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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CEAPADH
AGUS LE FEIDHMEANNA OMBUDSMAN UM
SHEIRBHÍSÍ DLÍ; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[10 Márta, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht fán Ombudsman um Sheirbhísí Dlí 2009
a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla
a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh
forálacha éagsúla.

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

ciallaíonn “Comhairle an Bharra” Ardchomhairle Bharra na
hÉireann;

folaíonn “abhcóide” dalta arna mhíniú sa Chód Araíonachta agus
dlíodóir cláraithe de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Dlíodóirí a Bhunú) 2003 (I.R. Uimh. 732 de 2003) a bhfuil
gníomhaíochtaí gairmiúla abhcóide sa Stát á saothrú aige nó aici, ach
ní fholaíonn sé dlíodóir cuairte de réir bhrí Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Saoirse chun Seirbhísí a Sholáthar)
(Dlíodóirí) 1979 (I.R. Uimh. 58 de 1979) a bhfuil gníomhaíochtaí
gairmiúla abhcóide sa Stát á saothrú aige nó aici;

ciallaíonn “Binse um Iompar Gairmiúil Abhcóidí” an comhlacht
faoin ainm sin arna chomhdhéanamh de réir an Chóid Araíonachta;

ciallaíonn “Cód Iompair” an Cód Iompair do Bharra na hÉireann;
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ciallaíonn “Ciste Cúitimh” an ciste arna chothabháil ag an Dlí-
Chumann de bhun alt 21 (a cuireadh isteach le halt 29 den Acht
Aturnaetha (Leasú) 1994) den Acht Aturnaetha (Leasú) 1960;

ciallaíonn “gearánach” duine a dhéanann gearán thar ceann an duine
féin nó thar ceann duine eile;

ciallaíonn “gearán” gearán arna dhéanamh leis an Ombudsman um
Sheirbhísí Dlí faoi fho-alt (1), (2) nó (3) d’alt 21;

ciallaíonn “Cód Araíonachta” an Cód Araíonachta do Bharra na
hÉireann;

ciallaíonn “bliain airgeadais”—

(a) an tréimhse ó dháta thosach feidhme alt 4 go dtí an 31
Nollaig díreach i ndiaidh an dáta sin, agus

(b) ina dhiaidh sin, gach tréimhse 12 mhí dar críoch an 31
Nollaig;

ciallaíonn “deontas” deontas faoi fho-alt (4) d’alt 21 (a cuireadh
isteach le halt 29 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994) den Acht
Aturnaetha (Leasú) 1960 as an gCiste Cúitimh;

ciallaíonn “Dlí-Chumann” Dlí-Chumann na hÉireann;

déanfar “fógra measúnachta tobhaigh” a fhorléiriú de réir alt 19;

tá le “údarás áitiúil” an bhrí chéanna atá leis san Acht Rialtais
Áitiúil 2001;

ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí;

tá le “mí-iompar”—

(a) i ndáil le gearán in aghaidh abhcóide, an bhrí chéanna atá
leis sa Chód Araíonachta arna fhorléiriú i gcomhar leis
an gCód Iompair, agus

(b) i ndáil le gearán in aghaidh aturnae, an bhrí chéanna atá
leis in alt 3 (arna leasú le halt 7 den Acht Aturnaetha
(Leasú) 2002) den Acht Aturnaetha (Leasú) 1960,

agus i gceachtar cás folaíonn sé mí-iompar líomhnaithe;

ciallaíonn “comhlacht gairmiúil” Comhairle an Bharra nó an Dlí-
Chumann;

ciallaíonn “Bord Achomhairc um Iompar Gairmiúil” an comhlacht
faoin ainm sin arna chomhdhéanamh de réir an Chóid Araíonachta;

ciallaíonn “gearán gaolmhar”, i ndáil le gearán (dá ngairtear an
“gearán leis an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí” sa mhíniú seo)—

(a) an gearán le Comhairle an Bharra dá dtagraítear in alt
21(1) arb é a láimhseáil ag an mBinse um Iompar
Gairmiúil Abhcóidí nó, i gcás achomhairc in aghaidh
breithe ón mBinse i leith an ghearáin, ag an mBord
Achomhairc um Iompar Gairmiúil, is foras leis an
ngearán a dhéanamh leis an Ombudsman um Sheirbhísí
Dlí, nó
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(b) an gearán leis an Dlí-Chumann dá dtagraítear in alt 21(2)
arb é a láimhseáil ag an Dlí-Chumann is foras leis an
ngearán a dhéanamh leis an Ombudsman um Sheirbhísí
Dlí;

folaíonn “aturnae” dlíodóir cláraithe de réir bhrí Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Dlíodóirí a Bhunú) 2003 (I.R. Uimh. 732 de
2003) a bhfuil gníomhaíochtaí gairmiúla aturnae sa Stát á saothrú
aige nó aici, ach ní fholaíonn sé—

(a) aturnae printíseachta, ná

(b) dlíodóir cuairte de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Saoirse chun Seirbhísí a Sholáthar) (Dlíodóirí)
1979 (I.R. Uimh. 58 de 1979) a bhfuil gníomhaíochtaí
gairmiúla aturnae sa Stát á saothrú aige nó aici;

ciallaíonn “Binse Araíonachta Aturnaetha” an Binse Araíonachta
Aturnaetha arna bhunú le halt 6(1) (a cuireadh isteach le halt 8 den
Acht Aturnaetha (Leasú) 2002) den Acht Aturnaetha (Leasú) 1960.

3.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID 2

Bunú, Ról agus Cuntasacht Oifig an Ombudsman um Sheirbhísí
Dlí

4.—Bunaítear leis an alt seo oifig an Ombudsman um Sheirbhísí
Dlí agus tabharfar an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí ar shealbhóir
na hoifige.

5.—(1) Is é an Rialtas, ar ainmniú ón Aire, a cheapfaidh an
tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí.

(2) Déanfaidh an Rialtas, le linn dóibh breithniú a dhéanamh ar
dhuine a cheapadh chun bheith ina Ombudsman nó ina
hOmbudsman um Sheirbhísí Dlí, a dheimhniú dóibh féin go bhfuil
an taithí chuí, na cáilíochtaí cuí, an oiliúint chuí agus an saineolas cuí
ag an duine i gcomhair an cheapacháin.

(3) Ní bheidh duine incheaptha mar an Ombudsman um
Sheirbhísí Dlí más rud é—

(a) gur comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas é nó í,

(b) go mbeidh sé nó sí i dteideal faoi rialacha nós imeachta
Pharlaimint na hEorpa suí sa Pharlaimint sin,

(c) gur comhalta d’údarás áitiúil é nó í,

(d) gur abhcóide cleachtach nó aturnae cleachtach é nó í,

(e) gur comhalta den Dlí-Chumann é nó í, nó
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(f) gur comhalta de Chomhairle an Bharra nó binseoir de
Chumann Onórach Óstaí an Rí é nó í.

6.—(1) Faoi réir an ailt seo, beidh duine a cheapfar mar an
Ombudsman um Sheirbhísí Dlí i seilbh oifige ar feadh cibé tréimhse,
nach faide ná 6 bliana, a shonróidh an Rialtas san ionstraim
cheapacháin.

(2) Beidh duine den sórt sin in-athcheaptha chun an dara téarma
nó téarma dá éis sin.

(3) Féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí éirí as oifig tráth
ar bith trí litir a bheidh dírithe chuig an Rialtas agus a dtabharfar
cóip di don Aire, agus beidh éifeacht leis an éirí as an dáta a
gheobhaidh an Rialtas an litir.

(4) Féadfaidh an Rialtas an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí a
chur as oifig más rud é—

(a) i dtuairim an Rialtais, go bhfuil an tOmbudsman tagtha
chun bheith éagumasach, de dheasca easláinte, ar
fheidhmeanna na hoifige a chomhlíonadh,

(b) i dtuairim an Rialtais, gur mhí-iompair an tOmbudsman é
féin nó í féin mar a bheidh sonraithe,

(c) gur dealraitheach don Rialtas gur gá an tOmbudsman a
chur as oifig chun go gcomhlíonfar feidhmeanna na
hoifige go héifeachtach,

(d) go mbreithneofar an tOmbudsman ina fhéimheach nó ina
féimheach,

(e) go bhfuil mainneachtain déanta ag an Ombudsman gan
cúis réasúnach feidhmeanna na hoifige a chomhlíonadh
ar feadh tréimhse leanúnaí 3 mhí ar a laghad dar tosach
tráth nach luaithe ná 6 mhí roimh an lá a chuirfear as
oifig é nó í, nó

(f) go gciontóidh cúirt dlínse inniúla an tOmbudsman ar
díotáil agus go ngearrfaidh sí príosúnacht air nó uirthi.

