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ACHT NA bPAITINNÍ, 1992

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Orduithe agus rialacha.

4. Caiteachais.

5. Aisghairm agus forálacha idirthréimhseacha.

CUID II

Paitinní i gCoitinne

CAIBIDIL I

Oifig na bPaitinní agus an Ceannasaí

6. Oifig na bPaitinní agus an Ceannasaí Paitinní, Dearthaí
agus Trádmharcanna.

7. Deonú paitinní.

8. Réim fheidhm Chuid II.

CAIBIDIL II

Inphaitinneacht

9. Aireagáin inphaitinnithe.

10. Eisceachtaí ó inphaitinneacht.

11. Úrnuacht.

12. Nochtadh neamhdhochrach.

13. Beart ceapthach.

14. Feidhm thionscail.
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CAIBIDIL III

Iarratais

15. Ceart iarratas ar phaitinn a dhéanamh.

16. Ceart chun paitinne.

17. An ceapadóir a lua.

18. Iarratas a dhéanamh.

19. Nochtadh an aireagáin.

20. Éilimh.

21. Aontacht aireagáin.

22. Achomaireacht.

23. Dáta comhdaithe iarratais.

24. Iarratas roinne.

25. Ceart tosaíochta.

26. Tosaíocht a éileamh.

27. Éifeacht cirt tosaíochta.

28. Iarratas a fhoilsiú.

CAIBIDIL IV

An Nós Imeachta suas go dtí an Deonú

29. Tuarascáil chuardaigh.

30. Sonraíocht choigríche nó tuarascáil chuardaigh choigríche a
úsáid.

31. Paitinn a dhiúltú nó a dheonú.

32. Iarratas a leasú.

33. Iarratas a tharraingt siar.

34. Deonú a fhógairt; sonraíocht a fhoilsiú.

35. Iarratais do leanúint i bhfeidhm.

CAIBIDIL V

Forálacha maidir le Paitinní tar éis Deonú

36. Téarma paitinne.

37. Paitinní a chuaigh ó éifeacht a aisiriú.

38. Leasú tar éis deonú.

39. Paitinn a ghéilleadh.
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CAIBIDIL VI

Éifeachtaí paitinne agus iarratais ar phaitinn

40. Úsáid dhíreach aireagáin a chosc.

41. Úsáid neamhdhíreach aireagáin a chosc.

42. Éifeacht paitinne a theorannú.

43. Cearta a theorannú.

44. Cearta a thugtar le hiarratas ar phaitinn tar éis a fhoilsithe.

45. Méid na cosanta.

46. Dualgas cruthúnais.

CAIBIDIL VII

Sárú

47. Caingean mar gheall ar shárú paitinne.

48. Imeachtaí ag comhúinéir mar gheall ar shárú.

49. Srianta ar ghnóthú damáistí mar gheall ar shárú.

50. Faoiseamh i leith paitinne atá bailí go páirteach a shárú.

51. Imeachtaí mar gheall ar shárú ag ceadúnaí eisiach.

52. Deimhniú gur conspóideadh bailíocht paitinne.

53. Leigheas ar bhagairt gan bhonn go dtionscnófar imeachtaí
mar gheall ar shárú.

54. Cumhacht na Cúirte dearbhú a dhéanamh maidir le
neamhshárú.

55. Ceart chun leanúint d’úsáid ar ar tosaíodh roimh an dáta
comhdaithe nó tosaíochta.

56. Caingean mar gheall ar iarratas foilsithe a shárú.

CAIBIDIL VIII

Cúlghairm

57. Iarratas ar phaitinn a chúlghairm.

58. Foras le cúlghairm a dhéanamh.

59. Scrúdú ar iarratas ar chúlghairm

60. Cumhacht an Cheannasaí paitinní a chúlghairm ar a
thionscnamh féin.

61. Imthosca inar féidir bailíocht paitinne a chur faoi shaincheist.

62. Fógra le tabhairt don Cheannasaí i dtaobh imeachtaí Cúirte.
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CUID III

Paitinní Gearr-Théarma

63. Iarratas ar phaitinn ghearrthéarma.

64. Gan paitinn faoi Chuid II agus paitinn ghearrthéarma do
chómhaireachtáil don aireagán céanna.

65. Forálacha a bhaineann le paitinní gearrthéarma agus le
hiarratais ar an gcéanna.

66. Caingne mar gheall ar shárú.

67. Foras speisialta le paitinn ghearrthéarma a chúlghairm.

CUID IV

Ceadúnais Shaorálacha agus Éigeantacha

68. Iarratas ar thaifead sa chlár á rá go bhfuil ceadúnais de cheart
ar fáil.

69. Taifead a chealú.

70. Ceadúnais éigeantacha.

71. Forálacha maidir le ceadúnais éigeantacha.

72. Ceadúnais, etc. ar iarratas ó Aire Rialtais.

73. An nós imeachta i gcás iarratas faoi alt 70 agus 72.

74. Achomhairc agus imeachtaí a chur faoi bhráid eadránaí.

75. Forálacha forlíontacha maidir le ceadúnais.

CUID V

Aireagáin a Úsáid le hAghaidh Sheirbhís an Stáit

76. Aireagán, iarratas nó paitinn a shannadh d’Aire den Rialtas.

77. Ceart aireagáin a úsáid le haghaidh sheirbhís an Stáit.

78. Úsáid aireagán de bhun alt 77; forálacha forlíontacha.

CUID VI

Maoin in Iarratais ar Phaitinn agus Coinníollacha Conartha
Paitinní

79. Cineál na n-iarratas ar phaitinn agus na bpaitinní.

80. Comhúinéireacht ar iarratais ar phaitinn agus ar phaitinní.

81. Teideal chuig paitinní, etc. a chinneadh.

82. An éifeacht atá ag athrú ar dhílseánacht.

83. Coinníollacha áirithe i gconarthaí a sheachaint.
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CUID VII

Clár na bPaitinní; Fianaise ar an gCaár, ar Dhoiciméid, etc.

84. Clár na bPaitinní.

85. Iarratais ar phaitinn agus paitinní a shannadh, etc.

86. Cumhacht na Cúirte chun an clár a leasú.

87. Deimhniú an Cheannasaí agus cóipeanna deimhnithe de
dhoiciméid a bheith ina bhfianaise.

88. Faisnéis maidir le hiarratais ar phaitinn agus ar phaitinní agus
iniúchadh an chéanna.

89. Iarraidh ar chuardach.

CUID VIII

Imeachtaí os comhair an Cheannasaí nó na Cúirte.

90. Feidhmiú cumhachta lánroghnaí ag an gCeannasaí.

91. Costais agus urrúis i leith costas.

92. Fianaise os comhair an Cheannasaí.

93. Ceart éisteachta os comhair an Cheannasaí.

94. Cumarsáidí faoi phribhléid.

95. Measúnóirí.

96. Achomhairc in aghaidh cinntí a thabharfaidh an Ceannasaí.

CUID IX

An Ceannasaí: Forálacha Forlíontacha

97. Ceannasaí a cheapadh.

98. Oifigigh an Cheannasaí a cheapadh.

99. Táillí.

100. An tIrisleabhar Oifigiúil agus faisnéis a fhoilsiú.

101. Tuarascálacha áirithe a bheith faoi phribhléid.

102. Féadfaidh an Ceannasaí comhairle a iarraidh ar an Ard-
Aighne.

103. Tuarascáil bhliantúil.

104. Uaire gnó agus laethanta eisiata.

CUID X

Gníomhairí Paitinne

105. Féadfaidh gníomhaire údaraithe gníomhú.

106. Éileamh gan údarás a bheith ina ghníomhaire paitinne.
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107. Teideal chun bheith cláraithe mar ghníomhaire paitinne.

108. Gníomhairí paitinne a bhaint den chlár nó clárú gníomhairí
paitinne a fhionraí.

109. Rialacha a bhaineann le gníomhairí paitinne.

CUID XI

Ilghnéitheach

110. Earráidí a cheartú.

111. Clár a fhalsú, etc.

112. Cearta paitinne a éileamh gan údarás.

113. Inmheabhrú bréagach go mbaineann áit ghnó go hoifigiúil
leis an Oifig.

114. Cumhacht an Aire chun rialacha a dhéanamh.

115. Fógra, etc. a sheirbheáil tríd an bpost.

116. Earraí a forghéilleadh faoin dlí.

117. Méid na cosanta teorann.

118. Díolúine an Aire, an Cheannasaí agus oifigeach i ndáil le
gníomhartha oifigiúla.

CUID XII

Forálacha maidir le Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta

119. Éifeacht na paitinne Eorpaí.

120. An éifeacht atá le hiarratas ar phaitinn Eorpach a chomhdú.

121. Téacs údarásach paitinní Eorpacha agus iarratas ar phaitinn.

122. Iarratas ar phaitinn Eorpach a chomhshó.

123. Cinneadh ón gCúirt ar cheisteanna maidir le ceart chun
paitinne Eorpaí.

124. Éifeacht cinntí údarás inniúil stát eile i leith paitinní.

125. Gníomhairí paitinne agus ionadaithe eile.

126. Aturnaetha paitinní Eorpacha.

127. Iarratais idirnáisiúnta ar phaitinní.

128. Orduithe chun éifeacht a thabhairt do chomhaontuithe
idirnáisiúnta maidir le paitinní.

129. Fianaise ar choinbhinsiúin agus ionstraimí faoi
choinbhinsiúin.

130. Fianaise a fháil le haghaidh imeachtaí faoin gCoinbhinsiún
um an bPaitinn Eorpach.
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131. Faisnéis a pháirtiú d’Oifig na Paitinne Eorpaí, etc.

132. Forálacha airgeadais.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Forálacha idirthréimhseacha

AN DARA SCEIDEAL

Ordacháin dá dTagraítear in alt 45(3)

————————
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Na hAchtanna Dá dTagraítear

An tAcht Eadrána, 1954 1954, Uimh. 26

Acht na gCuideachtaí, 1963 1963, Uimh. 33

An tAcht um an Scairbh Ilchríochach, 1968 1968, Uimh. 14

Foreign Tribunals’ Evidence Act, 1856 1856, c. 113

An tAcht Maoine Tionnscail agus Tráchtála (Cosaint),
1927 1927, Uimh. 16

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941 1941, Uimh. 23

An tAcht um Dhlínse Mhuirí, 1959 1959, Uimh. 22

Acht na bPaitinní, 1964 1964, Uimh. 12

Acht na bPaitinní (Leasú), 1966 1966, Uimh. 9

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851 1851, c. 93

Public Offices Fees Act, 1879 1879, Uimh. 58

An tAcht Aturnaethe, 1954 1954, Uimh. 36

An tAcht Aoisliúntas agus Pinsean, 1976 1976, Uimh. 22
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ACHT NA bPAITINNÍ, 1992

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO DHÉANAMH FORÁLA NUA MAIDIR LE
PAITINNÍ AGUS LE NITHE GAOLMHARA IN IONAD
FHORÁLACHA ACHTANNA NA bPAITINNÍ, 1964 AGUS
1966; DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DO
CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA ÁIRITHE I
dTAOBH PAITINNÍ; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE
hAGHAIDH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA
NITHE RÉAMHRÁITE.

[27 Feabhra, 1992]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar Acht na bPaitinní, 1992, a ghairm den Acht seo.

