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AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ) (UIMH. 2), 2014 

 [An tiontú oifigiúil] 

 

Acht do dhéanamh socrú in imthosca áirithe go gcomhlíonfaidh Leas-Chléireach Dháil Éireann 

feidhmeanna Chléireach Dháil Éireann agus go gcomhlíonfaidh Leas-Chléireach Sheanad Éireann 

feidhmeanna Chléireach Sheanad Éireann; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.   

 

[26 Iúil 2014] 

 

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas: 

Asláithreacht, éagumas nó folúntas in oifig Chléireach Dháil Éireann 

1. (1) Má bhíonn agus fad a bheidh oifig Chléireach Dháil Éireann folamh nó sealbhóir na hoifige  

sin gan a bheith in ann a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoi aon fhoráil de na forálacha  

reachtúla iomchuí a chomhlíonadh, toisc é nó í a bheith breoite nó as láthair nó ar chúis eile,  
is é nó í a chomhlíonfaidh na feidhmeanna a thugtar don Chléireach sin leis na forálacha sin  

Leas-Chléireach Dháil Éireann, agus forléireofar tagairtí iomchuí sna hAchtanna iomchuí do  

Chléireach Dháil Éireann mar thagairtí do Leas-Chléireach Dháil Éireann agus forléireofar  

aon tagairtí gaolmhara dá réir sin. 

 

 (2) San alt seo— 

  ciallaíonn “na hAchtanna iomchuí”— 

(a) an tAcht Toghcháin, 1992, 

(b) an tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997, 

(c) Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993, 

(d) Acht an Reifrinn, 1994, 

(e) Acht Toghcháin an tSeanaid (Rolla-Chomhaltaí), 1947, agus 

(f) Acht Toghacháin an tSeanaid (Baill Phríomh-Scoile), 1937; 

ciallaíonn “na forálacha reachtúla iomchuí”— 

(a) ailt 31, 35(1), 36(2), 40, 58(b), 62, 63, 76, 129, 130(5) agus 131 den Acht Toghcháin, 

1992 agus rialacha 3(4) agus 12(2) den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht sin, 

(b) rialacha 19 agus 92(3) den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do 

Pharlaimint na hEorpa, 1997, 

(c) alt 15(3) d’Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993, 
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(d) alt 10(4) d’Acht an Reifrinn, 1994, 

(e) ailt 13(3), 15(1), 17, 19(2), 20, 45(2), 66, 67 agus 69 d’Acht Toghcháin an tSeanaid 

(Rolla-Chomhaltaí), 1947 agus riail 27 den Chéad Sceideal agus riail 23 den Tríú 

Sceideal a ghabhann leis an Acht sin, agus 

(f) alt 18 d’Acht Toghacháin an tSeanaid (Baill Phríomh-Scoile), 1937 agus riail 22 den Dara 

Sceideal a ghabhann leis an Acht sin. 

Asláithreacht, éagumas nó folúntas in oifig Chléireach Sheanad Éireann 

2. (1) Má bhíonn agus fad a bheidh oifig Chléireach Sheanad Éireann folamh nó sealbhóir na  

hoifige sin gan a bheith in ann a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoi aon fhoráil de na 
forálacha reachtúla iomchuí a chomhlíonadh, toisc é nó í a bheith breoite nó as láthair nó ar  

chúis eile, is é nó í a chomhlíonfaidh na feidhmeanna a thugtar don Chléireach sin leis na 

forálacha sin Leas-Chléireach Sheanad Éireann, agus forléireofar tagairtí iomchuí sna 
hAchtanna iomchuí do Chléireach Sheanad Éireann mar thagairtí do Leas-Chléireach 

Sheanad Éireann agus forléireofar aon tagairtí gaolmhara dá réir sin. 

 

 (2) San alt seo— 

  ciallaíonn “na hAchtanna iomchuí”— 

(a) an tAcht Toghcháin, 1992, 

(b) Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993, 

(c) Acht Toghcháin an tSeanaid (Rolla-Chomhaltaí), 1947, agus 

(d) Acht Toghacháin an tSeanaid (Baill Phríomh-Scoile), 1937; 

ciallaíonn “na forálacha reachtúla iomchuí”— 

(a) alt 25B(3) den Acht Toghcháin, 1992, 

(b) alt 15(3) d’Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993, 

(c) ailt 55(1) agus 81 d’Acht Toghcháin an tSeanaid (Rolla-Chomhaltaí), 1947, agus 

(d) ailt 13(1), 18, 31 agus 32 d’Acht Toghacháin an tSeanaid (Baill Phríomh-Scoile), 1937 

agus riail 22 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht sin. 

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua 

3. (1) Féadfar an tAcht Toghcháin (Leasú) (Uimh. 2), 2014 a ghairm den Acht seo. 

 

(2) Folófar an tAcht seo sa chomhlua “na hAchtanna Toghcháin, 1992 go 2014” agus léifear  

an tAcht seo agus na hAchtanna sin le chéile mar aon ní amháin. 

 

 

 

 