(5) Má chuirtear an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí as oifig,
cuirfidh an Rialtas faoi deara ráiteas ina sonrófar na cúiseanna a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(6) Scoirfidh duine de bheith i seilbh oifig an Ombudsman um
Sheirbhísí Dlí—

(a) nuair a ainmneofar an duine mar chomhalta de Sheanad
Éireann,

(b) nuair a thoghfar an duine mar chomhalta de cheachtar
Teach den Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa,

(c) nuair a mheasfar an duine, de bhun alt 19 den Acht um
Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997, a bheith tofa
chun Parlaimint na hEorpa chun folúntas a líonadh, nó

(d) nuair a thiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó
ina comhalta d’údarás áitiúil.
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7.—Sealbhaíonn an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí oifig ar cibé
téarmaí agus coinníollacha maidir le luach saothair (lena n-áirítear
liúntais i leith caiteachas, sochair chomhchineáil, agus aoisliúntas) nó
nithe eile a chinnfidh an Rialtas tráth an cheaptha nó an
athcheaptha.

8.—Níl cead ag an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí gabháil
d’fhostaíocht íoctha lasmuigh de dhualgais na hoifige mura
gceadóidh an tAire an fhostaíocht.

9.—(1) Is iad feidhmeanna an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí—

(a) gearáin a ghlacadh agus a imscrúdú,

(b) athbhreithniú a dhéanamh faoi alt 32 ar nósanna imeachta
Chomhairle an Bharra agus an Dlí-Chumainn chun plé le
gearáin arna ndéanamh leis na comhlachtaí sin,

(c) dóthanacht na mbeartas iontrála ag an Dlí-Chumann do
ghairm na n-aturnaetha agus ag Comhairle an Bharra do
ghairm na n-abhcóidí a mheasúnú,

(d) feasacht a chur chun cinn i measc daoine den phobal ar
nithe a bhaineann le nósanna imeachta Chomhairle an
Bharra agus an Dlí-Chumainn chun plé le gearáin a
dhéantar leis na comhlachtaí sin, agus

(e) dualgais ar bith eile a chomhlíonadh agus cumhachtaí ar
bith eile a fheidhmiú a shannfar don Ombudsman leis an
Acht seo.

(2) Tá ag an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí na cumhachtaí go léir
is gá chun feidhmeanna na hoifige a chomhlíonadh.

10.—Beidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí neamhspleách
maidir le feidhmeanna na hoifige a chomhlíonadh.

11.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an tOmbudsman um
Sheirbhísí Dlí, ó am go ham, daoine a cheapadh chun bheith ina
gcomhaltaí d’fhoireann an Ombudsman.

(2) Ní ceadmhach don Ombudsman um Sheirbhísí Dlí duine a
cheapadh faoi fho-alt (1) ach amháin le toiliú an Aire agus an Aire
Airgeadais, tar éis dul i gcomhairle le Comhairle an Bharra agus leis
an Dlí-Chumann i leith aon cheapacháin faoin bhfo-alt sin roimh an
toiliú sin a lorg.

(3) Tá daoine a cheapfar faoi fho-alt (1) le fostú ar cibé téarmaí
agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair (lena n-áirítear
liúntais i leith caiteachas agus aoisliúntas) nó nithe eile a chinnfidh
an tOmbudsman um Sheirbhísí Poiblí le toiliú an Aire agus an Aire
Airgeadais tar éis dul i gcomhairle le Comhairle an Bharra agus leis
an Dlí-Chumann.

(4) Le toiliú an Aire, féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí
Dlí, ó am go ham, seirbhísí comhairleoirí nó sainchomhairleoirí
gairmiúla agus eile a fhruiliú.
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(5) Féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí duine a
cheapfar faoi fho-alt (1) a údarú chun aon cheann de na feidhmeanna
a shanntar don Ombudsman leis an Acht seo a chomhlíonadh,
seachas na feidhmeanna sin a shanntar le hailt 14, 15, 16, 17 agus 28
agus fo-ailt (4), (6), (7) agus (9) d’alt 32.

(6) I gcás go n-údarófar duine chun na feidhmeanna sin a
chomhlíonadh, beidh tagairtí san Acht seo don Ombudsman um
Sheirbhísí Dlí, a mhéid a bhaineann na tagairtí leis na feidhmeanna
sin is ábhar don údarú, le léamh mar thagairtí don duine údaraithe.

(7) Aon ghníomh nó rud a dhéanfaidh duine laistigh de raon an
údaráis arna thabhairt ag an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí, beidh
an fheidhm chéanna aige agus an éifeacht chéanna leis amhail is dá
mba é nó dá mba í an tOmbudsman a rinne é.

(8) Ní státseirbhíseach de chuid an Rialtais ná státseirbhíseach de
chuid an Stáit duine a cheapfar faoi fho-alt (1).

12.—Déanfaidh an tAire cibé méid nó méideanna a chinnfidh an
tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, a airleacan as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas chuig an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí
chun críocha caiteachais ag an Ombudsman i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna.

13.—(1) Déanfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí, i leith
gach bliana airgeadais, na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an
airgead go léir a gheobhaidh an tOmbudsman nó a chaithfidh sé nó
sí ag comhlíonadh feidhmeanna faoin Acht seo, lena n-áirítear cuntas
ioncaim agus caiteachais agus clár comhardaithe, a choimeád i cibé
foirm a cheadóidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, agus, go
háirithe, coimeádfaidh sé nó sí na cuntais speisialta sin go léir a
ordóidh an tAire ó am go ham.

(2) Tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis dheireadh na bliana
airgeadais lena mbaineann na cuntais, déanfaidh an tOmbudsman
um Sheirbhísí Dlí na cuntais a choimeádfar faoin alt seo a chur faoi
bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh.

(3) Díreach tar éis an iniúchta, tíolacfaidh an tOmbudsman um
Sheirbhísí Dlí don Aire—

(a) cóipeanna de na cuntais iniúchta, lena n-áirítear an cuntas
ioncaim agus caiteachais, an clár comhardaithe agus cibé
cuntais eile (más ann) a choimeádfar faoin alt seo agus a
ordóidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Airgeadais, agus

(b) tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na
cuntais iniúchta.

(4) A luaithe is indéanta tar éis na cuntais iniúchta agus tuarascáil
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste a fháil, cuirfidh an tAire faoi
deara cóipeanna díobh—

(a) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas, agus

(b) a chur chuig Comhairle an Bharra agus chuig an Dlí-
Chumann.
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14.—(1) Tráth nach déanaí ná 4 mhí tar éis dheireadh gach bliana
airgeadais, tabharfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí tuarascáil
i scríbhinn don Aire maidir le comhlíonadh fheidhmeanna na hoifige
le linn na bliana sin.

(2) Beidh an tuarascáil bhliantúil a chuirfear faoi bhráid an Aire
faoi fho-alt (1) i cibé foirm agus bainfidh sí le cibé nithe is cuí leis an
Ombudsman um Sheirbhísí Dlí nó a ordóidh an tAire.

(3) Déanfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí, laistigh de 2
bhliain ó dháta a cheaptha nó a ceaptha, tuarascáil a chur faoi bhráid
an Aire—

(a) maidir le héifeachtacht oifig an Ombudsman um Sheirbhísí
Dlí, agus

(b) maidir le dóthanacht fheidhmeanna na hoifige.

(4) Féadfaidh moltaí a bheith sa tuarascáil a chuirfear faoi bhráid
an Aire faoi fho-alt (3) chun éifeachtacht oifig an Ombudsman um
Sheirbhísí Dlí a fheabhsú.

(5) Féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí aon
tuarascálacha eile a thabhairt is dóigh leis nó léi is cuí chun aird an
Aire a tharraingt ar nithe atá tagtha ar iúl an Ombudsman agus ar
chóir, ina thuairim nó ina tuairim, mar gheall ar a dtromaíocht nó ar
imthosca eisceachtúla eile, iad a bheith ina n-ábhar do thuarascáil
speisialta chun an Aire agus tabharfaidh sé nó sí tuarascáil ar aon ní
eile má iarrann an tAire air nó uirthi amhlaidh.

(6) Tráth nach déanaí ná 2 mhí tar éis tuarascáil faoin alt seo a
fháil, cuirfidh an tAire faoi deara cóip den tuarascáil a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas.

(7) Tar éis fo-alt (6) a chomhlíonadh, déanfaidh an tOmbudsman
um Sheirbhísí Dlí socrú chun an tuarascáil lena mbaineann a fhoilsiú
agus chun í a chur chuig Comhairle an Bharra agus chuig an Dlí-
Chumann.