(2) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt, tiocfaidh an tAcht
seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

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

ciallaíonn “Acht 1964” Acht na bPaitinní, 1964;

ciallaíonn “iarratasóir”, i ndáil le hiarratas faoin Acht seo, an duine
a bheidh ag déanamh an iarratais agus folaíonn sé duine a mbeidh a
theideal cláraithe faoi alt 85 nó ar i ndáil lena theideal a bheidh
ordachán tugtha faoin alt sin agus ionadaí pearsanta duine éagtha a
mbeidh iarratas den sórt sin déanta aige;

ciallaíonn “iarratas ar phaitinn Eorpach” iarratas arna dhéanamh
faoin gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach;

folaíonn “sannaí” ionadaí pearsanta sannaí éagtha, agus folaíonn
tagairtí do shannaí duine ar bith tagairtí do shannaí a ionadaí
phearsanta nó a shannaí;

9
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ciallaíonn “oibriú go trádálach” monarú an táirge nó seoladh an
phróisis is ábhar do phaitinn i mbunachas cinnte substaintiúil nó in
eagraíocht chinnte shubstaintiúil nó trí mheán an chéanna, agus sin
ar scála atá leordhóthanach agus réasúnach sna himthosca go léir;

ciallaíonn “cuideachta” cuideachta de réir bhrí alt 2 d’Acht na
gCuideachtaí, 1963, nó aon chomhlacht corpraithe eile cibé acu a
bheidh sé corpraithe laistigh den Stát nó lasmuigh de;

ciallaíonn “an Ceannasaí” an Ceannasaí Paitinní, Dearthaí agus
Trádmharcanna;

ciallaíonn “Coinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta” an
Coinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síníodh in
Chicago an 7ú lá de Nollaig, 1944;

ciallaíonn “an Chúirt” an Ard-Chúirt agus, i ndáil le himeachtaí lena
mbaineann alt 66, folaíonn sé an Chúirt Chuarda;

ciallaíonn “dáta comhdaithe”—

(a) i ndáil le hiarratas ar phaitinn arna dhéanamh faoin Acht
seo an dáta arb é dáta comhdaithe an iarratais de bhua
fhoráil iomchuí an Achta seo, agus

(b) i ndáil le haon iarratas eile, an dáta, faoi dhlí na tíre ina
ndéantar an t-iarratas nó de réir téarmaí conartha nó
coinbhinsiúin ar páirtí ann an tír, a áireofar mar dháta
comhdaithe an iarratais nó is ionann agus dáta
comhdaithe iarratais sa tír sin;

ciallaíonn “dáta tosaíochta” an dáta is luaithe a éilíodh chun críocha
tosaíochta de réir alt 26;

ciallaíonn an briathar “ainmnigh”—

(i) i ndáil le hiarratas ar phaitinn, an stát nó na stáit ina
lorgaítear cosaint d’aireagán a ainmniú (de bhun an
Choinbhinsiúin um an bPaitinn Eorpach nó an
Chonartha de réir mar a bheidh),

(ii) i ndáil le paitinn, an stát nó an Stáit ina bhfuil éifeacht leis
an bpaitinn a ainmniú (de bhun an Choinbhinsiúin um an
bPaitinn Eorpach);

folaíonn “stiúrthóir” aon duine atá i seilbh phost an stiúrthóra (cibé
ainm a thabharfar air) ar aon chomhlacht corpraithe;

tá le “iarratas roinne” an bhrí a shanntar dó le halt 24;

ciallaíonn “an liosta Eorpach” an liosta d’ionadaithe gairmiúla a
choimeádann Oifig na Paitinne Eorpaí de bhun an Choinbhinsiúin
um an bPaitinn Eorpach;

ciallaíonn “paitinn Eorpach” paitinn a dheonaítear faoin
Choinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach;
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ciallaíonn “Feasachán na bPaitinní Eorpacha” an feasachán den
ainm sin a foilsíodh faoin gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach;

ciallaíonn “an Coinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach” an
Coinbhinsiún chun Paitinní Eorpacha a Dheonú a síníodh i München
an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1973;

ciallaíonn “Oifig na Paitinne Eorpaí” an oifig den ainm sin a
bunaíodh leis an gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach;

ciallaíonn “ceadúnas eisiach” ceadúnas ó dhílseánach nó ó iarratasóir
ar phaitinn a thugann don cheadúnaí, nó don cheadúnaí agus do
dhaoine a bheidh údaraithe aige, agus gach uile dhuine eile (lena
n-áirítear an dílseánach paitinne nó an t-iarratasóir ar phaitinn) a
eisiamh, aon cheart maidir leis an aireagán, agus forléireofar
“ceadúnaí eisiach” agus “ceadúnas neamheisiach” dá réir sin;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais;

ciallaíonn “iarratas idirnáisiúnta ar phaitinn” iarratas arna dhéanamh
faoin gConradh;

ciallaíonn “ceapadóir” cumadóir iarbhír an aireagáin agus
forléireofar comhcheapadóir” dá réir sin;

ciallaíonn “an tIrisleabhar” Irisleabhar Oifig na bPaitinní;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Tionscail agus Tráchtála;

ciallaíonn “an Oifig” Oifig na bPaitinní;

ciallaíonn “Coinbhinsiún Pháras chun Maoin Tionscail a Chosaint”
an coinbhinsiún faoin ainm sin a síníodh i bPáras an 20ú lá de
Mhárta, 1983, arna leasú nó arna fhorlíonadh le haon phrótacal leis
an gcoinbhinsiún sin a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire sa Stát;

ciallaíonn “paitinn” ceart eisiach arna thabhairt de bhun Chuid II nó
Chuid III;

tá le “gníomhaire paitinne” ach amháin in alt 94 an bhrí a thugtar
dó le halt 105;

ciallaíonn “iarratas ar phaitinn” iarratas faoi Chuid II nó Chuid III
ar phaitinn;

ciallaíonn “forordaithe”, i gcás imeachtaí os comhair na Cúirte,
forordaithe le rialacha cúirte, agus, in aon chás eile, forordaithe le
rialacha faoin Acht seo;

ciallaíonn “dílseánach na paitinne” an duine ar deonaíodh an
phaitinn dó nó an duine a gcláraítear a theideal ina dhiaidh sin faoi
alt 85;

ciallaíonn “foilsithe”—

(a) i ndáil le haon doiciméad a cheanglaítear a fhoilsiú faoin
Acht seo, curtha ar fáil don phobal agus folaíonn sé an
doiciméad a chur ar fáil mar cheart lena iniúchadh ag an
bpobal san Oifig agus i cibé áit eile (más ann) a bheidh
sonraithe de thuras na huaire chun na críche ag an Aire,
ar tháille a íoc nó gan táille a íoc, agus
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(b) i ndáil le haon doiciméad, ábhar, taifead nó faisnéis eile a
údaraítear don Cheannasaí a fhoilsiú, curtha ar fáil don
phobal agus folaíonn sé an doiciméad, an t-ábhar, an
taifead nó an fhaisnéis a chur ar fáil in aon fhoirm san
Oifig agus i cibé áit eile (más ann) a bheidh sonraithe de
thuras na huaire chun na críche ag an Aire, ar tháille a
íoc nó gan táille a íoc;

ciallaíonn “an clár” Clár na bPaitinní nó clár na ngníomhairí
paitinne, de réir mar is iomchuí;

folaíonn “ceart”, maidir le haon phaitinn nó iarratas, leas sa phaitinn
nó san iarratas agus, gan dochar don mhéid sin roimhe seo, folaíonn
aon tagairt san Acht seo do cheart i bpaitinn tagairt do scair sa
phaitinn;

ciallaíonn “an Conradh” an conradh ar a dtugtar an Conradh
Comhoibriúcháin i dtaobh Paitinní a síníodh i Washington an 19ú lá
de Mheitheamh, 1970;

ciallaíonn “Aontas Pháras chun Maoin Tionscail a Chosaint” an
t-aontas arna bhunú le Coinbhinsiún Pháras chun Maoin Tionscail
a Chosaint.

(2) San Acht seo, mura gcuirtear a mhalairt in iúl—

(a) aon tagairt do Chuid, d’alt nó do Sceideal, is tagairt í do
Chuid, d’alt nó do Sceideal den Acht seo,

(b) aon tagairt d’fho-alt, is tagairt í d’fho-alt den alt ina bhfuil
an tagairt.

3.—(1) I gcás go dtugtar cumhacht leis an Acht seo chun orduithe
nó rialacha a dhéanamh, féadfar na horduithe nó na rialacha sin a
dhéanamh maidir le gach ceann nó maidir le haon cheann amháin
nó níos mó de na nithe lena mbaineann an chumhacht agus féadfar
forálacha éagsúla a dhéanamh le haon orduithe nó rialacha den sórt
sin maidir le nithe ar d’aicmí nó de thuairiscí éagsúla iad.

(2) Gach ordú nó riail a dhéanfar faoin Acht seo, leagfar faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas é a luaithe is féidir tar éis a dhéanta,
agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá is fiche a
shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú nó an riail a leagan faoina
bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe nó na rialach, beidh an
t-ordú nó an riail ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do
bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú nó faoin riail sin.

(3) A luaithe is féidir tar éis aon ordú nó Riail a dhéanamh faoin
Acht seo, foilseofar fógra san Irisleabhar á rá go ndearnadh é agus
á rá cén áit a bhféadfar cóipeanna de a fháil.

(4) Maidir leis an gcumhacht chun ordú a dhéanamh, folaíonn sí
cumhacht chun an t-ordú a leasú nó a chúlghairm, ach amháin i gcás
ordaithe faoi alt 1(2).

4.—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.
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5.—Aisghairtear leis seo Acht 1964 agus Acht na bPaitinní
(Leasú), 1966, faoi réir fhorálacha an Chéad Sceidil.

CUID II

Paitinní i gCoitinne

CAIBIDIL I

Oifig na bPaitinní agus an Ceannasaí

6.—(1) Leanfaidh Oifig na bPaitinní agus an Ceannasaí Paitinní,
Dearthaí agus Trádmharcanna ar marthain chun na gcríoch dá
bhforáiltear leis an Acht seo nó le haon achtachán eile.

(2) Leanfaidh an Ceannasaí Paitinní, Dearthaí agus
Trádmharcanna ina chorparáid aonair le comharbas suthain agus
séala oifigiúil ar a dtabharfar aird bhreithiúnach agus féadfaidh sé
agairt a dhéanamh agus a bheith inagartha faoin ainm sin.

(3) Beidh Oifig na bPaitinní faoi cheannas an Cheannasaí a
bheidh neamhspleách i gcomhlíonadh na bhfeidhmeanna a thugtar
dó leis an Acht seo nó le haon achtachán eile.

(4) Maidir le tagairtí in aon achtachán don Oifig Chláraitheachta
Maoine Tionscail agus Tráchtála agus don Cheannasaí Maoine
Tionscail agus Tráchtála, leanfar dá bhforléiriú faoi seach mar
thagairtí d’Oifig na bPaitinní agus don Cheannasaí.

7.—Is é an Ceannasaí a dheonóidh paitinní faoi réir agus de réir
fhorálacha an Achta seo.

8.—Maidir leis na forálacha ina dhiaidh seo den Chuid seo, beidh
éifeacht leo, faoi réir fhorálacha an Achta seo, i ndáil le paitinní
gearrthéarma lena mbaineann CUID III.

CAIBIDIL II

Inphaitinneacht

9.—(1) Beidh aireagán inphaitinnithe faoin gCuid seo má tá sé
infheidhmithe go tionsclaíoch, má tá sé nua agus má tá beart
ceapthach ag baint leis.

(2) Ní áireofar aon cheann díobh seo a leanas go háirithe mar
aireagán de réir bhrí fho-alt (1):

(a) fionnachtain, teoiric eolaíochta nó modh matamaiticiúil,

(b) cruthaíocht aeistéitiúil,

(c) scéim, riail nó modh chun gníomh meabhrach a dhéanamh,
cluiche a imirt nó gnó a dhéanamh, nó clár le haghaidh
ríomhaire,

(d) tíolacadh faisnéise.
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(3) Ní dhéanfaidh forálacha fho-alt (2) inphaitinneacht ábhair nó
gníomhaíochtaí dá dtagraítear san fho-alt sin a eisiamh ach amháin
a mhéid a bhaineann iarratas ar phaitinn nó paitinn le hábhar nó le
gníomhaíochtaí den sórt sin ina gcáilíocht féin.

(4) Ní áireofar modh cóireála coirp duine nó ainmhí trí
mháinliacht nó teiripe agus modh diagnóiseach a chleachtaítear ar
chorp duine nó ainmhí mar aireagán atá infheidhmithe go
tionsclaíoch chun críocha fho-alt (1). Ní bheidh feidhm ag an bhforáil
seo maidir le táirge, agus go háirithe le substaint nó comhshuíomh,
a bheidh le húsáid in aon mhodh den sórt sin.

(5) Féadfaidh an tAire le hordú aon chuid d’fhorálacha an ailt seo
nó alt 10 (seachas mír (a))) nó alt 11 a mhodhnú chun éifeacht a
thabhairt, i ndáil le hinphaitinneacht aireagán, don Choinbhinsiún
um an bPaitinn Eorpach arna leasú le haon chonradh, coinbhinsiún
nó comhaontú idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát nó a mbeartaíonn
an Stát a bheith mar pháirtí ann.

