe, nó

(b) nach mbeidh sí á háitiú ach go bhféadfaidh sí a bheith ina
hábhar d’áitiú inrátaithe ag úinéir na maoine.
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SCEIDEAL 4

Maoin Iomchuí nach Maoin Inrátaithe

1. —Talamh talmhaíochta.

2. —Talamh arna fhorbairt le haghaidh gairneoireachta.

3. —Talamh arna fhorbairt le haghaidh foraoiseachta.

4. —Talamh arna fhorbairt le haghaidh spóirt.

5. —Foirgnimh feirme.

6. —Aon áitreabh tí (ach faoi réir alt 59(4) (lena bhforáiltear go
bhfuil árasáin inrátaithe in imthosca teoranta áirithe)).

7. —Aon talamh, foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a úsáidtear
go heisiach chun críocha adhartha reiligiúnaigh phoiblí.

8. —Aon talamh, foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a úsáideann
comhlacht chun cúram a thabhairt do dhaoine breoite, chun tinnis a
chóireáil nó mar ospidéal máithreachais, ar comhlacht é—

(a) nach bhfuil bunaithe agus nach seoltar a ghnóthaí chun
brabús príobháideach a dhéanamh ó ghníomhaíocht mar
a dúradh, nó

(b) a n-íoctar na caiteachais arna dtabhú aige i seoladh
gníomhaíochta mar a dúradh go hiomlán nó go formhór
as airgead a sholáthraíonn an Státchiste agus a gcuirtear
an cúram nó an chóireáil a sholáthraíonn sé ar fáil don
phobal i gcoitinne (cibé acu a ghearrtar aon mhuirear ina
thaobh nó ina taobh nó nach ngearrtar).

9. —Aon talamh adhlactha nó créamatóiriam nach bhfuil bunaithe
nó nach n-oibrítear chun brabús príobháideach a dhéanamh agus a
n-úsáidtear an t-ioncam a fhaightear óna oibriú go hiomlán chun na
caiteachais (lena n-áirítear caiteachais de chineál caipitiúil), arna
dtabhú le linn a oibrithe, a íoc.

10. —Aon talamh, foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh atá á áitiú
nó á háitiú ag scoil, coláiste, ollscoil, institiúid teicneolaíochta nó aon
institiúid oideachais eile agus atá á úsáid nó á húsáid aici nó aige go
heisiach chun na seirbhísí oideachais dá dtagraítear dá éis seo sa
mhír seo a sholáthar agus ar shlí eile seachas le haghaidh brabúis
phríobháidigh, is scoil, coláiste, ollscoil, institiúid teicneolaíochta nó
institiúid eile oideachais a gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas
ina leith—

(a) (i) nach bhfuil bunaithe agus nach seoltar a gnóthaí nó a
ghnóthaí chun brabús príobháideach a dhéanamh, nó

(ii) go n-íoctar na caiteachais arna dtabhú aici nó aige le
linn na seirbhísí oideachais lena mbaineann a
sholáthar go hiomlán nó go formhór as airgead a
sholáthraíonn an Státchiste,

agus

(b) i gceachtar cás, go gcuireann sí nó sé na seirbhísí
oideachais lena mbaineann ar fáil don phobal i gcoitinne
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(cibé acu a ghearrtar aon mhuirear ina dtaobh nó nach
ngearrtar).

11. —Aon dánlann, músaem, leabharlann, páirc nó
séadchomhartha náisiúnta a bhíonn ar oscailt de ghnáth don phobal
i gcoitinne agus nach bhfuil bunaithe nó nach gcothabháiltear chun
brabús príobháideach a dhéanamh.

12. —Maoin (cibé acu a thagann sí faoi réim mhír 11 nó nach
dtagann) arna háitiú—

(a) ag Ard-Mhúsaem na hÉireann,

(b) ag Leabharlann Náisiúnta na hÉireann,

(c) ag Dánlann Náisiúnta na hÉireann,

(d) ag Cuideachta Áras Nua-Ealaíne na hÉireann,

(e) ag an gComhairle Ealaíon,

(f) ag an gComhairle Oidhreachta,

(g) ag Cuideachta an Cheolárais Náisiúnta,

(h) ag Leabharlann Chester Beatty, nó

(i) ag an gCuideachta Amharclann Náisiúnta Teoranta.