15.—(1) Tráth nach déanaí ná 4 mhí tar éis dheireadh gach bliana
airgeadais, déanfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí tuarascáil
a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire—

(a) ina sonrófar an líon daoine a ligeadh isteach chun
cleachtadh mar abhcóidí agus mar aturnaetha faoi seach
le linn na bliana sin, agus

(b) ina mbeidh, ag féachaint don éileamh ar sheirbhísí
abhcóidí agus aturnaetha cleachtacha agus don ghá lena
chinntiú go mbeidh caighdeán dóthanach oideachais agus
oiliúna ann do dhaoine a ligtear isteach chun cleachtadh,
measúnacht i dtaobh an bhfuil an líon daoine a ligeadh
isteach chun cleachtadh mar abhcóidí agus mar
aturnaetha an bhliain sin i gcomhréir le leas an phobail i
dtaca lena chinntiú go mbeidh na seirbhísí sin ar fáil ar
chostas réasúnach.

(2) Rachaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí i gcomhairle le
cibé daoine nó comhlachtaí is cuí leis an Ombudsman chun an
tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a ullmhú.
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(3) Déanfaidh Comhairle an Bharra, Cumann Onórach Óstaí an
Rí agus an Dlí-Chumann cibé faisnéis atá ina seilbh a thabhairt don
Ombudsman um Sheirbhísí Dlí agus a theastóidh uaidh nó uaithi
chun an tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a ullmhú.

(4) A luaithe is indéanta tar éis tuarascáil faoin alt seo a fháil,
cuirfidh an tAire faoi deara cóip den tuarascáil a leagan faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas.

(5) Tar éis fo-alt (4) a chomhlíonadh, déanfaidh an tOmbudsman
um Sheirbhísí Dlí socrú chun an tuarascáil a fhoilsiú agus chun í a
chur chuig Comhairle an Bharra agus chuig an Dlí-Chumann.

16.—(1) Déanfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí, aon uair
a éileoidh an Coiste de Dháil Éireann, arna bhunú faoi Bhuan-
Orduithe Dháil Éireann chun scrúdú a dhéanamh ar na cuntais
leithreasa agus ar thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste agus tuarascáil a thabhairt do Dháil Éireann ar an gcéanna, air
nó uirthi déanamh amhlaidh, fianaise a thabhairt don Choiste sin
maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a thaifeadtar, nó a
cheanglaítear a thaifeadadh, in aon leabhar nó in aon
taifead eile cuntais atá faoi réir a iniúchta ag an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste agus a cheanglaítear leis an
Acht seo ar an Ombudsman a ullmhú,

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht an Ombudsman i dtaca
le húsáid acmhainní,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a
úsáideann an tOmbudsman chun éifeachtacht oibriú oifig
an Ombudsman a mheas, agus

(d) aon ní a dhéanann difear don Ombudsman agus dá
dtagraítear—

(i) i dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste (Leasú) 1993, nó

(ii) in aon tuarascáil eile ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste a leagtar faoi bhráid Dháil Éireann a mhéid a
bhaineann an tuarascáil le ní a shonraítear in aon
mhír de mhíreanna (a) go (c).

(2) Ní dhéanfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí, le linn
fianaise a thabhairt faoin alt seo, ceist a chur ná tuairim a nochtadh
i dtaobh thuillteanais aon bheartais de chuid an Rialtais ná i dtaobh
thuillteanais cuspóirí beartais den sórt sin.

17.—(1) Freastalóidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí ar
chruinniú de Choiste Oireachtais aon uair a iarrfaidh an Coiste air
nó uirthi déanamh amhlaidh agus déanfaidh sé nó sí cibé faisnéis
(lena n-áirítear doiciméid) a shonróidh an Coiste agus atá i seilbh an
Ombudsman, nó ar fáil ag an Ombudsman, a sholáthar don Choiste.

(2) Ní cheanglaítear ar an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí cuntas
a thabhairt os comhair Coiste Oireachtais ar aon ní—
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(a) a bhaineann le gearán aonair, agus leis sin amháin, nó

(b) is ábhar d’imeachtaí os comhair cúirte nó binse sa Stát, nó
ar dóigh dó a bheith ina ábhar d’imeachtaí den sórt sin.

(3) Déanfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí, más é a
thuairim nó a tuairim go mbaineann fo-alt (2) le ní a n-iarrfar air nó
uirthi cuntas a thabhairt ina thaobh os comhair Coiste Oireachtais,
an tuairim sin agus na cúiseanna atá leis an tuairim a chur in iúl
don Choiste.

(4) Maidir leis an bhfaisnéis a cheanglaítear faoi fho-alt (3) a
thabhairt don Choiste Oireachtais, is i scríbhinn a thabharfar í mura
dtugtar í le linn don Ombudsman um Sheirbhísí Dlí a bheith os
comhair an Choiste.

(5) Más rud é, ar thuairim an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí i
dtaobh ní a bheith curtha in iúl dó, go gcinnfidh an Coiste
Oireachtais gan a iarraidh a tharraingt siar, féadfaidh an Ard-Chúirt,
ar iarratas faoi fho-alt (6), cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil
feidhm ag fo-alt (2) maidir leis an ní.

(6) Maidir le hiarratas ar chinneadh faoi fho-alt (5), féadfaidh na
daoine seo a leanas é a dhéanamh ar mhodh achomair chun na
hArd-Chúirte—

(a) an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí tráth nach déanaí ná
21 lá tar éis don Choiste Oireachtais a chinneadh gan a
iarraidh a tharraingt siar a chur in iúl dó nó di, nó

(b) cathaoirleach an Choiste Oireachtais ag gníomhú thar a
cheann.

(7) Go dtí go gcinnfear iarratas faoi fho-alt (6), ní fhreastalóidh
an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí os comhair an Choiste
Oireachtais chun cuntas a thabhairt ar an ní lena mbaineann an t-
iarratas.

(8) Má chinneann an Ard-Chúirt go mbaineann fo-alt (2) leis an
ní, déanfaidh an Coiste Oireachtais a iarraidh a bhaineann leis an ní
a tharraingt siar, ach má chinneann an Ard-Chúirt nach mbaineann
fo-alt (2) leis an ní, freastalóidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí
os comhair an Choiste chun cuntas a thabhairt ar an ní.

(9) San alt seo, ciallaíonn “Coiste Oireachtais”—

(a) coiste arna cheapadh ag ceachtar Teach den Oireachtas nó
ag dhá Theach an Oireachtais i gcomhar (seachas an
Coiste dá dtagraítear in alt 16(1), an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Sheanad Éireann), nó

(b) fochoiste de chuid coiste mar a mhínítear i mír (a).

18.—Tá na nithe seo a leanas faoi phribhléid iomlán chun críocha
dhlí an chlúmhillte:

(a) foilsiú aon ábhair i dtuarascáil ón Ombudsman um
Sheirbhísí Dlí arna leagan faoi bhráid ceachtar Tí den
Oireachtas chun críocha an Achta seo;

13

Cd.2 A.17

Pribhléid i leith
nithe áirithe.



Cd.2 A.18

An tobhach a
bheidh le híoc ag
Comhairle an
Bharra agus ag an
Dlí-Chumann.

14

[Uimh. 8.] [2009.]An tAcht Fán Ombudsman um
Sheirbhísí Dlí 2009.

(b) an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí d’fhoilsiú na nithe seo
a leanas—

(i) fógra do dhuine a luaitear i bhfo-alt (5) nó (6) d’alt
22 is fógra a chuirtear chuig an duine sin faoi
cheachtar fo-alt,

(ii) ráiteas do dhuine a luaitear in alt 29 is ráiteas a
chuirtear chuig an duine sin faoin alt sin,

(iii) moladh do dhuine a luaitear i bhfo-alt (4) d’alt 32 is
moladh a thugtar don duine sin faoin bhfo-alt sin, nó

(iv) ordachán do dhuine a luaitear i bhfo-alt (6) d’alt 32 is
ordachán a thugtar don duine sin faoin bhfo-alt sin.

CUID 3

Tobhach a Fhorchur ar Chomhlachtaí Gairmiúla le haghaidh
Caiteachas Ceadaithe an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí

19.—(1) Déanfaidh Comhairle an Bharra agus an Dlí-Chumann,
i ngach bliain airgeadais dar tosach an 1 Eanáir, tobhach de mhéid a
chinnfear de réir an ailt seo a íoc leis an Aire.

(2) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, méid na
gcostas oibríochta agus na gcaiteachas riaracháin arna dtabhú go cuí
ag an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí faoin Acht seo (dá ngairtear
“caiteachais cheadaithe” san alt seo) a chinneadh chun críocha an
ailt seo.

(3) Áireofar ar chaiteachais cheadaithe—

(a) luach saothair (lena n-áirítear liúntais i leith caiteachas,
sochair chomhchineáil agus sochair aoisliúntais) an
Ombudsman um Sheirbhísí Dlí,

(b) luach saothair (lena n-áirítear liúntais i leith caiteachas
agus sochair aoisliúntais) chomhaltaí fhoireann an
Ombudsman,

(c) aon ranníocaí aoisliúntais a íocfar i leith an Ombudsman
nó comhaltaí d’fhoireann an Ombudsman as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas,

(d) táillí a bheidh dlite do chomhairleoirí agus
sainchomhairleoirí a fhostófar faoi alt 11(4), agus

(e) costas áitribh oifige.