10.—Ní dheonófar paitinn ina leith seo a leanas—

(a) aireagán a mbeadh a fhoilsiú nó a shaothrú contrártha don
ord poiblí nó don mhoráltacht phoiblí, ar choinníoll nach
measfar an saothrú a bheith contrártha amhlaidh mar
gheall ar é a bheith toirmiscthe le dlí agus mar gheall air
sin amháin;

(b) cineál planda nó ainmhí nó próiseas chun plandaí nó
ainmhithe a tháirgeadh, ar próiseas é atá bitheolaíoch go
bunúsach, seachas próiseas micribhitheolaíoch nó táirgí
de chuid próisis den sórt sin.

11.—(1) Measfar aireagán a bheith nua mura cuid den chineál is
nua-fhorbartha é.

(2) Glacfar leis gurb é atá ar áireamh sa chineál is nua-fhorbartha
gach ní atá curtha ar fáil don phobal (cibé acu sa Stát nó in áit eile)
ar mhodh tuairisce i scríbhinn nó ó bhéal, trí úsáid, nó ar aon slí eile,
roimh dháta comhdaithe an iarratais ar phaitinn.

(3) Ina theannta sin, gach a mbeidh in iarratas ar phaitinn mar a
comhdaíodh é, a mbeidh a dháta comhdaithe ann roimh an dáta dá
dtagraítear i bhfo-alt 2 agus a foilsíodh faoin Acht seo ar an dáta sin
nó dá éis, measfar é a bheith ar áireamh sa chineál is nua-fhorbartha.

(4) Ní dhéanfar, le forálacha fho-ailt (1), (2) agus (3),
inphaitinneacht aon substainte nó comhshuímh, is substaint nó
comhshuíomh a áirítear sa chineál is nua-fhorbartha, a eisiamh óna
húsáid nó óna úsáid i modh dá dtagraítear i bhfo-alt (4) d’alt 9 ar
choinníoll nach bhfuil a húsáid nó a úsáid le haghaidh aon mhodha
dá dtagraítear san fho-alt sin (4) ar áireamh sa chineál is nua-
fhorbartha.

12.—(1) Maidir le feidhmiú alt 11, ní dhéanfar nochtadh an
aireagáin a chur i gcuntas má tharla sé tráth nach luaithe ná sé mhí
roimh chomhdú an iarratais ar phaitinn agus má tharla sé de bharr
nó de dhroim na nithe seo a leanas—
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(a) sárú ar rún nó ar chomhaontú i ndáil leis an aireagán, nó
an t-ábhar arb é an t-aireagán é, a fháil go
neamhdhleathach, nó

(b) an fíoras go ndearna an t-iarratasóir nó a réamhtheachtaí
dlíthiúil an t-aireagán a thaispeáint ag taisealbhadh
idirnáisiúnta atá oifigiúil nó a aithnítear go hoifigiúil
faoin gCoinbhinsiún maidir le Taisealbhaí Idirnáisiúnta a
síníodh i bPáras an 22ú lá de Shamhain, 1928, nó faoi aon
chonradh, coinbhinsiún nó comhaontú eile in ionad an
Choinbhinsiún sin:

Ar choinníoll go ndearbhóidh an taisealbhóir, nuair a bheidh an
t-iarratas ar phaitinn á dhéanamh aige, gur taispeánadh an t-aireagán
amhlaidh agus go gcomhdóidh sé deimhniú i dtacaíocht leis sin
laistigh den tréimhse agus faoi na coinníollacha a fhorordaítear.

(2) Féadfaidh an tAire chun críche fho-alt (1) tréimhse seachas an
tréimhse sé mhí a shonraítear san fho-alt sin agus imthosca seachas
iadsan a shonraítear i mír (a) nó (b) den fho-alt sin a fhorordú i gcás
gur deimhin leis an Aire gur gá déanamh amhlaidh chun éifeacht a
thabhairt d’aon chonradh nó coinbhinsiún idirnáisiúnta ar páirtí ann
an Stát nó a dtiocfaidh an Stát chun bheith ina pháirtí ann agus
forléireofar an fo-alt sin dá réir sin.

(3) I gcás go mbeidh ráiteas san Irisleabhar á lua maidir le
taisealbhadh idirnáisiúnta a shonrófar sa ráiteas gur taisealbhadh
idirnáisiúnta é nó gur taisealbhadh idirnáisiúnta a bhí ann den aicme
dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ansin, chun críocha an ailt seo, is fianaise
é an ráiteas maidir leis an taisealbhadh idirnáisiúnta a shonrófar ann
gur taisealbhadh idirnáisiúnta é nó gur taisealbhadh idirnáisiúnta a
bhí ann den aicme sin.

13.—Measfar go bhfuil beart ceapthach ag gabháil le haireagán,
más rud é, ag féachaint don chineál is nua-fhorbartha, nach bhfuil sé
follasach do dhuine atá oilte san ealaín, ach, má áirítear freisin sa an
cineál is nua-fhorbartha doiciméid de réir bhrí alt 11(3), ní dhéanfar
na doiciméid sin a mheas le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh an
raibh beart ceapthach ann nó nach raibh.

14.—Measfar aireagán a bheith infheidhmithe ó thaobh tionscail
más féidir é a dhéanamh nó a úsáid in aon chineál tionscail, lena n-
áirítear an talmhaíocht.

CAIBIDIL III

Iarratais

15.—Féadfaidh aon duine iarratas a dhéanamh ar phaitinn ina
aonar nó i gcomhpháirt le duine eile.

16.—(1) Is leis an gceapadóir nó lena chomharba i dteideal an
ceart chun paitinne, ach, más fostaí an ceapadóir, cinnfear an ceart
chun paitinne de réir dhlí an stáit ina bhfuil an fostaí fostaithe go
hiomlán nó go príomha nó, mura féidir céannacht an stáit sin a
chinneadh, de réir dhlí an stáit ina bhfuil a áit ghnó ag an bhfostóir
is áit ghnó lena bhfuil ceangal ag an bhfostaí.

15

Cd.II A.12

Beart ceapthach.

Feidhm thionscail.

Ceart iarratas a
dhéanamh ar
phaitinn.

Ceart chun
paitinne.



Cd.II A.16

An ceapadóir a lua.

Iarratas a
dhéanamh.

16

[Uimh. 1.] [1992.]Acht na bPaitinnı́, 1992.

(2) I gcás go ndearna beirt nó níos mó aireagán neamhspleách ar
a chéile, is leis an duine a mbeidh an dáta comhdaithe is luaithe ar
fad nó is luaithe ná a chéile (de réir mar is cuí) ag a iarratas ar
phaitinn an ceart chun paitinne don aireagán, ach ní bheidh feidhm
ag an bhforáil seo ach amháin i gcás go mbeidh an t-iarratas is luaithe
ar fad, nó is luaithe ná a chéile, foilsithe go cuí faoin Acht seo.

(3) Chun críocha imeachtaí os comhair an Cheannasaí, measfar
an t-iarratasóir a bheith i dteideal an ceart chun na paitinne a
fheidhmiú.

17.—(1) Beidh de cheart ag ceapadóir nó comhcheapadóirí
aireagáin a bheith luaite sa cháil sin in aon sonraíocht paitinne a
dheonófar don aireagán agus beidh de cheart aige nó acu freisin a
bheith luaite amhlaidh, más indéanta, in aon iarratas foilsithe ar
phaitinn don aireagán.

(2) Mura mbeidh an fhaisnéis a luaitear anseo ina dhiaidh seo
arna tabhairt aige cheana féin don Cheannasaí, déanfaidh iarratasóir
laistigh den tréimhse fhorordaithe, ráiteas a chomhdú leis an
gCeannasaí—

(a) lena sainaithneofar an duine nó na daoine a gcreideann sé
gurb é an ceapadóir é nó gurb iad na ceapadóirí iad, agus

(b) i gcás nach é an t-iarratasóir an ceapadóir aonair nó nach
iad na hiarratasóirí na comhcheapadóirí, lena léireofar
cad as dá cheart nó dá gceart go ndeonófaí an phaitinn
dó nó dóibh,

agus má mhainníonn sé déanamh amhlaidh, measfar an t-iarratas a
bheith tarraingthe siar.

(3) I gcás go mbeidh duine luaite mar cheapadóir aonair nó mar
chomhcheapadóir de bhun an ailt seo, féadfaidh aon duine eile a
líomhnóidh nár cheart an chéad duine a bheith luaite amhlaidh, tráth
ar bith, a iarraidh ar an gCeannasaí cinneadh a dhéanamh chuige sin;
agus má dhéanann an Ceannasaí amhlaidh, déanfaidh sé an clár agus
aon chóipeanna nár dáileadh den iarratas foilsithe ar phaitinn agus
den tsonraíocht den phaitinn a deonaíodh a leasú dá réir sin.

18.—(1) Déanfar gach iarratas ar phaitinn faoin gCuid seo a
chomhdú ag an Oifig ar an tslí fhorordaithe agus beidh sé san
fhoirm fhorordaithe.

(2) Beidh in iarratas ar phaitinn—

(a) iarraidh ar phaitinn a dheonú;

(b) sonraíocht ina mbeidh tuairisc ar an aireagán lena
mbaineann an t-iarratas, éileamh nó éilimh agus aon
líníocht dá dtagraítear sa tuairisc nó san éileamh nó sna
héilimh, agus

(c) achomaireacht.

(3) Beidh an táille comhdaithe fhorordaithe ag gabháil le gach
iarratas mura ndéanfaidh an tAire dáta níos déanaí a fhorordú faoina
bhféadfar an táille sin a íoc.



[1992.] [Uimh. 1.]Acht na bPaitinnı́, 1992.

19.—(1) Déanfar in iarratas ar phaitinn an t-aireagán lena
mbaineann sé a nochtadh ar dhóigh atá sách soiléir agus iomlán le
go ndéanfadh duine atá oilte san ealaín é a chur i gcrích.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le rialacha
na himthosca a fhorordú ina bpléifear chun críocha an Achta seo le
hiarratas ar phaitinn d’aireagán, ar gá micrea-orgánach a úsáid lena
chomhlíonadh, mar iarratas atá de réir an fho-ailt sin agus féadfar
leis na rialacha sin forálacha eile a shonrú i ndáil leis na hiarratais
sin.

20.—Míneofar san éileamh nó sna héilimh an t-ábhar dá mbeidh
cosaint á lorg, beidh an t-éileamh nó na héilimh soiléir agus beacht
agus beidh an tuairisc mar thaca leis nó leo.

21.—(1) Ní bhainfidh iarratas ar phaitinn ach le haon aireagán
amháin nó le grúpa aireagán a bhfuil nasc eatarthu ar shlí gur
coincheap ceapthach ginearálta aonair atá iontu.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar, le rialacha,
a fhoráil go bpléifear le dhá aireagán nó níos mó mar aireagáin atá
nasctha ar shlí gur coincheap ceapthach ginearálta aonair atá iontu
chun críche an Achta seo.

22.—(1) Ní fhónfaidh an achomaireacht ach lena húsáid mar
fhaisnéis theicniúil; ní ceadmhach í a chur i gcuntas chun aon chríche
eile agus, go háirithe, ní ceadmhach í a úsáid chun scóip na cosanta
a bheidh á lorg a léiriú ná chun alt 11(3) a fheidhmiú.

(2) Féadfaidh an Ceannasaí a chinneadh an gcomhlíonann an
achomaireacht an cuspóir atá léi agus más rud é, dar leis, nach
ndéanann, féadfaidh sé í a athchumadh ionas go ndéanann sí
amhlaidh.

23.—(1) Is é dáta comhdaithe iarratais ar phaitinn an dáta is túisce
a d’íoc an t-iarratasóir an táille comhdaithe agus a chomhdaigh sé
doiciméid ina bhfuil na nithe seo a leanas—

(a) léiriú go bhfuil paitinn á lorg;

(b) faisnéis lena sainaithnítear an t-iarratasóir;

(c) tuairisc ar an aireagán, fiú amháin más rud é nach
gcomhlíonann an tuairisc ceanglais an Achta seo nó aon
cheanglais a fhorordófar.