13. —Aon bhulla, rabhachán nó teach solais.

14. —Aon talamh, foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a bheidh á
áitiú nó á háitiú chun go dtabharfaidh comhlacht cúram do dhaoine
scothaosta, éislinneacha nó míchumasaithe, ar comhlacht é—

(a) nach bhfuil bunaithe agus nach seoltar a ghnóthaí chun
brabús príobháideach a dhéanamh ó ghníomhaíocht mar
a dúradh, nó

(b) a n-íoctar na caiteachais arna dtabhú aige i seoladh
gníomhaíochta mar a dúradh go hiomlán nó go formhór
as airgead a sholáthraíonn an Státchiste.

15. —Aon fhoirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a úsáidtear go
heisiach mar halla pobail.

16. —Aon talamh, foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a bheidh á
áitiú nó á háitiú ag comhlacht—

(a) ar eagraíocht charthanúil é a úsáideann an talamh,
foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh go heisiach chun
críocha carthanúla agus ar shlí eile seachas le haghaidh
brabúis phríobháidigh, nó

(b) ar comhlacht é nach bhfuil bunaithe agus nach seoltar a
ghnóthaí chun brabús príobháideach a dhéanamh agus—

(i) arb í a phríomhghníomhaíocht na dearlaicí nádúrtha
agus foirgnithe sa Stát a chaomhnú, agus

(ii) a úsáideann an talamh, foirgneamh nó cuid
d’fhoirgneamh go heisiach chun críche na
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gníomhaíochta sin agus ar shlí eile seachas le
haghaidh brabúis phríobháidigh.

17. —Aon talamh, foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a bheidh á
áitiú nó á háitiú ag cumann arna bhunú le haghaidh eolaíocht,
litríocht nó mínealaíona a chur chun cinn agus a úsáidtear go heisiach
chun na críche sin agus ar shlí eile seachas le haghaidh brabúis
phríobháidigh.

18. —Aon phortach móna nó banc móna a úsáidtear go heisiach
chun móin a ghearradh nó chun smúdar móna a dhéanamh uaidh le
haghaidh breosla nó aoiligh.

19. —(1) Aon fhoirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a bheidh á
áitiú nó á háitiú ag comhalta de cheachtar teach de Thithe an
Oireachtais nó ag ionadaí i bParlaimint na hEorpa a úsáidtear go
heisiach chun cóiríocht a chur ar fáil dá oifig toghlaigh nó dá hoifig
toghlaigh agus a mbeidh an t-iomlán nó cuid de na caiteachais arna
dtabhú le linn chothabháil na cóiríochta sin á íoc nó á híoc ag an
gcomhalta nó ag an ionadaí sin.

(2) Sa mhír seo, ciallaíonn “oifig toghlaigh” oifig a úsáidtear d’aon
toisc chun go gcuirfidh an comhalta den Teach den Oireachtas nó an
t-ionadaí i bParlaimint na hEorpa lena mbaineann seirbhísí
ionadaíochta ar fáil ina cháil nó ina cáil mar chomhalta nó ionadaí
den sórt sin ach ní fholaíonn sé príomhoifig de chuid páirtí pholaitiúil
nó aon oifig eile a bheidh á háitiú ag páirtí polaitiúil.
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SCEIDEAL 5

Gléasra dá dTagraítear in Alt 51

1. Gach tógáil a bheidh daingnithe de mhaoin iomchuí (cibé acu
ar thalamh nó faoi thalamh) agus a úsáidtear chun substaint a
choimeád nó chun substaint nó sruth leictreach a tharchur, lena
n-áirítear aon tógálacha den sórt sin atá deartha nó a úsáidtear go
príomha le haghaidh stórála nó coimeádta (cibé acu, maidir leis an
gcoimeád sin a dhéantar, an ndéantar é chun ligean do phróiseas
nádúrtha nó ceimiceach tarlú nó nach ndéantar), ach gan aon
tógálacha den sórt sin a áireamh atá deartha nó a úsáidtear go
príomha chun próiseas athraithe a aslú ar an tsubstaint arna coimeád
nó arna tarchur.

2. Gach foirnéis, coire, oigheann agus áith atá daingnithe.

3. Gach lochán agus taiscumar.
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