(4) Is é méid an tobhaigh a bheidh iníoctha i ngach bliain
airgeadais an méid a bheidh caite ag an Ombudsman um Sheirbhísí
Dlí sa bhliain airgeadais roimhe sin i leith caiteachas ceadaithe agus
is mar seo a leanas a bheidh an dliteanas i leith an méid sin a íoc:

(a) íocfaidh Comhairle an Bharra 10 faoin gcéad den mhéid
sin;

(b) íocfaidh an Dlí-Chumann 10 faoin gcéad den mhéid sin;
agus
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(c) faoi réir alt 20(2), íocfaidh Comhairle an Bharra agus an
Dlí-Chumann an 80 faoin gcéad a bheidh fágtha den
mhéid sin pro rata de réir líon na ngearán a rinneadh i
ndáil le habhcóidí le linn na bliana airgeadais roimhe sin
agus de réir líon na ngearán a rinneadh i ndáil le
haturnaetha le linn na bliana airgeadais roimhe sin.

(5) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar éis thosach gach
bliana airgeadais, fógra (dá ngairtear “fógra measúnachta tobhaigh”
san Acht seo) a sholáthar do Chomhairle an Bharra agus don Dlí-
Chumann ina sonrófar—

(a) an méid airgid atá caite ag an Ombudsman um Sheirbhísí
Dlí le linn na bliana airgeadais roimhe sin i leith
caiteachas ceadaithe,

(b) faoi réir alt 20(2), líon na ngearán (arna chinneadh de réir
rialachán (más ann) faoi alt 20) a rinneadh i ndáil le
habhcóidí le linn na bliana airgeadais roimhe sin agus líon
na ngearán a rinneadh i ndáil le haturnaetha le linn na
bliana airgeadais roimhe sin,

(c) an méid tobhaigh is iníoctha ag an gcomhlacht gairmiúil
lena mbaineann, agus

(d) an dáta (arna chinneadh de réir rialachán faoi alt 20) ar a
dtiocfaidh an tobhach chun bheith iníoctha.

(6) Más rud é nach n-íoctar an méid go léir nó cuid den mhéid a
shonrófar i bhfógra measúnachta tobhaigh ar an dáta a shonrófar san
fhógra sin nó roimhe, fabhróidh ús ar an méid nach mbeidh íoctha,
ón dáta sin go dtí dáta na híocaíochta, ar ús é a ríomhfar de réir an
ráta dá bhforáiltear i rialacháin faoi alt 20.

(7) Faoi réir fho-alt (8), féadfaidh an tAire aon mhéid a ghnóthú,
mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla, ón
gcomhlacht gairmiúil lena mbaineann, ar méid é atá dlite de agus is
iníoctha aige i leith an tobhaigh a fhorchuirfear leis an alt seo.

(8) Chun críocha fho-alt (7), i gcás gurb í Comhairle an Bharra an
comhlacht gairmiúil lena mbaineann, féadfar imeachtaí a
thionscnamh i gcoinne Chathaoirleach Chomhairle an Bharra, i gcáil
ionadaitheach, thar ceann Chomhairle an Bharra, agus más rud é,
sna himeachtaí sin, go bhfaighidh an tAire breithiúnas, ordú nó
foraithne i gcomhair aon mhéid a bheidh dlite de Chomhairle an
Bharra agus iníoctha aici, féadfar aon sócmhainní a bheidh á sealbhú
ag Comhairle an Bharra nó thar a ceann nó chun sochair Chomhairle
an Bharra a úsáid nó a chur chun feidhme ar shlí eile d’fhonn aon
cheann nó gach ceann de na héilimh faoin mbreithiúnas, faoin ordú
nó faoin bhforaithne, de réir mar a bheidh, a shásamh.

(9) San alt seo, ciallaíonn “sochair aoisliúntais” pinsin, aiscí agus
liúntais eile is iníoctha ar dhuine d’éirí as, do scor nó d’fháil bháis.

20.—(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, foráil a dhéanamh
maidir le gach ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas a
bhaineann leis an tobhach faoi alt 19:

(a) faoi réir fho-alt (2), an modh ar a mbeidh líon na ngearán
a rinneadh i ndáil le habhcóidí agus líon na ngearán a
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rinneadh i ndáil le haturnaetha le cinneadh chun críocha
an ailt sin;

(b) an dáta a thiocfaidh íoc an tobhaigh chun bheith dlite;

(c) an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí do choimeád taifead
sonraithe i leith nithe a bhaineann leis an dliteanas an
tobhach a íoc;

(d) an t-athbhreithniú ag an Aire ar fhógra measúnachta
tobhaigh a éilíonn an comhlacht gairmiúil lena
mbaineann a bheith earráideach;

(e) an tréimhse ama ar laistigh di a dhéanfar iarraidh ar
athbhreithniú den sórt sin agus na coinníollacha a bheidh
le comhlíonadh ag an gcomhlacht gairmiúil lena
mbaineann sula bhféadfar géilleadh d’iarraidh den sórt
sin;

(f) an modh ar a bhféadfar méid aon ró-íocaíochta nó aon
ghearríocaíochta arna déanamh ag an gcomhlacht
gairmiúil lena mbaineann i leith an tobhaigh a
fhritháireamh i gcoinne aon dliteanais iardain a mbeidh
an comhlacht sin faoi ag an Aire i leith an tobhaigh nó
ar a bhféadfar é a chur le dliteanas den sórt sin;

(g) an tobhach a bhailiú agus a ghnóthú;

(h) an ráta úis ar mhéideanna nach bhfuil íoctha nuair atá
siad dlite;

(i) cibé nithe eile atá riachtanach chun an tobhach a fhorchur,
a íoc agus a bhailiú nó atá teagmhasach leis sin.

(2) Maidir le líon na ngearán a rinneadh i ndáil le habhcóidí agus
líon na ngearán a rinneadh i ndáil le haturnaetha a chinneadh chun
críocha alt 19, eisiafar sa chinneadh sin aon ghearán a mbeidh breith
tugtha faoi alt 22(4) ag an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí gan é a
imscrúdú nó gan leanúint dá imscrúdú.

(3) Déanfar gach rialachán faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach
Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má
dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an
Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag
neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin,
ach sin gan dochar do bhailíocht aon rud a rinneadh roimhe sin
faoin rialachán.

CUID 4

Gearáin agus Athbhreithnithe

21.—(1) Faoi réir fho-alt (8), aon duine a mbeidh gearán déanta
aige nó aici mar gheall ar mhí-iompar le Comhairle an Bharra faoin
gCód Araíonachta i ndáil le habhcóide, féadfaidh sé nó sí, laistigh
den tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (6), gearán a dhéanamh leis an
Ombudsman um Sheirbhísí Dlí maidir le láimhseáil an ghearáin ag
an mBinse um Iompar Gairmiúil Abhcóidí nó, i gcás achomhairc in
aghaidh breithe ón mBinse i leith an ghearáin, ag an mBord
Achomhairc um Iompar Gairmiúil.
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(2) Faoi réir fho-alt (8), aon duine—

(a) a mbeidh gearán déanta aige nó aici leis an Dlí-Chumann
faoi alt 8 (arna leasú le halt 39 den Acht um an Dlí
Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008) nó 9 den Acht
Aturnaetha (Leasú) 1994 i ndáil le haturnae, nó

(b) a mbeidh gearán déanta aige nó aici mar gheall ar mhí-
iompar i ndáil le haturnae,

féadfaidh sé nó sí, laistigh den tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (6),
gearán a dhéanamh leis an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí maidir le
láimhseáil an ghearáin ag an Dlí-Chumann.

(3) Aon duine atá míshásta le breith ón Dlí-Chumann a
bhaineann—

(a) le diúltú deontas a thabhairt don duine sin,

(b) le méid deontais a tugadh don duine sin, nó

(c) leis an modh ar ar íocadh deontas a tugadh don duine sin,

féadfaidh sé nó sí, laistigh den tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (6),
gearán a dhéanamh leis an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí maidir
leis an mbreith sin.

(4) Faoi réir fho-alt (5), maidir le gearán leis an Ombudsman um
Sheirbhísí Dlí, is i scríbhinn agus i cibé foirm a cheadóidh an
tOmbudsman a bheidh sé.

(5) Féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí gearán arna
dhéanamh ó bhéal a ghlacadh más cuí leis nó léi déanamh amhlaidh,
ach déanfaidh an tOmbudsman aon ghearán den sórt sin a
thaifeadadh i scríbhinn a luaithe is indéanta tar éis é a ghlacadh.