(2) Má fhorordaíonn an tAire dáta is déanaí ná sin chun an táille
comhdaithe a íoc faoi alt 18(3), is é an dáta comhdaithe dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) an dáta a chomhdaítear na doiciméid dá
dtagraítear san fho-alt sin.

(3) Má dhéantar aon líníocht dá dtagraítear san iarratas a
chomhdú tráth is déanaí ná an dáta comhdaithe a thugtar don
iarratas de bhua fho-alt (1), tabharfaidh an Ceannasaí deis don
iarratasóir iarraidh a dhéanamh, laistigh den tréimhse fhorordaithe,
go bpléifear leis an dáta a rinneadh an líníocht a chomhdú mar dháta
comhdaithe an iarratais, chun críocha an Achta seo, agus—
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(a) má dhéanann an t-iarratasóir aon iarraidh den sórt sin,
pléifear amhlaidh le dáta comhdaithe na líníochta;

(b) mura ndéantar an iarraidh, measfar aon tagairt don
líníocht san iarratas a bheith arna scriosadh.

(4) Más rud é nach mbeifear tar éis aon líníocht dá dtagraítear
san iarratas a chomhdú, tabharfaidh an Ceannasaí cuireadh don
iarratasóir an líníocht a chomhdú laistigh den tréimhse
fhorordaithe, agus—

(a) más rud é go ndéantar an líníocht a chomhdú ina dhiaidh
sin laistigh den tréimhse fhorordaithe, pléifear leis an
dáta a chomhdaítear í, chun críocha an Achta seo, mar
dháta comhdaithe an iarratais;

(b) mura ndéantar an líníocht a chomhdú amhlaidh, measfar
aon tagairt don líníocht san iarratas a bheith arna
scriosadh.

(5) Más rud é i gcás iarratais ag a bhfuil dáta comhdaithe de bhua
na bhforálacha sin roimhe seo den alt seo, nó a measfar dáta
comhdaithe a bheith tugtha dó de bhua alt 24 nó 81 nach mbeifear
tar éis éileamh nó éilimh nó an achomaireacht a chomhdú laistigh
den tréimhse fhorordaithe iomchuí, measfar an t-iarratas a bheith
tarraingthe siar i ndeireadh na tréimhse sin.

24.—Maidir le hiarratas (“iarratas roinne”) ar phaitinn—

(a) ar iarratas é i leith ábhair nach mbaineann ach lena bhfuil
in iarratas níos luaithe arna chomhdú, agus

(b) ar iarratas é a bheidh de réir na gceanglas iomchuí (lena
n-áirítear nós imeachta agus teorainneacha ama) a
shonraítear sna rialacha,

measfar gur comhdaíodh é ar dháta comhdaithe an iarratais ba
luaithe agus is aige a bheidh an tairbhe maidir le haon cheart chun
tosaíochta.

25.—(1) Maidir le duine, nó a chomharbaí i dteideal, a rinne
iarratas ar phaitinn nó ar chlárú cuspa áisiúlachta nó ar dheimhniú
áisiúlachta nó ar dheimhniú ceapadóra a chomhdú go cuí sa Stát nó
don Stát, nó in aon stát eile nó d’aon stát eile is páirtí i gCoinbhinsiún
Pháras chun Maoin Tionscail a Chosaint, teachtfaidh sé nó siad, chun
iarratas iardain ar phaitinn a chomhdú faoin Acht seo i leith an
aireagáin chéanna, ceart tosaíochta le linn cibé tréimhse a bheidh
forordaithe, faoi réir aon choinníollacha forordaithe a chomhlíonadh
agus aon táille fhorordaithe a íoc.

(2) Gach comhdú atá comhionann le comhdú náisiúnta rialta faoi
dhlí náisiúnta an stáit ina ndearnadh é (lena n-áirítear an Stát), nó
faoi chomhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha, aithneofar é mar
chomhdú is bun le ceart chun tosaíochta.

(3) San alt seo, ciallaíonn “comhdú náisiúnta rialta” aon chomhdú
lena mbunaítear an dáta a comhdaíodh an t-iarratas, is cuma cén ní
is toradh ar an iarratas.

(4) (a) Maidir le hiarratas iardain don ábhar céanna le
céadiarratas roimhe sin agus is iarratas a comhdaíodh sa
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stát céanna nó i leith an stáit chéanna (lena n-áirítear an
Stát), ní mheasfar é mar an chéadiarratas chun tosaíocht
a chinneadh ach amháin más rud é, agus amháin más rud
é, ar dháta comhdaithe an iarratais iardain, go mbeidh an
t-iarratas roimhe sin tarraingthe siar nó tréigthe nó go
mbeidh diúltaithe dó, gan é a bheith arna oscailt lena
iniúchadh ag an bpobal, agus gan aon chearta a bheith
fágtha gan sásamh aige, agus nár fhóin sé mar bhonn le
ceart tosaíochta a éileamh.

(b) Más rud é, de bhun an fho-ailt seo, go ndéanfar iarratas
iardain a mheas mar chéadiarratas, ní ceadmhach an
céadiarratas a bheith ag fónamh ina dhiaidh sin mar
bhonn le ceart tosaíochta a éileamh.

(5) Más rud é gur i stát nach páirtí i gCoinbhinsiún Pháras chun
Maoin Tionscail a Chosaint a rinneadh an chéad chomhdú beidh
feidhm ag fo-ailt (1) go (4) má dhéanann an Rialtas ordú chuige
sin faoin bhfo-alt seo de dhroim comhaontuithe déthaobhacha nó
iltaobhacha faoina ndéanann an Stát ar bhonn céadchomhdaithe a
rinneadh sa stát sin nó don stát sin agus faoi réir coinníollacha atá
comhionann leo sin a leagadh síos sa choinbhinsiún sin, ceart
tosaíochta ag a bhfuil éifeacht chomhionann a dheonú.

26.—(1) Aon iarratasóir ar mian leis tairbhe a bhaint as an
tosaíocht ó iarratas roimhe sin, déanfaidh sé, ar an tslí fhorordaithe
agus laistigh den tréimhse fhorordaithe, dearbhú tosaíochta a
chomhdú. Féadfar le rialacha a rinneadh faoin Acht seo a cheangal
go ndéanfar cóip den iarratas roimhe sin agus, más teanga iasachta í
teanga an doiciméid dheireanaigh, aistriúchán Béarla air, a
chomhdú.

(2) Féadfar iltosaíochtaí a éileamh i leith iarratais ar phaitinn,
d’ainneoin gur de bhunadh stát éagsúil iad, agus, i gcás gur cuí,
féadfar iltosaíochtaí a éileamh d’aon éileamh amháin ar leith, agus, i
gcás go n-éileofar iltosaíochtaí, maidir le teorainneacha ama a
thosóidh ag rith ón dáta tosaíochta, tosóidh siad ag rith ón dáta
tosaíochta is luaithe.

(3) Má éilítear tosaíocht nó tosaíochtaí i leith iarratais ar phaitinn,
ní chuimseofar sa cheart tosaíochta ach na heilimintí sin den iarratas
ar phaitinn atá ar áireamh san iarratas nó sna hiarratais a n-éilítear
a thosaíocht nó a dtosaíocht.

(4) Mura mbeidh eilimintí áirithe den aireagán dá n-éilítear
tosaíocht le sonrú i measc na n-éileamh a foirmlíodh san iarratas
roimhe sin, féadfar, dá ainneoin sin, tosaíocht a dheonú más rud é
go ndearnadh na heilimintí sin a nochtadh go sonrach i ndoiciméid
an iarratais roimhe sin ina n-iomláine.

27.—(1) Beidh an éifeacht seo a leanas leis an gceart tosaíochta,
eadhon, go measfar gurb é an dáta tosaíochta dáta comhdaithe an
iarratais ar phaitinn chun críocha fho-ailt (2) agus (3) d’alt 11 agus
alt 16(2)

(2) I gcás go gcomhdófar iarratas ar phaitinn agus go n-éileofar
an tosaíocht ó iarratas roimhe sin faoi alt 26, ansin, d’ainneoin aon
ní san Acht seo, ní dhéanfar an t-iarratas ar phaitinn agus aon
phaitinn arna deonú dá bhun a chur ó bhail de bhíthin amháin go
ndearnadh aon ábhar a nochtadh san iarratas roimhe sin a chur ar
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fáil don phobal aon tráth tar éis dháta comhdaithe an iarratais
roimhe sin.

28.—(1) Déanfar iarratas ar phaitinn a fhoilsiú ar an tslí
fhorordaithe a luaithe is indéanta tar éis dheireadh na tréimhse ocht
mí dhéag dar tosach an dáta comhdaithe, nó, má éilíodh tosaíocht,
dar tosach an dáta tosaíochta; ar choinníoll go bhféadfar, ar iarraidh
ón iarratasóir, an t-iarratas a fhoilsiú roimh dheireadh na tréimhse
réamhráite.

(2) Faoi réir fho-alt (3), ní fhoilseofar iarratas ar phaitinn, más
rud é, roimh fhoirceannadh na n-ullmhúchán teicniúil don fhoilsiú,
go mbeifear tar éis diúltú dó, nó é a tharraingt siar, go
críochnaitheach, nó go measfar é a bheith tarraingthe siar.

(3) Déanfar iarratas ar phaitinn a bheidh mar bhonn le hiarratas
roinne faoi alt 24 a fhoilsiú lena iarratas roinne mura mbeidh sé
foilsithe cheana féin faoi fho-alt (1).

(4) Déanfaidh an Ceannasaí dáta foilsithe iarratais ar phaitinn a
fhógairt san Irisleabhar.

(5) Féadfaidh an Ceannasaí a chur faoi deara go bhfágfar ar lár
as an iarratas ar phaitinn a fhoilseofar—

(a) ráitis nó ábhar eile atá contrártha don ord poiblí nó don
mhoráltacht phoiblí;

(b) ráitis ina dtarraingeofar dímheas ar na táirgí nó na
próiseanna de chuid aon duine áirithe seachas an
t-iarratasóir, nó ar thuillteanais nó bailíocht iarratas nó
paitinní aon duine den sórt sin; ar choinníoll nach
measfar comparáidí, is comparáidí amháin, leis an
réamhealaín a bheith dímheasúil iontu féin.

CAIBIDIL IV

An Nós Imeachta suas go dtí an Deonú

29.—(1) I gcás, maidir le hiarratas ar phaitinn faoin gCuid seo, go
mbeidh dáta comhdaithe aige, go mbeidh éileamh nó éilimh ar
áireamh ann agus nach mbeidh sé tarraingthe siar nó nach measfar
é a bheith tarraingthe siar, déanfaidh an Ceannasaí, ar iarraidh ón
iarratasóir arna déanamh laistigh den am forordaithe agus a mbeidh
an táille fhorordaithe (“an táille chuardaigh”) ag gabháil léi, a chur
faoi deara go ndéanfar cuardach i ndáil leis an aireagán agus
tuarascáil (“tuarascáil chuardaigh”) i dtaobh thorthaí an chuardaigh
a ullmhú. Féadfar a shonrú sna rialacha cé a ullmhóidh an tuarascáil
mar aon le scóip na tuarascála.

(2) Más dealraitheach, i gcúrsa an chuardaigh, go nochtfar níos
mó ná aireagán amháin san iarratas, ní sheolfar an cuardach ach i
ndáil leis an gcéad aireagán a shonrófar sna héilimh. Féadfar, áfach,
cuardach a sheoladh i ndáil leis an aireagán breise nó na haireagáin
bhreise má dhéanann an t-iarratasóir, laistigh den am a bheidh
ceadaithe ag an gCeannasaí, iarraidh a chur ar aghaidh chuige sin
agus an táille chuardaigh ag gabháil léi.

(3) Déanfaidh an Ceannasaí cóip den tuarascáil chuardaigh a chur
chuig an iarratasóir agus, mura dtarraingeofar siar an t-iarratas
laistigh de thréimhse fhorordaithe, foilseoidh sé í.
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(4) Mura dtarraingeofar siar an t-iarratas, ceadóidh an Ceannasaí
deis don iarratasóir an t-iarratas a leasú i bhfianaise na tuarascála
cuardaigh nó na dtuarascálacha cuardaigh. Cuirfear aon leasuithe ar
aghaidh laistigh den tréimhse fhorordaithe. Má mhainníonn an
t-iarratasóir, roimh dheireadh na tréimhse forordaithe, leasuithe ar
an iarratas nó ráiteas á rá nach meastar gur gá aon leasú, a chur ar
aghaidh, féadfaidh an Ceannasaí diúltú don iarratas. I gcás iarratais
lena mbaineann fo-alt (2), leasófar an t-iarratas sin chun nach
mbainfidh sé ach le haon aireagán amháin.

30.—(1) In ionad an iarraidh dá bhforáiltear in alt 29(1) a
dhéanamh, féadfaidh iarratasóir ar phaitinn faoin gCuid seo, laistigh
den am a fhorordaítear chun críche alt 29(1), ráiteas a chur faoi
bhráid an Cheannasaí á rá go ndearnadh iarratas ar phaitinn don
aireagán céanna i stát coigríche forordaithe nó faoi fhorálacha aon
choinbhinsiúin fhorordaithe nó conartha forordaithe, agus i gcás go
gcuirfear ráiteas den sórt sin ar aghaidh déanfaidh an t-iarratasóir,
laistigh den tréimhse fhorordaithe, cibé fianaise a fhorordófar a chur
ar aghaidh—

(a) maidir le torthaí an chuardaigh a rinneadh ar an iarratas
sin, nó

(b) maidir le deonú paitinne de bhun an iarratais sin.

(2) Déanfaidh an t-iarratasóir freisin, má cheanglaíonn an
Ceannasaí air déanamh amhlaidh, cibé faisnéis a fhorordófar a
thabhairt don Cheannasaí laistigh den am a fhorordófar maidir le
hiarratais choigríche a chomhdú chun an t-aireagán dá lorgaítear
paitinn a chosaint.

(3) Beidh an táille fhorordaithe ag gabháil leis an bhfianaise a
chuirfear ar aghaidh faoi fho-alt (1). Mura ndéanfar an t-iarratas a
tharraingt siar ina dhiaidh sin laistigh de thréimhse fhorordaithe,
déanfaidh an Ceannasaí an fhianaise a fhoilsiú.

(4) I gcás gurb í an fhianaise a chuirfear ar aghaidh an fhianaise
dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a), déanfaidh an Ceannasaí, mura
dtarraingítear siar an t-iarratas, deis a cheadú don iarratasóir an
t-iarratas a leasú ag féachaint don fhianaise sin. Déanfar aon
leasuithe a chur ar aghaidh laistigh den tréimhse fhorordaithe.

Má mhainníonn an t-iarratasóir, roimh dheireadh na tréimhse
forordaithe, leasuithe ar an iarratas, nó ráiteas á rá nach meastar
gur gá aon leasú, a chur ar aghaidh, féadfaidh an Ceannasaí diúltú
don iarratas.

(5) I gcás gurb í an fhianaise a chuirfear ar aghaidh an fhianaise
dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), déanfaidh an Ceannasaí, mura
dtarraingeofar siar an t-iarratas, deis a cheadú don iarratasóir an
t-iarratas a leasú ag féachaint don fhianaise sin. Déanfaidh an
t-iarratasóir go háirithe cibé leasuithe ar an tsonraíocht is gá a chur
ar aghaidh ionas nach ngabhann an t-ábhar a bheidh á éileamh inti
thar an ábhar atá san fhianaise. Déanfar aon leasuithe a chur ar
aghaidh laistigh den tréimhse fhorordaithe. Má mhainníonn an
t-iarratasóir, roimh dheireadh na tréimhse forordaithe, leasuithe ar
an iarratas, nó ráiteas á rá nach meastar gur gá aon leasú, a chur ar
aghaidh, féadfaidh an Ceannasaí diúltú don iarratas.

(6) Maidir le haon leasú nó ráiteas a chuirfear ar aghaidh de bhun
fho-ailt (4) agus (5) nó alt 29(4), i gcás go ngníomhaíonn gníomhaire
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paitinne atá údaraithe go cuí thar ceann an iarratasóra, is é an
gníomhaire sin a chuirfidh ar aghaidh é.

31.—(1) Más dealraitheach don Cheannasaí nach ndéanann
iarratas ceanglas den Acht seo nó na rialacha arna ndéanamh faoi a
chomhlíonadh, (seachas ceanglais Ailt 9(1), 11, 13, 14, 19 agus 20)
cuirfidh an Ceannasaí é sin in iúl don iarratasóir agus má mhainníonn
an t-iarratasóir, laistigh den am a bheidh sonraithe ag an gCeannasaí,
a chruthú don Cheannasaí go gcomhlíontar an ceanglas sin nó an
t-iarratas a leasú chun go gcomhlíonfar é, féadfaidh an Ceannasaí,
faoi réir alt 90, diúltú don iarratas.

(2) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1) an Ceannasaí ar iarratas ar
phaitinn a dhiúltú, nó ar a cheangal go ndéanfar iarratas ar phaitinn
a leasú faoi threoir aon cheanglais d’alt a luaitear san fho-alt sin a
shonrófar i rialacha.

(3) Ní dhéanfaidh an Ceannasaí paitinn a dheonú go dtí go
n-iarrfaidh sé ar an iarratasóir an táille fhorordaithe a íoc chun
paitinn a dheonú agus go n-íocfaidh an t-iarratasóir an táille sin
laistigh den am forordaithe. Mura n-íocfar an táille sin amhlaidh,
measfar gur tarraingíodh siar an t-iarratas.

(4) Cuirfear deonú paitinne in iúl don iarratasóir san fhoirm
fhorordaithe.

(5) I gcás go ndéanfaidh an t-iarratasóir céanna nó a chomharba
i dteideal dhá iarratas ar phaitinn nó níos mó don aireagán céanna a
mbeidh an dáta comhdaithe céanna nó an dáta tosaíochta céanna
acu, féadfaidh an Ceannasaí ar an bhforas sin diúltú paitinn a dheonú
i leith níos mó ná ceann amháin de na hiarratais.

32.—(1) Aon tráth sula ndeonófar paitinn faoin Acht seo,
féadfaidh iarratasóir, de réir na gcoinníollacha forordaithe, an
t-iarratas a leasú dá dheoin féin.

(2) Beidh aon leasú a dhéanfar faoin alt seo nó faoin alt 20, 30 nó
31 neamhbhailí a mhéid a leathnaíonn sé an t-ábhar a nochtar san
iarratas mar a comhdaíodh é.

(3) Féadfaidh an Ceannasaí diúltú do leasú faoin alt seo, más rud
é, dar leis, gur cheart é a bheith curtha ar aghaidh faoi fhorálacha alt
29 nó 30.

(4) I gcás go ngabhann athruithe ar an tsonraíocht nó ar aon
líníocht le leasú ar iarratas faoin alt seo nó faoi alt 29, 30 nó 31,
déanfaidh an t-iarratasóir, má iarrtar air déanamh amhlaidh,
sonraíocht nó líníocht úr, de réir mar is gá sa chás, a chomhdú laistigh
den am a bheidh sonraithe ag an gCeannasaí.

33.—(1) Aon tráth sula ndeonófar paitinn faoin Acht seo,
féadfaidh an t-iarratasóir a iarratas a tharraingt siar i scríbhinn agus
ní ceadmhach aon tarraingt siar den sórt sin a chúlghairm.

(2) I gcás go ndéanfar iarratas ar phaitinn a tharraingt siar faoin
alt seo, nó go measfar faoin Acht seo gur tarraingíodh siar é nó go
ndiúltófar dó faoi aon fhoráil den Acht seo, beidh feidhm ag na
forálacha seo a leanas:
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(a) má foilsíodh an t-iarratas faoi alt 28, leanfaidh forálacha
alt 11(3) d’fheidhm a bheith acu maidir leis an iarratas;

(b) leanfaidh an t-iarratasóir den cheart tosaíochta a
theachtadh faoi alt 25 a bhí á theachtadh aige díreach
roimh an tarraingt siar nó an diúltú sin;

(c) ní ceadmhach aon cheart eile a éileamh faoin Acht seo i
ndáil leis an iarratas.

34.—(1) Déanfaidh an Ceannasaí, a luaithe is indéanta tar éis
paitinn a bheith deonaithe, fógra faoin deonú a fhoilsiú san
Irisleabhar.

(2) Déanfaidh an Ceannasaí, an tráth céanna a fhoilseofar fógra
faoi dheonú, sonraíocht den phaitinn a fhoilsiú ina mbeidh an tuairisc
agus na héilimh, agus na líníochtaí (más ann), agus freisin cibé nithe
agus faisnéis is dealraitheach dó a bheith úsáideach nó tábhachtach.

35.—(1) Maidir le hiarratas ar feitheamh rachaidh sé ó éifeacht i
ndeireadh na tréimhse a bheidh forordaithe chun aon táille
athnuachana a íoc mura n-íocfar an táille, laistigh den tréimhse sin
nó laistigh den tréimhse sin arna fadú faoin alt seo.

(2) Déanfar an tréimhse a bheidh forordaithe chun aon táille
athnuachana a íoc a fhadú de cibé tréimhse, nach tréimhse is faide
ná sé mhí, a shonrófar in iarraidh arna déanamh chuige sin ag an
iarratasóir chuig an gCeannasaí má dhéantar an iarraidh agus má
íoctar an táille fhorordaithe bhreise roimhe dheireadh na tréimhse
fadaithe a shonrófar amhlaidh.

(3) Beidh feidhm ag forálacha alt 37 maidir le hiarratas lena
mbaineann an t-alt seo amhail is dá mba thagairtí d’iarratas ar
phaitinn agus don iarratasóir ar phaitinn, faoi seach, na tagairtí san
alt sin do phaitinn agus do dhílseánach paitinne.

CAIBIDIL V

Forálacha maidir le Paitinní tar éis deonú

36.—(1) Beidh éifeacht le paitinn ar an dáta a bhfoilseofar fógra
i dtaobh a deonaithe san Irisleabhar agus, faoi réir fho-alt (2),
leanfaidh sí i bhfeidhm go dtí deireadh na tréimhse fiche bliain dar
tosach dáta comhdaithe an iarratais ar phaitinn.

(2) Rachaidh paitinn ó éifeacht i ndeireadh na tréimhse a bheidh
forordaithe chun aon táille athnuachana a íoc mura n-íocfar an táille
laistigh den tréimhse sin nó laistigh den tréimhse sin arna fadú faoin
alt seo.

(3) Déanfar an tréimhse a bheidh forordaithe chun aon táille
athnuachana a íoc a fhadú de cibé tréimhse, nach tréimhse is faide
ná sé mhí, a shonrófar in iarraidh arna déanamh chuige sin ag
dílseánach na paitinne nó thar a cheann chuig an gCeannasaí má
dhéantar an iarraidh agus má íoctar an táille fhorordaithe bhreise
roimh dheireadh na tréimhse fadaithe a shonrófar amhlaidh.

(4) Féadfaidh an tAire le hordú an tréimhse ar lena linn a
fhanfaidh paitinn i bhfeidhm a athrú chun éifeacht a thabhairt
d’fhoráil aon chonartha idirnáisiúnta, aon choinbhinsiúin
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idirnáisiúnta nó aon chomhaontaithe idirnáisiúnta a bhaineann le
téarma cosanta paitinne agus ar páirtí ann an Stát nó a mbeartaíonn
an Stát a bheith ina pháirtí ann.

37.—(1) I gcás go mbeidh paitinn tar éis dul ó éifeacht mar gheall
ar mhainneachtain aon táille athnuachana a íoc laistigh den tréimhse
fhorordaithe nó laistigh den tréimhse sin arna fadú faoi alt 36(3),
féadfar iarratas a dhéanamh chuig an gCeannasaí, laistigh de dhá
bhliain ón dáta ar a ndeachaigh an phaitinn ó éifeacht, chun an
phaitinn a aisiriú.

(2) Féadfaidh an duine ba dhílseánach na paitinne nó a ionadaí
pearsanta iarratas a dhéanamh faoin alt seo, agus i gcás go raibh an
phaitinn ar teachtadh ag beirt nó níos mó i gcomhar le chéile,
féadfaidh duine acu nó breis is duine acu, le cead ón gCeannasaí, an
t-iarratas a dhéanamh gan dul i gcomhar leis na daoine eile.