(6) Chun críocha an ailt seo, is í an tréimhse ar laistigh di a
dhéanfar gearán leis an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí—

(a) i gcás gearáin—

(i) faoi fho-alt (1), an tréimhse 6 mhí dar tosach an dáta
a rinne an Binse um Iompar Gairmiúil Abhcóidí an
gearán gaolmhar a chinneadh nó, i gcás achomhairc
in aghaidh breithe ón mBinse i leith an ghearáin
ghaolmhair, an tréimhse 6 mhí dar tosach an dáta a
rinne an Bord Achomhairc um Iompar Gairmiúil an
t-achomharc sin a chinneadh, nó

(ii) faoi fho-alt (2), an tréimhse 6 mhí dar tosach an dáta
a rinne an Dlí-Chumann an gearán gaolmhar a
chinneadh,

nó

(b) i gcás gearáin faoi fho-alt (3), an tréimhse 6 mhí dar tosach
an dáta a rinne an Dlí-Chumann an t-iarratas ar an
deontas lena mbaineann an gearán a chinneadh,

ach féadfaidh an tOmbudsman gearán arna dhéanamh tar éis
dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i mír (a) nó (b), de réir mar
a bheidh, a ghlacadh más dealraitheach don Ombudsman gurb ann
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d’imthosca speisialta a fhágann gur cuí déanamh amhlaidh agus, i
gcás go ndéanann sé nó sí amhlaidh, measfar an gearán a bheith
déanta leis an Ombudsman laistigh den tréimhse dá dtagraítear sa
mhír sin.

(7) Féadfaidh duine gearán a dhéanamh fiú amháin más rud é—

(a) i gcás gearáin—

(i) faoi fho-alt (1), go ndearna an Binse um Iompar
Gairmiúil Abhcóidí an gearán gaolmhar a chinneadh
nó, i gcás achomhairc in aghaidh breithe ón mBinse
i leith an ghearáin ghaolmhair, go ndearna an Bord
Achomhairc um Iompar Gairmiúil an t-achomharc a
chinneadh, roimh thosach feidhme an ailt seo, nó

(ii) faoi fho-alt (2), go ndearna an Dlí-Chumann an
gearán gaolmhar a chinneadh roimh thosach feidhme
an ailt seo,

nó

(b) i gcás gearáin faoi fho-alt (3), go ndearna an Dlí-Chumann
an t-iarratas ar an deontas lena mbaineann an gearán a
chinneadh roimh thosach feidhme an ailt seo,

ar choinníoll go ndearnadh an cinneadh lena mbaineann tráth nach
mó ná 6 mhí roimh an tosach feidhme sin.

(8) Faoi réir alt 22, ní dhéanfaidh duine gearán faoi fho-alt (1) nó
(2) más rud é—

(a) go ndearna cúirt an gearán gaolmhar a chinneadh nó go
bhfuil an gearán gaolmhar á chinneadh ag cúirt,

(b) go bhfuil an gearán gaolmhar—

(i) le himscrúdú nó le cinneadh fós, nó

(ii) á imscrúdú nó á chinneadh fós,

ag an mBinse um Iompar Gairmiúil Abhcóidí nó ag an
Dlí-Chumann,

(c) go raibh nó go bhfuil an gearán gaolmhar ina ábhar
d’iarratas ar fhiosrúchán ag an mBinse Araíonachta
Aturnaetha,

(d) go mbaineann an gearán gaolmhar le líomhain maidir le
táillí iomarcacha a bheith arna muirearú ag aturnae agus
go ndearnadh an bille costas atá i saincheist a fhómhas
nó a chur faoi bhráid Máistir Fómhais de chuid na hArd-
Chúirte lena fhómhas ar bhonn aturnae agus a chliaint
nó a cliaint féin,

(e) i gcás achomhairc in aghaidh breithe ón mBinse um
Iompar Gairmiúil Abhcóidí i leith an ghearáin
ghaolmhair, go bhfuil an t-achomharc fós le cinneadh ag
an mBord Achomhairc um Iompar Gairmiúil,

(f) gur abhcóide eile nó breitheamh de chúirt arna bunú sa
Stát a rinne an gearán gaolmhar i ndáil le habhcóide, nó
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(g) nach raibh teideal ag an duine chun an gearán gaolmhar
a dhéanamh.

(9) Ní dhéanfaidh duine gearán faoi fho-alt (3), más rud é—

(a) go bhfuil an t-iarratas ar an deontas lena mbaineann an
gearán á chinneadh ag an Dlí-Chumann, nó

(b) nach raibh teideal ag an duine chun iarratas a dhéanamh
chun an Dlí-Chumainn ar dheontas.

(10) Féadfaidh aon duine gearán a dhéanamh leis an Ombudsman
um Sheirbhísí Dlí thar ceann duine eile.

(11) A luaithe is indéanta tar éis gearán faoin alt seo a ghlacadh,
déanfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí cóip den ghearán a
chur ar fáil don chomhlacht gairmiúil lena mbaineann.

22.—(1) Faoi réir fho-alt (4), déanfaidh an tOmbudsman um
Sheirbhísí Dlí gearán arna dhéanamh leis an Ombudsman a imscrúdú
de réir an Achta seo.

(2) D’ainneoin fho-ailt (1) go (3), agus mhír (b) nó (e) d’fho-alt
(8), d’alt 21, féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí imscrúdú
a dhéanamh ar ghearán—

(a) go bhfuil mainnithe ag an mBinse um Iompar Gairmiúil
Abhcóidí imscrúdú ar an ngearán gaolmhar faoin gCód
Araíonachta a thosú laistigh de thréimhse ama réasúnach,

(b) go bhfuil mainnithe ag an mBinse um Iompar Gairmiúil
Abhcóidí imscrúdú ar an ngearán gaolmhar faoin gCód
Araíonachta a chríochnú laistigh de thréimhse ama
réasúnach,

(c) nach bhfuil imscrúdú dóthanach déanta ag an mBinse um
Iompar Gairmiúil Abhcóidí ar an ngearán gaolmhar faoin
gCód Araíonachta,

(d) i gcás achomhairc in aghaidh breithe ón mBinse um
Iompar Gairmiúil Abhcóidí i leith gearáin ghaolmhair, go
bhfuil mainnithe ag an mBord Achomhairc um Iompar
Gairmiúil—

(i) éisteacht an achomharc a thosú laistigh de thréimhse
ama réasúnach, nó

(ii) éisteacht an achomhairc a chríochnú laistigh de
thréimhse ama réasúnach,

(e) go bhfuil mainnithe ag an Dlí-Chumann imscrúdú, faoi alt
8 (arna leasú le halt 39 den Acht um an Dlí Sibhialta
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2008) nó 9 den Acht
Aturnaetha (Leasú) 1994, ar an ngearán gaolmhar a
thosú laistigh de thréimhse ama réasúnach,

(f) go bhfuil mainnithe ag an Dlí-Chumann imscrúdú ar an
ngearán gaolmhar mí-iompair a thosú laistigh de
thréimhse ama réasúnach,
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(g) go bhfuil mainnithe ag an Dlí-Chumann imscrúdú, faoi alt
8 (arna leasú le halt 39 den Acht um an Dlí Sibhialta
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2008) nó 9 den Acht
Aturnaetha (Leasú) 1994, ar an ngearán gaolmhar a
chríochnú laistigh de thréimhse ama réasúnach,

(h) go bhfuil mainnithe ag an Dlí-Chumann imscrúdú ar an
ngearán gaolmhar mí-iompair a chríochnú laistigh de
thréimhse ama réasúnach,

(i) nach bhfuil imscrúdú dóthanach déanta, faoi alt 8 (arna
leasú le halt 39 den Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2008) nó 9 den Acht Aturnaetha (Leasú)
1994, ag an Dlí-Chumann ar an ngearán gaolmhar, nó

(j) nach bhfuil imscrúdú dóthanach déanta ag an Dlí-
Chumann ar an ngearán gaolmhar mí-iompair.

(3) Féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí gearán a
imscrúdú fiú amháin má tá teideal ag an duine a rinne an gearán
chun imeachtaí a thionscnamh in aon chúirt i leith ábhar an ghearáin.

(4) Féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí breith a
thabhairt gan gearán a imscrúdú, nó gan leanúint de ghearán a
imscrúdú, más deimhin leis nó léi—

(a) go bhfuil an gearán suaibhreosach nó cráiteach,

(b) nach leor an leas sa ní atá ag an duine a dhéanann an
gearán nó a ndéantar an gearán thar a cheann nó thar a
ceann, nó

(c) nach ndearna an duine a dhéanann an gearán, nó a
ndéantar an gearán thar a cheann nó thar a ceann, bearta
réasúnacha chun sásamh a lorg i leith ábhar an ghearáin
nó, má rinne, nár diúltaíodh sásamh dó nó di.