(3) Áireofar in iarratas faoin alt seo ráiteas (a fhíorófar ar cibé
slí a fhorordófar) ina leagfar amach go hiomlán na himthosca ba
chionsiocair leis an mainneachtain an táille athnuachana a íoc, agus
féadfaidh an Ceannasaí cibé fianaise bhreise is dóigh leis is gá a lorg
ar an iarratasóir.

(4) Más deimhin leis an gCeannasaí gur mhainneachtain
neamhbheartaithe prima facie an mhainneachtain an táille
athnuachana a íoc, gur glacadh cúram réasúnach chun a chinntiú go
n-íocfaí an táille laistigh den tréimhse fhorordaithe agus nach raibh
aon mhoill mhíchuí ann i dtaca leis an iarratas a dhéanamh, fógróidh
sé an t-iarratas san Irisleabhar, agus féadfaidh aon duine, laistigh den
tréimhse fhorordaithe, fógra a thabhairt don Cheannasaí i dtaobh
freasúra leis.

(5) Má thugtar fógra freasúra go cuí faoin alt seo tabharfaidh an
Ceannasaí fógra don iarratasóir agus cinnfidh sé an cheist.

(6) Má bheartaíonn an Ceannasaí iarratas faoin alt seo ar aisiriú
a cheadú, déanfaidh sé, ar aon táille athnuachana neamhíoctha agus
cibé táille bhreise a fhorordófar a íoc, ordú aisirithe de réir an
iarratais.

(7) Maidir le hordú faoin alt seo chun paitinn a aisiriú—

(a) féadfar é a dhéanamh faoi réir cibé coinníollacha is cuí
leis an gCeannasaí, lena n-áirítear go háirithe coinníoll á
cheangal go dtaifeadtar sa chlár aon ábhar ar ina leith
nach gcomhlíontar forálacha an Achta seo maidir le taifid
sa chlár; agus

(b) beidh sé faoi réir cibé forálacha a bheidh forordaithe chun
daoine a chosaint, ar daoine iad a mbeadh tosaithe acu,
le linn na tréimhse dar tosach an dáta ar a ndeachaigh an
phaitinn ó éifeacht agus dar críoch dáta an ordaithe faoin
alt seo, ar leas a bhaint as an aireagán is ábhar don
phaitinn,

agus mura gcomhlíonfaidh dílseánach na paitinne aon choinníoll a
bhfuil ordú faoin alt seo faoina réir, féadfaidh an Ceannasaí an
t-ordú a chúlghairm agus cibé ordacháin a thabhairt de dhroim na
cúlghairme is cuí leis.
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38.—(1) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo,
féadfaidh an Ceannasaí, ar iarratas a dhéanfaidh dílseánach paitinne
ar an tslí fhorordaithe, a cheadú sonraíocht na paitinne a leasú, faoi
réir cibé téarmaí maidir leis an leasú beartaithe a fhógairt agus cibé
coinníollacha eile, más ann, is cuí leis; ar choinníoll nach gceadófar
aon leasú den sórt sin i gcás go mbeidh imeachtaí ar feitheamh os
comhair na Cúirte nó an Cheannasaí ina mbeifear tar éis bailíocht
na paitinne a chur faoi shaincheist nó ina bhféadfar í a chur faoi
shaincheist.

(2) In aon imeachtaí os comhair na Cúirte nó an Cheannasaí ina
mbeidh bailíocht paitinne curtha faoi shaincheist, féadfaidh an
Chúirt nó, de réir mar is cuí, an Ceannasaí, faoi réir na bhforálacha
seo a leanas den alt seo, a cheadú do dhílseánach na paitinne
sonraíocht na paitinne a leasú ar cibé slí, agus faoi réir cibé téarmaí
maidir leis an leasú beartaithe a fhógairt agus maidir le costais,
caiteachais nó eile, de réir mar is cuí leis an gCúirt nó leis an
gCeannasaí.

(3) Beidh leasú ar shonraíocht faoin alt seo neamhbhailí a mhéid
a leathnaíonn sé an t-ábhar a bheidh nochta san iarratas arna
chomhdú nó an chosaint a a bheidh tugtha leis an bpaitinn.

(4) Beidh éifeacht le leasú ar shonraíocht faoin alt seo agus
measfar go raibh éifeacht riamh leis ó dháta deonaithe na paitinne.

(5) I gcás go mbeifear tar éis iarratas ar chead chun leasú a
dhéanamh ar shonraíocht a fhógairt de réir fho-alt (1) nó (2),
féadfaidh aon duine laistigh den tréimhse fhorordaithe fógra a
thabhairt don Chúirt nó don Cheannasaí, de réir mar is cuí, faoina
fhreasúra leis an leasú arna mholadh ag dílseánach na paitinne agus
má dhéanann sé amhlaidh cuirfidh sé é sin in iúl don dílseánach agus
déanfaidh an Chúirt nó an Ceannasaí an freasúra a bhreithniú le linn
dó a chinneadh ar chóir an leasú, nó aon leasú eile, a cheadú.

(6) I gcás go ndéanfar iarratas ar ordú faoin alt seo chun na
Cúirte, cuirfidh an t-iarratasóir é sin in iúl don Cheannasaí a bheidh
i dteideal láithriú agus éisteacht a fháil ar an iarratas a éisteacht agus
láithreoidh sé amhlaidh má ordaíonn an Chúirt dó amhlaidh.

39.—(1) Féadfaidh dílseánach paitinne tráth ar bith le fógra i
scríbhinn a thabharfar don Cheannasaí tairiscint a dhéanamh a
phaitinn a ghéilleadh.

(2) I gcás go ndéanfar tairiscint faoin alt seo, déanfaidh an
Ceannasaí an tairiscint a fhógairt ar an tslí fhorordaithe agus
féadfaidh aon duine ag a bhfuil leas san ábhar, laistigh den tréimhse
fhorordaithe dar tosach dáta foilsithe an fhógráin, fógra a thabhairt
don Cheannasaí i dtaobh freasúra leis an ngéilleadh atá beartaithe.

(3) I gcás go dtabharfar fógra go cuí i dtaobh freasúra leis an
ngéilleadh faoin alt seo déanfaidh an Ceannasaí é sin a chur in iúl
do dhílseánach na paitinne agus an cheist a chinneadh.

(4) Faoi réir fho-alt (3), más deimhin leis an gCeannasaí go
bhféadfar paitinn a ghéilleadh go cuí, féadfaidh sé glacadh leis an
tairiscint.

(5) Amhail ón dáta a dhéanfar fógra faoin nglacadh a fhoilsiú san
Irisleabhar scoirfidh an phaitinn d’éifeacht a bheith léi ach ní bheidh
aon ábhar caingne ann mar gheall ar shárú i leith aon ghnímh a
rinneadh roimh an dáta sin agus ní fhabhróidh aon cheart chun
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cúitimh as aon úsáid a bhaint as an aireagán paitinnithe roimh an
dáta sin le haghaidh sheirbhís an Stáit.

CAIBIDIL VI

Éifeachtaí paitinne agus iarratais ar phaitinn

40.—Maidir le paitinn, le linn di a bheith i bhfeidhm, tabharfaidh
sí dá dílseánach an ceart chun gach aon tríú páirtí nach mbeidh toiliú
aige uaidh a chosc ar gach ceann nó aon cheann de na nithe seo a
leanas a dhéanamh sa Stát:

(a) táirge is ábhar don phaitinn a dhéanamh, a thairiscint, a
chur ar an margadh nó a úsáid nó an táirge a allmhairiú
nó a stocáil chun na gcríoch sin;

(b) próiseas is ábhar don phaitinn a úsáid nó, nuair is eol don
tríú páirtí nó, nuair is follasach do dhuine réasúnach sna
himthosca, go bhfuil úsáid an phróisis toirmiscthe gan
toiliú ó dhílseánach na paitinne, an próiseas a thairiscint
lena úsáid sa Stát;

(c) an táirge a fhaightear go díreach trí phróiseas is ábhar don
phaitinn a thairiscint, a chur ar an margadh, a úsáid nó a
allmhairiú, nó a stocáil chun na gcríoch sin.

41.—(1) Maidir le paitinn, le linn di a bheith i bhfeidhm
tabharfaidh sí freisin dá dílseánach an ceart chun gach aon tríú páirtí
nach mbeidh toiliú aige ón dílseánach a chosc ar chóir a sholáthar
nó a thairiscint a sholáthar do dhuine, seachas páirtí a bheidh i
dteideal an t-aireagán paitinnithe a shaothrú, ar cóir í a bhaineann
le heilimint riachtanach de chuid an aireagáin sin, chun é a chur in
éifeacht ann, nuair is eol don tríú páirtí, nó nuair is follasach do
dhuine réasúnach sna himthosca, go bhfuil an chóir sin oiriúnach
agus beartaithe chun an t-aireagán sin a chur in éifeacht.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) nuair is príomhtháirgí tráchtála
an chóir dá dtagraítear ann, ach amháin i gcás go n-aslóidh an tríú
páirtí an duine dá mbeidh an soláthar déanta chun gníomhartha a
dhéanamh a mbeidh sé curtha ar chumas an dílseánaigh paitinne iad
a chosc de bhua alt 40.

(3) Daoine a dhéanfaidh gníomhartha dá dtagraítear i mír (a), (b)
nó (c) d’alt 42 ní mheasfar gur páirtithe iad a bheidh i dteideal
aireagán a shaothrú de bhun fho-alt (1).

42.—Ní shroichfidh na cearta a thugtar leis an bpaitinn chuig na
nithe seo a leanas—

(a) gníomhartha a dhéantar go príobháideach chun críoch
neamhthráchtála;

(b) gníomhartha a dhéantar chun críoch turgnamhach a
bhaineann le hábhar an aireagáin phaitinnithe iomchuí;

(c) cógas leighis a ullmhú ar an toirt le haghaidh cásanna
aonair i gcógaslann, de réir oidis leighis arna eisiúint ag
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lia-chleachtóir cláraithe, nó gníomhartha a bhaineann leis
an gcógas a ullmhófar amhlaidh;

(d) úsáid an aireagáin is ábhar don phaitinn ar bord árthaí atá
cláraithe in aon cheann de thíortha Aontas Pháras chun
Maoin Tionscail a Chosaint, seachas sa Stát, i gcabhail
an árthaigh, san innealra, sa tácla, sa trealamh agus sna
gabhálais eile, nuair a thig na hárthaí sin go sealadach
nó go teagmhasach isteach in uiscí teorann an Stáit, ar
choinníoll go n-úsáidfear an t-aireagán sna huiscí sin go
heisiach faoi chomhair riachtanais an árthaigh;

(e) úsáid an aireagáin is ábhar don phaitinn i dtógáil nó oibriú
aerárthaí nó feithiclí talún de chuid thíortha Aontas
Pháras chun Maoin Tionscail a Chosaint, seachas an Stát,
nó gabhálas na n-aerárthaí nó na bhfeithiclí talún sin,
nuair a thig na haerárthaí nó na feithiclí talún sin go
sealadach nó go teagmhasach isteach sa Stát;

(f) na gníomhartha a shonraítear in Airteagal 27 den
Choinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, nuair
a bhaineann na gníomhartha sin le haerárthaí tíortha,
seachas an Stát, a bhaineann tairbhe as forálacha an
Airteagail sin.

43.—Ní shroichfidh na cearta a thugtar le haon phaitinn chuig aon
ghníomh nach bhféadfaidh dílseánach na paitinne a chosc de bhun
aon oibleagáidí a fhorchuirtear le dlí na gConarthaí ag bunú na
gComhphobal Eorpach.

44.—(1) Déanfaidh iarratas ar phaitinn, ar agus ó dháta a
fhoilsithe faoi alt 28, cibé cosaint a thugtar de bhua ailt 40 go 43 a
thabhairt go sealadach don iarratasóir.

(2) Measfar maidir le hiarratas ar phaitinn nach raibh na
héifeachtaí riamh leis atá leagtha amach i bhfo-alt (1) má
tharraingítear siar é, má mheastar é a bheith tarraingthe siar nó má
dhiúltaítear dó ar deireadh.