(5) Ar bhreith a thabhairt faoi fho-alt (4) gan gearán a imscrúdú
nó gan leanúint de ghearán a imscrúdú, tabharfaidh an tOmbudsman
um Sheirbhísí Dlí fógra i scríbhinn faoin mbreith agus faoin gcúis atá
leis an mbreith do na daoine seo a leanas:

(a) an gearánaí;

(b) an comhlacht gairmiúil lena mbaineann;

(c) i gcás gearáin faoi fho-alt (1) nó (2) d’alt 21, an t-abhcóide
nó an t-aturnae a ndearnadh an gearán lena mbaineann i
ndáil leis nó léi.

(6) Féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí fógra i scríbhinn
a thabhairt freisin faoina bhreith nó faoina breith faoi fho-alt (4)
agus faoin gcúis atá léi do cibé duine eile is cuí leis nó léi.

23.—(1) Faoi réir an Achta seo, féadfaidh an tOmbudsman um
Sheirbhísí Dlí féachaint le gearáin a réiteach ar cibé slí (lena n-
áirítear ar aon mhodh neamhfhoirmiúil) is cuí agus is réasúnach leis
an Ombudsman.

(2) Féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí nósanna
imeachta a bhunú a leanfar i ndáil leis an Ombudsman do ghlacadh
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agus d’imscrúdú gearán agus foilseoidh sé nó sí na nósanna imeachta
sin, ar cibé slí is cuí leis nó léi, do dhaoine den phobal agus do
chomhaltaí de ghairmeacha na n-abhcóidí agus na n-aturnaetha.

24.—Nuair a bheidh gearán á imscrúdú aige nó aici, soláthróidh
an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí deis do na daoine seo a leanas—

(a) an gearánach,

(b) an comhlacht gairmiúil lena mbaineann, agus

(c) i gcás gearáin faoi fho-alt (1) nó (2) d’alt 21, an t-abhcóide
nó an t-aturnae a ndearnadh an gearán gaolmhar i ndáil
leis nó léi,

chun aighneachtaí a dhéanamh a bhaineann leis an ngearán.

25.—Seolfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí imscrúduithe
faoin Acht seo ar shlí seachas go poiblí.

26.—(1) Chun gearán a imscrúdú, féadfaidh an tOmbudsman um
Sheirbhísí Dlí—

(a) a cheangal ar aon duine a bhfuil, i dtuairim an
Ombudsman, faisnéis ina sheilbh nó ina seilbh, nó
doiciméad nó rud atá iomchuí maidir leis an imscrúdú ina
sheilbh nó ina seilbh nó faoina urláimh nó faoin hurláimh
ag an duine, an fhaisnéis, an doiciméad nó an rud sin a
sholáthar don Ombudsman, agus

(b) i gcás gur cuí sin, a cheangal ar an duine freastal os
comhair an Ombudsman chun na críche sin,

agus déanfaidh an duine de réir ceanglais den sórt sin.

(2) Ní ceadmhach don Ombudsman um Sheirbhísí Dlí a cheangal
ar abhcóide ná ar aturnae aon fhaisnéis, doiciméad nó rud a chur ar
fáil atá á shealbhú i seilbh nó ar urláimh an abhcóide nó an aturnae
thar ceann cliaint, mura bhfuil a scaoileadh údaraithe, i scríbhinn, ag
an gcliant sin.

(3) Beidh duine a mbeidh ceanglas dírithe chuige nó chuici faoi
fho-alt (1) i dteideal na ndíolúintí agus na bpribhléidí céanna a
mbeadh sé nó sí ina dteideal dá mba fhinné os comhair na hArd-
Chúirte an duine.

(4) Féadfaidh duine a mbeidh ceanglas dírithe chuige nó chuici
faoi fho-alt (1), laistigh de thréimhse 21 lá tar éis fógra a fháil i
dtaobh an cheanglais, iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar
ordú chun an ceanglas a chúlghairm nó a athrú.

(5) Ar iarratas faoi fho-alt (4), féadfaidh an Ard-Chúirt an
ceanglas a ndéanfar an t-iarratas ina leith a chúlghairm nó a athrú
más deimhin léi nach bhfuil gá réasúnach leis an bhfaisnéis, leis an
doiciméad nó leis an rud chun an gearán a imscrúdú nó a chinneadh
agus, ina theannta sin, féadfaidh an Chúirt cibé ordú is cuí léi a
dhéanamh i ndáil leis an iarratas.
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(6) Más dealraitheach don Ombudsman um Sheirbhísí Dlí gur
mhainnigh duine ceanglas arna dhéanamh faoi fho-alt (1) a
chomhlíonadh, féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas chuige sin arna
dhéanamh ag an Ombudsman, ordú a dhéanamh á cheangal ar an
duine sin an ceanglas sin a chomhlíonadh.

27.—(1) Ní dhéanfaidh duine, trí ghníomh nó neamhghníomh, bac
nó treampán a chur ar an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí le linn
dó nó di a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh faoin
Acht seo.

(2) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), beidh sé nó sí ciontach i gcion
agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
\2,000 a chur air nó uirthi.

(3) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act 1851,
féadfar imeachtaí achoimre i leith ní a bhainfidh le cion faoin alt seo
arna thuairisciú don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí a thionscnamh
laistigh de 12 mhí ó dhéanamh an chiona.

28.—(1) Féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí, ar
imscrúdú ar ghearán faoi alt 21(1) a chríochnú, trí ráiteas i
scríbhinn—

(a) más deimhin leis nó léi maidir leis an mBinse um Iompar
Gairmiúil Abhcóidí—

(i) go bhfuil mainnithe aige imscrúdú ar an ngearán
gaolmhar faoin gCód Araíonachta a thosú laistigh de
thréimhse ama réasúnach,

(ii) go bhfuil mainnithe aige imscrúdú ar an ngearán
gaolmhar faoin gCód Araíonachta a chríochnú
laistigh de thréimhse ama réasúnach,

(iii) nach bhfuil imscrúdú dóthanach déanta aige ar an
ngearán gaolmhar,

a ordú don Bhinse—

(I) más infheidhme fomhír (i), imscrúdú ar an ngearán
gaolmhar a thosú faoin gCód Araíonachta,

(II) más infheidhme fomhír (ii), imscrúdú ar an ngearán
gaolmhar faoin gCód Araíonachta a chríochnú
laistigh de thréimhse ama réasúnach ón tráth a
thabharfar an t-ordachán sin dó,

(III) más infheidhme fomhír (iii), ath-imscrúdú a
dhéanamh ar an ngearán gaolmhar de réir an
Chóid Araíonachta,

(b) i gcás achomhairc i gcoinne breithe ón mBinse um Iompar
Gairmiúil Abhcóidí i leith gearáin ghaolmhair, más
deimhin leis nó léi maidir leis an mBord Achomhairc um
Iompar Gairmiúil—

(i) go bhfuil mainnithe aige éisteacht an achomhairc a
thosú laistigh de thréimhse ama réasúnach, nó
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(ii) go bhfuil mainnithe aige éisteacht an achomhairc a
chríochnú laistigh de thréimhse ama réasúnach,

a ordú don Bhord—

(I) más infheidhme fomhír (i), éisteacht an achomhairc a
thosú faoin gCód Araíonachta,

(II) más infheidhme fomhír (ii), éisteacht an achomhairc
a chríochnú laistigh de thréimhse ama réasúnach ón
tráth a thabharfar an t-ordachán sin dó,

nó

(c) a mholadh do Chomhairle an Bharra aon ghníomh eile a
dhéanamh, a shonróidh an tOmbudsman, i ndáil leis an
abhcóide lena mbaineann faoin gCód Araíonachta.