45.—(1) Is de réir théarmaí na n-éileamh a chinnfidh méid na
cosanta a thabharfar le paitinn nó le hiarratas ar phaitinn; dá
ainneoin sin, déanfar an tuairisc agus na líníochtaí a úsáid chun na
héilimh a léiriú.

(2) Don tréimhse go dtí go ndeonófar paitinn, is iad na héilimh is
déanaí a bheidh comhdaithe agus a bheidh ar áireamh san
fhoilseachán faoi alt 28 a chinnfidh méid na cosanta a thabharfar le
hiarratas ar phaitinn; ar a shon sin, is de réir théarmaí éilimh na
paitinne mar a deonaíodh nó mar a leasaíodh í de réir alt 38 méid
na cosanta a thabharfar le halt 44; ar choinníoll nach bhforléireofar
na forálacha sin roimhe seo den fho-alt seo mar fhorálacha a
dheonaíonn d’iarratasóir cosaint is mó ná an chosaint a bhí á lorg
aige ar an dáta foilsithe faoi alt 28.

(3) Sa léiriú ar an alt seo, beidh aird ag an gCúirt ar na hordacháin
atá ar áireamh sa Phrótacal maidir le Léiriú Alt 69 den
Choinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach agus atá leagtha amach sa
Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.
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46.—(1) Más é is ábhar do phaitinn nó d’iarratas ar phaitinn
próiseas chun táirge nua a fháil, maidir leis an táirge céanna nuair is
duine seachas an dílseánach nó an t-iarratasóir, de réir mar a bheidh,
a tháirgfidh é, measfar, d’éagmais fianaise leordhóthanaí chun ceist
a tharraingt anuas i dtaobh an bhfuarthas an táirge leis an bpróiseas
sin nó le próiseas eile, gur leis an bpróiseas arb é an t-ábhar sin é a
fuarthas é.

(2) Beidh aird ag an gCúirt, le linn di breithniú a dhéanamh i
dtaobh ar chomhlíon páirtí an dualgas a forchuireadh air leis an alt
seo, ar leas an chosantóra i dtaca lena chuid rún monaraíochta agus
gnó a chosaint, agus chun na críche sin féadfaidh an Chúirt, más cuí
léi é, fianaise a éisteacht nó a ghlacadh thar ceann an chosantóra
d’éagmais aon pháirtí eile san himeachtaí.

(3) (a) Féadfaidh aon pháirtí in imeachtaí mar gheall ar shárú,
d’éagmais gach aon pháirtí eile sna himeachtaí, iarratas a
dhéanamh chun an Cúirte ar ordú faoin bhfo-alt seo.

(b) Más deimhin leis an gCúirt le linn di breithniú a dhéanamh
ar iarratas ar ordú faoin bhfo-alt seo—

(i) go bhfuil rún monaraíochta nó tráchtála i seilbh an
iarratasóra, agus

(ii) gur rún é (a dtabharfar fianaise ina thaobh d’éagmais
aon pháirtí sna himeachtaí seachas an t-iarratasóir)
de chineál a chuirfeadh ar chumas an iarratasóra an
dualgas a fhorchuirtear leis an alt seo a
chomhlíonadh, agus

(iii) go mbeadh sé míréasúnach in imthosca an cháis a
cheangal an rún a nochtadh (ar shlí seachas ar an
iarratas),

ceadóidh an Chúirt an t-iarratas.

(c) I gcás go ndéanfaidh an Chúirt ordú faoin bhfo-alt seo,
measfar, i ndáil leis na himeachtaí iomchuí mar gheall ar
shárú, gur chomhlíon an t-iarratasóir an dualgas a
fhorchuirtear faoin alt seo.

CAIBIDIL VII

Sárú

47.—(1) Féadfaidh dílseánach na paitinne imeachtaí sibhialta a
thionscnamh sa Chúirt mar gheall ar shárú paitinne i leith aon
ghnímh sáraithe a líomhnóidh sé atá sé i dteideal a chosc faoi alt 40
go 43 agus alt 45 agus (gan dochar d’aon dlínse eile de chuid na
Cúirte) sna himeachtaí sin féadfar éileamh a dhéanamh—

(a) ar urghaire ag srianadh an chosantóra ó aon ghníomh
tuartha ar gníomh sáraithe den sórt sin é ;

(b) ar ordú á cheangal ar an gcosantóir aon táirge atá faoi
réim na paitinne agus ar i ndáil leis a líomhnaítear gur
sáraíodh an phaitinn, nó aon earra ina gcuimsítear an
táirge ar bhealach dofhuascailte, a thabhairt suas nó a
scriosadh.
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(c) ar dhamáistí i leith an tsáraithe líomhnaithe;

(d) ar chuntas ar na brabúis a dhíorthaigh an cosantóir ón
sárú líomhnaithe;

(e) ar dhearbhú go bhfuil an phaitinn bailí agus gur sháraigh
an cosantóir í.

(2) Ní dhéanfaidh an Chúirt, i leith an tsáraithe chéanna, damáistí
a dhámhadh do dhílseánach na paitinne agus a ordú go dtabharfar
cuntas ar na brabúis dó, le chéile.

48.—(1) Le linn ailt 40 go 43 a fheidhmiú maidir le paitinn ar le
beirt chomhdhílseánach nó níos mó í forléireofar gach ceann de na
tagairtí ann don dílseánach—

(a) i ndáil le haon ghníomh, mar thagairt don dílseánach sin,
nó do na dílseánaigh sin, atá i dteideal, de bhua alt 80 nó
aon chomhaontaithe dá dtagraítear san alt sin, an gníomh
sin a dhéanamh agus gan an gníomh sin a bheith ina
shárú; agus

(b) i ndáil le haon toiliú, mar thagairt don dílseánach sin nó
do na dílseánaigh sin, arb é nó arb iad, de bhua alt 80 nó
aon chomhaontaithe den sórt sin, an duine cuí nó na
daoine cuí chun an toiliú is gá a thabhairt.

(2) Féadfaidh duine de bheirt chomhdhílseánach paitinne nó níos
mó, gan comhthoiliú na gcomhdhílseánach eile, imeachtaí a
thionscnamh i leith gnímh a líomhnaítear a bheith ina shárú ar an
bpaitinn ach ní dhéanfaidh sé amhlaidh mura ndéanfar páirtithe sna
himeachtaí mar chosantóirí de na comhdhílseánaigh eile go léir, ach
ní bheidh aon duine de na comhdhílseánaigh eile, a ndéanfar
cosantóir de, de bhun cheanglais an fho-ailt seo, faoi dhliteanas
maidir le haon chostais nó caiteachais mura ndéanfaidh sé láithreas
a thaifeadadh agus páirt a ghlacadh sna himeachtaí.

49.—(1) In imeachtaí mar gheall ar shárú paitinne ní dhámhfar
damáistí, agus ní dhéanfar aon ordú i leith cuntais brabús, in aghaidh
cosantóra a chruthóidh nárbh eol dó, agus nach raibh aon fhorais
réasúnacha aige chun a cheapadh, ar dháta an tsáraithe, go raibh an
phaitinn sin ann, agus ní mheasfar gurbh eol do dhuine amhlaidh nó
go raibh forais réasúnacha aige chun a cheapadh amhlaidh de bhíthin
amháin go bhfuil an focal “paitinn” nó “paitinnithe”, nó aon fhocal
nó focail á rá nó á thabhairt le tuiscint go bhfuil paitinn faighte don
táirge, curtha ar an táirge, mura raibh uimhir na paitinne iomchuí ag
gabháil leis an bhfocal nó leis na focail atá i gceist.

(2) In imeachtaí mar gheall ar shárú paitinne féadfaidh an Chúirt,
más cuí léi é, diúltú aon damáistí a dhámhachtain nó aon ordú a
dhéanamh i leith aon sáraithe a rinneadh i rith tréimhse fadaithe a
shonraítear in iarraidh faoi fho-alt (3) d’alt 36 ach sin sula n-íocfar
an táille athnuachana agus aon táille bhreise a fhorordaítear chun
críche an fho-ailt sin.

(3) I gcás go mbeidh leasú ar shonraíocht paitinne ceadaithe faoin
Acht seo, ní dhámhfar aon damáistí in aon imeachtaí mar gheall ar
shárú na paitinne a rinneadh roimh dháta an chinnidh ag ceadú an
leasaithe, mura deimhin leis an gCúirt gur de mheon macánta agus
le hoilteacht agus eolas réasúnach a cumadh sonraíocht na paitinne
mar a foilsíodh í i gcéaduair.
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50.—(1) Más rud é in imeachtaí mar gheall ar shárú paitinne go
gcuirfear bailíocht na paitinne faoi shaincheist agus go gcinnfear nach
bhfuil an phaitinn bailí ach go páirteach, féadfaidh an Chúirt
faoiseamh a dheonú i leith na coda sin den phaitinn a chinnfear a
bheith bailí agus faoi shárú; ar choinníoll nach ndeonóidh an Chúirt
faoiseamh i modh damáistí nó costas ach amháin sna himthosca atá
luaite i bhfo-alt (2).

(2) Más rud é, in imeachtaí mar gheall ar shárú paitinne, go
gcruthóidh an gearánaí gur de mheon macánta agus le hoilteacht
agus eolas réasúnach a cumadh sonraíocht na paitinne, féadfaidh an
Chúirt faoiseamh a dheonú i leith na coda sin den phaitinn atá bailí
agus faoi shárú, faoi réir rogha na Cúirte maidir le costais agus maidir
leis an dáta ar uaidh is ceart damáistí a áireamh.

(3) Mar choinníoll faoisimh faoi fho-alt (1) nó fo-alt (2) féadfaidh
an Chúirt a ordú go leasófar an tsonraíocht chun a sástachta ar
iarratas a dhéanfar chun na críche sin faoi alt 38, agus féadfar iarratas
den sórt sin a dhéanamh cibé acu a cinneadh nó nár cinneadh gach
saincheist eile sna himeachtaí.

51.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, beidh ag sealbhóir ar
cheadúnas eisiach faoi phaitinn an ceart céanna atá ag dílseánach na
paitinne imeachtaí a thionscnamh i leith aon sárú ar an bpaitinn a
rinneadh tar éis dháta an cheadúnais, agus le linn di damáistí a
dhámhachtain nó aon fhaoiseamh eile a dheonú in aon imeachtaí
den sórt sin cuirfidh an Chúirt san áireamh aon chaillteanas a bhain
don cheadúnaí eisiach nó is dóigh a bhainfidh dó mar thoradh ar an
sárú nó, de réir mar a bheidh, na brabúis a díorthaíodh ón sárú, a
mhéid is ionann é agus sárú ar chearta an cheadúnaí eisiaigh mar
cheadúnaí den sórt sin.

(2) In aon imeachtaí a thionscnóidh an sealbhóir ar cheadúnas
eisiach de bhua an ailt seo déanfar dílseánach na paitinne iomchuí,
mura mbeidh sé uamtha mar ghearánaí sna himeachtaí, a chur
isteach mar chosantóir; ar choinníoll nach ndlífidh dílseánach a
chuirfear isteach mar chosantóir de bhun an fho-ailt seo aon chostais
a íoc mura ndéanfaidh sé láithreas a thaifeadadh agus páirt a
ghlacadh sna himeachtaí.

52.—(1) Más rud é in aon imeachtaí os comhair na Cúirte go
gconspóidtear bailíocht paitinne a mhéid ar bith agus go gcinnfidh
an Chúirt an phaitinn a bheith bailí go hiomlán nó go páirteach,
féadfaidh an Chúirt an cinneadh agus an fíoras gur conspóideadh
bailíocht na paitinne a dheimhniú.

(2) I gcás go mbeidh aon deimhniú deonaithe faoi fho-alt (1),
ansin más rud é, in aon imeachtaí ina dhiaidh sin os comhair na
Cúirte mar gheall ar an bpaitinn a shárú nó os comhair na Cúirte nó
an Cheannasaí chun an phaitinn a chúlghairm, go ndéanfar nó go
dtabharfar ordú nó breithiúnas críochnaitheach i bhfabhar an pháirtí
a raibh a sheasamh ar bhailíocht na paitinne, beidh an páirtí sin,
mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, i dteideal a chostas amhail idir
aturnae agus a chliant féin.