(2) Ar imscrúdú ar ghearán faoi alt 21(2) a chríochnú, féadfaidh
an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí, trí ráiteas i scríbhinn—

(a) más deimhin leis nó léi, maidir leis an Dlí-Chumann—

(i) go bhfuil mainnithe aige imscrúdú, faoi alt 8 (arna
leasú le halt 39 den Acht um an Dlí Sibhialta
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2008) nó 9 den Acht
Aturnaetha (Leasú) 1994, ar an ngearán gaolmhar a
thosú laistigh de thréimhse ama réasúnach,

(ii) go bhfuil mainnithe aige imscrúdú ar an ngearán
gaolmhar mí-iompair a thosú laistigh de thréimhse
ama réasúnach,

(iii) go bhfuil mainnithe aige imscrúdú, faoi alt 8 (arna
leasú le halt 39 den Acht um an Dlí Sibhialta
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2008) nó 9 den Acht
Aturnaetha (Leasú) 1994, ar an ngearán gaolmhar a
chríochnú laistigh de thréimhse ama réasúnach,

(iv) go bhfuil mainnithe aige imscrúdú ar an ngearán
gaolmhar mí-iompair a chríochnú laistigh de
thréimhse ama réasúnach,

(v) nach bhfuil imscrúdú dóthanach déanta aige, faoi alt
8 (arna leasú le halt 39 den Acht um an Dlí Sibhialta
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2008) nó 9 den Acht
Aturnaetha (Leasú) 1994, ar an ngearán gaolmhar,

(vi) nach bhfuil imscrúdú dóthanach déanta aige ar an
ngearán gaolmhar mí-iompair,

a ordú don Dlí-Chumann—

(I) más infheidhme fomhír (i) nó (ii), imscrúdú ar an
ngearán gaolmhar a thosú,

(II) más infheidhme fomhír (iii) nó (iv), imscrúdú ar an
ngearán gaolmhar a chríochnú laistigh de thréimhse
ama réasúnach ón tráth a thabharfar an t-ordachán
dó,
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(III) más infheidhme fomhír (v) nó (vi), an gearán
gaolmhar a ath-imscrúdú,

nó

(b) a ordú don Dlí-Chumann iarratas a dhéanamh chun an
Bhinse Araíonachta Aturnaetha ar fhiosrúchán faoi
iompar an aturnae lena mbaineann ar fhoras mí-iompair
líomhnaithe faoi alt 7 (a cuireadh isteach le halt 17 den
Acht Aturnaetha (Leasú) 1994) den Acht Aturnaetha
(Leasú) 1960, nó

(c) a mholadh don Dlí-Chumann aon ghníomh eile a
dhéanamh, a shonróidh an tOmbudsman, i ndáil leis an
aturnae lena mbaineann de bhun chumhachtaí an Dlí-
Chumainn faoi na hAchtanna Aturnaetha 1954 go 2008.

(3) Ar imscrúdú ar ghearán faoi alt 21(3) a chríochnú, is géarán a
bhaineann le breith ón Dlí-Chumann, féadfaidh an tOmbudsman um
Sheirbhísí Dlí, trí ráiteas i scríbhinn—

(a) más rud é go mbaineann an bhreith ón Dlí-Chumann le
diúltú deontas a thabhairt as an gCiste Cúitimh, a
mholadh don Dlí-Chumann go bhfeidhmeoidh sé cibé
rogha atá aige faoi alt 21 (a cuireadh isteach le halt 29
den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994) den Acht
Aturnaetha (Leasú) 1960 deontas a thabhairt don
ghearánach,

(b) más rud é go mbaineann an bhreith ón Dlí-Chumann le
méid deontais a tugadh don ghearánach, a mholadh don
Dlí-Chumann go ndéanfar, faoi réir an ailt sin 21, méid
an deontais a mhéadú, nó

(c) má bhaineann an bhreith ón Dlí-Chumann leis an modh
ar ar íocadh deontas a tugadh don ghearánach, cibé
moladh is cuí leis an Ombudsman a dhéanamh leis an
Dlí-Chumann.

(4) Beidh ag an Dlí-Chumann na cumhachtaí sin go léir is gá chun
moladh faoi fho-alt (3) a chur i ngníomh.

(5) Féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí a iarraidh ar an
gcomhlacht gairmiúil lena mbaineann tuairimí a thabhairt nó bearta
a bheidh le déanamh a shonrú, laistigh de thréimhse a shonróidh an
tOmbudsman, i ndáil le hordachán arna thabhairt nó moladh arna
dhéanamh faoin alt seo.

(6) I gcás gur dealraitheach don Ombudsman um Sheirbhísí Dlí
nach bhfuil bearta a rinneadh nó a bheartaítear a dhéanamh i ndáil
le hordachán arna thabhairt nó moladh arna dhéanamh faoin alt seo
sásúil, féadfaidh an tOmbudsman a chur faoi deara tuarascáil
speisialta ar an gcás a áireamh i dtuarascáil faoi alt 14.

29.—I gcás go ndéanfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí
gearán a imscrúdú, cuirfidh sé nó sí ráiteas i scríbhinn maidir le
torthaí an imscrúdaithe, aon ordachán a thugtar nó aon mholadh a
dhéantar faoi alt 28, agus aon tuairimí a tugadh agus bearta a bheidh
le déanamh faoin alt sin—

(a) chuig an ngearánach,
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(b) chuig an gcomhlacht gairmiúil lena mbaineann, agus

(c) i gcás gearáin faoi fho-alt (1) nó (2) d’alt 21, chuig an
abhcóide nó an aturnae ar i ndáil leis nó léi a rinneadh
an gearán gaolmhar.

30.—Más rud é nach ndéanann an Binse um Iompar Gairmiúil
Abhcóidí de réir ordacháin arna thabhairt dó faoi alt 28 (1)(a), nach
ndéanann an Bord Achomhairc um Iompar Gairmiúil de réir
ordacháin arna thabhairt dó faoi alt 28 (1)(b), nó nach ndéanann an
Dlí-Chumann de réir ordacháin arna thabhairt dó faoi mhír (a) nó
(b) d’alt 28(2), ag an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí, féadfaidh an
Ard-Chúirt, ar iarratas chuige sin ón Ombudsman—

(a) a ordú don Bhinse, don Bhord nó don Dlí-Chumann, de
réir mar a bheidh, déanamh de réir an ordacháin, agus

(b) cibé ordú eile, más ann, a dhéanamh a mheasfaidh sí is gá
agus is cóir chun go mbeidh lánéifeacht leis an ordachán.

31.—(1) Le linn gearán a imscrúdú, féadfaidh an tOmbudsman
um Sheirbhísí Dlí, ar a thionscnamh nó ar a tionscnamh féin nó ar
iarraidh ón ngearánach nó ón gcomhlacht gairmiúil lena mbaineann,
ceist dlí a eascraíonn i ndáil le himscrúdú an ghearáin a tharchur lena
cinneadh ag an Ard-Chúirt.

(2) Féadfaidh an Ard-Chúirt aon cheist dlí arna tarchur chuici
faoin alt seo a éisteacht agus a chinneadh.

(3) I gcás go mbeidh ceist dlí tarchurtha chuig an Ard-Chúirt
faoin alt seo, maidir leis an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí—

(a) ní dhéanfaidh sé nó sí cinneadh, a bhfuil an cheist iomchuí
ina leith, fad a bheidh an tarchur ar feitheamh, ná

(b) ní rachaidh sé nó sí ar aghaidh ar shlí, ná ní thabharfaidh
sé nó sí breith, atá ar neamhréir le cinneadh na hArd-
Chúirte maidir leis an gceist.

32.—(1) Déanfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí, d’fhonn
moltaí a dhéanamh faoi fho-alt (4), nósanna imeachta Chomhairle
an Bharra agus an Dlí-Chumainn chun gearáin a ghlacadh agus a
imscrúdú i ndáil le habhcóidí agus aturnaetha, faoi seach, a choimeád
faoi athbhreithniú.

(2) Déanfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí, le linn
athbhreithniú a dhéanamh faoin alt seo, scrúdú ar na nithe seo a
leanas—

(a) na nósanna imeachta lena mbaineann,

(b) abhcóidí agus aturnaetha do chomhlíonadh na nósanna
imeachta lena mbaineann,

(c) cibé gearáin arna ndéanamh leis an gcomhlacht gairmiúil
lena mbaineann a mheasann sé nó sí is cuí,
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(d) éifeachtacht na nósanna imeachta lena mbaineann agus an
fad ama a thógann sé imscrúduithe a chríochnú agus
cinntí a dhéanamh,

(e) gearáin a bhaineann le cibé nithe a mheasann an
tOmbudsman is cuí, agus

(f) faisnéis staidrimh arna soláthar ag an gcomhlacht gairmiúil
lena mbaineann, lena n-áirítear faisnéis staidrimh a
bhaineann le gearáin iolracha i ndáil leis na habhcóidí nó
na haturnaetha céanna, de réir mar a bheidh.

(3) Rachaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí i gcomhairle,
chun críocha athbhreithnithe faoin alt seo, le cibé daoine nó
comhlachtaí, lena n-áirítear iad siúd arb é is aidhm nó is cuspóir
dóibh cearta agus leasanna tomhaltóirí a chosaint, is cuí leis nó léi.

(4) Féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí cibé moltaí i
scríbhinn a dhéanamh leis an gcomhlacht gairmiúil lena mbaineann
a mheasann an tOmbudsman is cuí de dhroim an athbhreithnithe
faoin alt seo chun na nithe seo a leanas a fheabhsú—

(a) nósanna imeachta an chomhlachta ghairmiúil lena
mbaineann, is nósanna imeachta a bhaineann le gearáin
a ghlacadh nó a imscrúdú,

(b) nósanna imeachta chun plé go héifeachtach le patrúin
mharthanacha gearán,

(c) nósanna imeachta chun plé go héifeachtach le haon
mhoilleanna ag an gcomhlacht gairmiúil lena mbaineann
i dtaca le gearáin a imscrúdú agus a chinneadh, nó

(d) nósanna imeachta chun a chinntiú go gcomhoibreoidh
abhcóidí nó aturnaetha, de réir mar a bheidh, le nósanna
imeachta an chomhlachta ghairmiúil lena mbaineann.

(5) Tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis moladh arna dhéanamh faoi
fho-alt (4) a fháil, déanfaidh an comhlacht gairmiúil lena
mbaineann—

(a) an gníomh a bheartaíonn sé a dhéanamh chun an moladh
sin a chur i ngníomh a chur in iúl don Ombudsman um
Sheirbhísí Dlí, nó

(b) má dhéanann sé agóid in aghaidh an mholta, na cúiseanna
atá leis an agóid sin agus aon tuairimí eile atá aige maidir
leis an moladh a chur in iúl don Ombudsman um
Sheirbhísí Dlí.

(6) Mura bhfuil sé nó sí sásta leis an bhfreagra arna fháil ón
gcomhlacht gairmiúil lena mbaineann faoi fho-alt (5), féadfaidh an
tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí a ordú dó an moladh arna dhéanamh
faoi fho-alt (4) nó cibé moladh leasaithe a dhéanfaidh an
tOmbudsman ag féachaint don fhreagra sin a chur i ngníomh.

(7) Féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí, tar éis gearán
a ghlacadh nó ar a thionscnamh nó ar a tionscnamh féin, más cuí leis
nó léi é, a ordú don chomhlacht gairmiúil lena mbaineann nósanna
imeachta a bhunú i ndáil le gearáin d’aicme nó d’aicmí áirithe a
ghlacadh nó a imscrúdú.
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(8) Ar iarratas ó chathaoirleach Chomhairle an Bharra nó ón Dlí-
Chumann, féadfaidh an Ard-Chúirt, más cuí léi déanamh amhlaidh,
ordachán arna thabhairt ag an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí faoi
fho-alt (7) a chúlghairm nó a athrú i gcás go measfaidh sí go bhfuil
an t-ordachán leatromach, míréasúnach nó neamhriachtanach nó
féadfaidh sí an t-ordachán a dhaingniú.

(9) Déanfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí tuarascáil
maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin alt
seo a áireamh sa tuarascáil bhliantúil a chuirfear faoi bhráid an Aire
faoi alt 14.

33.—(1) Coimeádfaidh Comhairle an Bharra agus an Dlí-
Chumann taifid iomlána chruinne ar gach aon imscrúdú, agus ar gach
imeacht ag cruinnithe, a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(a) i gcás Chomhairle an Bharra, gearáin mí-iompair arna
ndéanamh léi faoin gCód Araíonachta i ndáil le
habhcóidí, agus

(b) i gcás an Dlí-Chumainn—

(i) gearáin arna ndéanamh leis faoi alt 8 (arna leasú le
halt 39 den Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2008) nó 9 den Acht Aturnaetha
(Leasú) 1994 i ndáil le haturnaetha, agus

(ii) gearáin mí-iompair arna ndéanamh leis i ndáil le
haturnaetha.

(2) Má iarrann an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí amhlaidh chun
críche imscrúdaithe nó athbhreithnithe ar nósanna imeachta faoin
Acht seo, déanfaidh an comhlacht gairmiúil lena mbaineann
cóipeanna d’aon taifid a iarrfar amhlaidh a sholáthar don
Ombudsman laistigh den tréimhse a shonrófar san iarraidh.

(3) Ní oibreoidh fo-alt (2) chun cumhachtaí an Ombudsman um
Sheirbhísí Dlí faoi alt 26 a theorannú ar aon slí.

34.—Ní thionscnófar imeachtaí dlí i gcoinne an Ombudsman um
Sheirbhísí Dlí gan cead na hArd-Chúirte agus gan fógra 14 lá ar a
laghad a thabhairt don Ombudsman i dtaobh an t-iarratas ar an
gcead sin a bheith déanta.

35.—(1) Ní dhéanfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí ná
comhalta d’fhoireann an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí, ach amháin
de réir dlí, aon fhaisnéis, doiciméad, cuid de dhoiciméad nó rud a
gheobhaidh sé nó sí i gcúrsa, nó chun críche, imscrúdaithe nó
athbhreithnithe ar nósanna imeachta faoin Acht seo a nochtadh
ach amháin—

(a) chun críocha an imscrúdaithe lena mbaineann,
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(b) chun aon ráiteas, tuarascáil nó fógra a thabhairt, de réir
an Achta seo, maidir leis an imscrúdú nó leis an
athbhreithniú sin, nó

(c) chun moladh a dhéanamh nó chun ordachán a thabhairt
faoin Acht seo, is moladh nó ordachán a eascraíonn as
an imscrúdú nó as an athbhreithniú lena mbaineann.

(2) Ní iarrfar ar an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí ná ar
chomhalta d’fhoireann an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí, ach
amháin de réir dlí, fianaise a thabhairt in aon imeachtaí maidir le
nithe a thiocfaidh ar a umhail nó ar a humhail i gcúrsa imscrúdaithe
faoin Acht seo.

CUID 5

Leasuithe Iarmhartacha agus Forálacha Idirthréimhseacha

36.—Leasaítear an tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997—

(a) in alt 2(1), sa mhíniú ar “ceann comhlachta phoiblí”, tríd
an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (jjj) (a
cuireadh isteach le halt 23 den Acht Leasa Shóisialaigh
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2003):

“(jjjj) i ndáil le hOifig an Ombudsman um Sheirbhísí
Dlí, an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí,”,

(b) in alt 46(1)(c) (arna leasú leis an Acht Leasa Shóisialaigh
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2003)—

(i) trí “nó” a scriosadh i ndeireadh fhomhír (iv),

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (v):

“(v) scrúdú nó imscrúdú arna dhéanamh ag
an Ombudsman Pinsean faoi Acht na
bPinsean 1990, nó

(vi) imscrúdú arna dhéanamh ag an
Ombudsman um Sheirbhísí Dlí faoin
Acht fán Ombudsman um Sheirbhísí
Dlí 2009,”, agus

(iii) i gclásal (II), trí “Oifig an Ombudsman Pinsean nó
Oifig an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí” a chur in
ionad “nó oifig an Ombudsman Pinsean”,

agus

(c) i mír (I)(2) den Chéad Sceideal, trí “Oifig an Ombudsman
um Sheirbhísí Dlí.” a chur isteach.
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37.—Aisghairtear alt 15 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

38.—(1) Cúlghairtear na Rialacháin Aturnaetha (Breithneoir)
1997 (I.R. Uimh. 406 de 1997) agus na Rialacháin Aturnaetha
(Breithneoir) (Leasú) 2005 (I.R. Uimh. 720 de 2005).

(2) Más rud é, maidir le himscrúdú ar ghearán faoi na Rialacháin
a chúlghairtear faoi fho-alt (1)—

(a) nár tosaíodh é, nó

(b) gur tosaíodh é ach nár críochnaíodh é,

roimh thosach feidhme an fho-ailt sin, measfar, ar thosach feidhme
an fho-ailt sin agus dá éis, gur gearán a rinneadh leis an Ombudsman
um Sheirbhísí Dlí an gearán, agus déanfar forálacha eile an Achta
seo a fhorléiriú dá réir sin fara aon mhodhnuithe is gá.

(3) Beidh sé de dhualgas ar an mBreithneoir cibé cúnamh a
thabhairt a theastóidh le réasún ón Ombudsman um Sheirbhísí Dlí
chun a chumasú don Ombudsman—

(a) imscrúdú a dhéanamh ar ghearán faoi na Rialacháin a
chúlghairtear faoi fho-alt (1) nár tosaíodh roimh thosach
feidhme an fho-ailt sin, nó

(b) imscrúdú ar ghearán faoi na Rialacháin sin, a tosaíodh ach
nár críochnaíodh roimh thosach feidhme an fho-ailt sin,
a chríochnú,

agus féadfar gur soláthar taifead nó doiciméad, nó cóipeanna de
thaifid nó de dhoiciméid, a bhaineann leis an ngearán agus atá i
seilbh an Bhreithneora nó faoina rialú nó ar fáil aige nó aici an
cúnamh sin, nó féadfar gur cuid den chúnamh sin soláthar den sórt
sin.

(4) San alt seo, ciallaíonn “Breithneoir”—

(a) roimh thosach feidhme fho-alt (1), an Breithneoir de réir
bhrí Rialachán 2(a) de na Rialacháin Aturnaetha
(Breithneoir) 1997 (I.R. Uimh. 406 de 1997),

(b) ar an tosach feidhme sin agus dá éis, an duine arbh é nó í,
díreach roimh an tosach feidhme sin, an Breithneoir dá
dtagraítear i mír (a).
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