53.—(1) I gcás go ndéanfaidh aon duine (cibé acu atá nó nach
bhfuil teideal nó leas aige maidir le paitinn) le ciorcláin, fógraí nó ar
shlí eile, imeachtaí mar gheall ar shárú ar phaitinn a bhagairt ar aon
duine eile, féadfaidh aon duine a bheidh éagóirithe dá chionn sin
imeachtaí a thionscnamh sa Chúirt ina aghaidh ag iarraidh aon
fhaoisimh den sórt a luaitear i bhfo-alt (2).
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(2) Mura rud é, in aon chaingean a thionscnófar de bhua an ailt
seo go gcruthóidh an cosantóir go bhfuil na gníomhartha ar ina leith
a bagraíodh imeachtaí, nó go mbeidís, dá ndéanfaí iad, ina sárú ar
phaitinn, beidh an gearánaí i dteideal an fhaoisimh seo a leanas, is é
sin le rá—

(a) dearbhú á rá nach bhfuil na bagairtí a gearánadh neamh-
infhíréanaithe;

(b) urghaire in aghaidh leanúint de na bagairtí;

(c) cibé damáistí, más ann, a bhain dó mar gheall ar na
bagairtí.

(3) Ní ceadmhach imeachtaí a thionscnamh faoin alt seo a mhéid
a bhaineann le bagairt imeachtaí a thionscnamh mar gheall ar shárú
a líomhnaítear gurb é atá ann táirge a dhéanamh nó a allmhairiú
lena dhiúscairt nó próiseas a úsáid.

(4) Chun críocha an ailt seo ní hionann inti féin agus bagairt
imeachtaí a chur in iúl go bhfuil paitinn nó iarratas ar phaitinn ar
marthain.

54.—(1) Féadfaidh an Chúirt a dhearbhú nach bhfuil, nó nach
mbeadh, úsáid aon phróisis ag aon duine, nó déanamh nó úsáid nó
díol aon táirge ag aon duine, ina ghníomh is sárú ar phaitinn, in
imeachtaí idir an duine agus dílseánach na paitinne nó an sealbhóir
ar cheadúnas eisiach faoin bpaitinn, d’ainneoin nach ndearna an
dílseánach nó an ceadúnaí aon ráiteas contrártha dó sin, má
shuitear—

(a) go ndearna an gearánaí iarratas i scríbhinn chun an
dílseánaigh nó an cheadúnaí ar admháil i scríbhinn, a
mbeadh a éifeacht, dá dtabharfaí í, ar aon dul le héifeacht
an dearbhaithe a éilíodh, agus gur thug sé sonraí iomlána
dó i scríbhinn i dtaobh an phróisis nó an táirge atá i
gceist; agus

(b) gur dhiúltaigh nó gur mhainnigh an dílseánach nó an
ceadúnaí admháil den sórt sin a thabhairt.

(2) Is é an gearánaí a íocfaidh costais na bpáirtithe uile in
imeachtaí ag iarraidh dearbhú a dhéanfar de bhua an ailt seo, mura
cuí leis an gCúirt, ar chúiseanna speisialta, a mhalairt a ordú.

(3) Ní dhéanfar bailíocht paitinne, go hiomlán nó go páirteach a
thabhairt faoi cheist, in imeachtaí ag iarraidh dearbhú a dhéanfar de
bhua an ailt seo, agus dá réir sin ní mheasfar gurb intuigthe as
dearbhú den sórt sin a dhéanamh nó a dhiúltú i gcás paitinne gur
paitinn bhailí í.

55.—(1) I gcás go ndeonófar paitinn d’aireagán, aon duine a
dhéanfaidh sa Stát de mheon macánta roimh dháta comhdaithe an
iarratais ar phaitinn nó, má éilíodh tosaíocht, roimh an dáta
tosaíochta, gníomh a bheadh ina shárú ar an bpaitinn dá mbeadh sí
i bhfeidhm an uair sin, nó a dhéanfaidh de mheon macánta
ullmhúcháin éifeachtacha dháiríre chun gníomh den sórt sin a
dhéanamh, beidh aige na cearta a shonraítear i bhfo-alt (2).

(2) Is iad seo a leanas na cearta dá dtagraítear i bhfo-alt (1):
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(a) an ceart chun leanúint den ghníomh dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) a dhéanamh, nó, de réir mar a bheidh, chun an
gníomh sin a dhéanamh,

(b) má rinneadh an gníomh sin nó má rinneadh ullmhúcháin
chun é a dhéanamh i gcúrsa gnó—

(i) i gcás duine aonair—

(I) an ceart chun an ceart é a dhéanamh a shannadh
nó chun an ceart sin a tharchur ar bhás, nó

(II) an ceart chun déanamh an ghnímh ag aon duine
dá chomhpháirtithe de thuras na huaire sa ghnó
a údarú ar i gcúrsa an ghnó sin a rinneadh an
gníomh nó a rinneadh na hullmhúcháin chun é
a dhéanamh;

(ii) i gcás comhlachta chorpraithe, an ceart chun an ceart
é a dhéanamh a shannadh nó chun an ceart sin a
tharchur ar dhíscaoileadh an chomhlachta;

agus ní hionann déanamh an ghnímh sin de bhua an fho-ailt seo agus
sárú ar an bpaitinn lena mbaineann.

(3) Ní fholófar sna cearta a shonraítear i bhfo-alt (2) an ceart chun
ceadúnas a dheonú d’aon duine chun gníomh dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) a dhéanamh.

(4) I gcás go ndéanfaidh aon duine táirge is ábhar do phaitinn a
dhiúscairt do dhuine eile i bhfeidhmiú cirt a thugtar le fo-alt (2),
beidh an duine eile sin agus aon duine a bheidh ag éileamh tríd i
dteideal plé leis an táirge ar an tslí chéanna is dá ba é dílseánach
aonair na paitinne a dhiúscair é.

56.—(1) Tar éis paitinn a dheonú féadfaidh an dílseánach
imeachtaí a thionscnamh sa Chúirt mar gheall ar shárú ar an iarratas
ar phaitinn trí aon ghníomh a dhéanfar sa tréimhse, dar tosach an lá
i ndiaidh dháta foilsithe an iarratais de bhun alt 28 agus dar críoch
an lá roimh dháta foilsithe an fhógra í dtaobh an phaitinn a dheonú,
a líomhnóidh sé a bheith i dteideal a chosc de bhua ailt 44 agus 45
agus in imeachtaí den sórt sin féadfar éileamh ar dhamáistí a
dhéanamh i leith sáraithe líomhnaithe.

(2) Beidh feidhm ag forálacha ailt 48 go 53 agus alt 55 a bhaineann
le sárú ar phaitinn, a mhéid is iomchuí iad, maidir le himeachtaí faoin
alt seo.

(3) Le linn breithniú á dhéanamh ar mhéid aon damáistí a bheidh
le dámhachtain in imeachtaí faoin alt seo, breithneoidh an Chúirt
cibé acu a bheadh nó nach mbeadh sé réasúnach a bheith ag súil leis
ón iarratas mar a foilsíodh é faoi alt 28 a bhreithniú, go ndeonófaí
paitinn lena dtabharfaí cosaint do dhílseánach na paitinne ó ghníomh
den tuairisc chéanna leis an ngníomh sin ar cinneadh gur sháraigh sé
na cearta sin, agus má chinneann an Chúirt nach mbeadh sé
réasúnach a bheith ag súil leis amhlaidh, laghdóidh sí na damáistí go
dtí cibé méid is cuí léi.
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CAIBIDIL VIII

Cúlghairm

57.—(1) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo agus alt
58, féadfaidh aon duine iarratas a dhéanamh chun na Cúirte nó chun
an Cheannasaí ar phaitinn a chúlghairm.

(2) Maidir le hiarratas ar phaitinn a chúlghairm ar an bhforas a
luaitear in alt 58(e) is duine a chinnfidh an Chúirt de bhun alt 81(2)
a bheith i dteideal an phaitinn sin a bheith deonaithe dó nó paitinn
a bheith deonaithe dó le haghaidh chuid den ábhar atá faoi réir na
paitinne, agus an duine sin amháin, a fhéadfaidh é a dhéanamh nó, i
gcás go gcinnfear go bhfuil breis is duine amháin i dteideal amhlaidh,
na daoine sin go léir.

(3) Féadfar iarratas faoin alt seo a chomhdú fiú má tá an phaitinn
imithe ó éifeacht.

(4) Is ar an dóigh fhorordaithe a dhéanfar an t-iarratas ar phaitinn
a chúlghairm agus ní mheasfar é a bheith comhdaithe go dtí go
mbeidh an táille a bheidh forordaithe i ndáil leis na hiarratais sin
íoctha.

(5) I gcás go mbeidh imeachtaí maidir le paitinn ar feitheamh sa
Chúirt faoi aon fhoráil den Acht seo, ní ceadmhach aon iarratas a
dhéanamh chun an Cheannasaí faoin alt seo i ndáil leis an bpaitinn
gan cead ón gCúirt.

(6) I gcás nach ndearna an Ceannasaí iarratas a dhéanfar chuige
faoin alt seo a dhiúscairt, ní ceadmhach don iarratasóir iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte faoin alt seo i leith na paitinne lena
mbaineann, mura rud é—

(a) go n-aontóidh dílseánach na paitinne go bhféadfaidh an
t-iarratasóir iarratas a dhéanamh amhlaidh, nó

(b) go ndeimhneoidh an Ceannasaí gur dealraitheach dó gur
ceist í ar mhó ba chuí gurb í an Chúirt a chinnfeadh í an
cheist i dtaobh ar chóir an phaitinn a chúlghairm.

58.—Ní ceadmhach iarratas a dhéanamh ar phaitinn a chúlghairm
ach amháin ar na forais—

(a) nach bhfuil ábhar na paitinne inphaitinnithe faoin Acht
seo;

(b) nach nochtann sonraíocht na paitinne an t-aireagán ar
dhóigh atá sách soiléir agus iomlán le go ndéanfadh duine
atá oilte san ealaín é a chur i gcrích;

(c) go leathnaíonn an t-ábhar a nochtar i sonraíocht na
paitinne thar an ábhar sin a nochtar san iarratas mar a
comhdaíodh é, nó, má deonaíodh an phaitinn ar iarratas
a meastar de bhua alt 24 nó 81 gur comhdaíodh é ar an
dáta a comhdaíodh iarratas roimhe sin, go leathnaíonn sé
thar an ábhar sin a nochtadh san iarratas roimhe sin mar
a comhdaíodh é;
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(d) go ndearnadh an chosaint a thugtar leis an bpaitinn a
leathnú trí leasú ar an iarratas nó ar shonraíocht na
paitinne;

(e) nach bhfuil dílseánach na paitinne i dteideal an chéanna
faoi alt 16(1).

59.—(1) Má bhíonn an t-iarratas ar phaitinn a chúlghairm
inghlactha, bhreithneoidh an Chúirt nó an Ceannasaí, de réir mar is
cuí, an ndéanann an foras le cúlghairm a dhéanamh a luaitear in alt
58 dochar do chothabháil na paitinne.

(2) Más rud é ar iarratas ar phaitinn a chúlghairm go measfaidh
an Chúirt gur dochar do chothabháil na paitinne an foras cúlghairme
a luaitear in alt 58, féadfaidh an Chúirt nó an Ceannasaí, de réir mar
is cuí, le hordú an phaitinn a chúlghairm gan choinníoll.

(3) Más rud é ar iarratas ar phaitinn a chúlghairm go measfaidh
an Chúirt nó an Ceannasaí nach ndéanann an foras le cúlghairm a
dhéanamh a luaitear in alt 58 difear don phaitinn ach go páirteach,
féadfaidh an Chúirt nó an Ceannasaí, de réir mar is cuí, ordú a
dhéanamh chun an phaitinn a chúlghairm mura rud é, laistigh de
thréimhse a bheidh sonraithe ag an gCúirt nó ag an gCeannasaí go
leasófar an tsonraíocht iomchuí, faoi alt 38, chun sástacht na Cúirte
nó an Cheannasaí.

60.—(1) Más dealraitheach don Cheannasaí maidir le haireagán
dá mbeidh paitinn deonaithe nár chuid den chineál is nua-fhorbartha
é ach amháin de bhua alt 11(3), féadfaidh sé ar a thionscnamh féin
le hordú an phaitinn a chúlghairm, ach ní dhéanfaidh sé amhlaidh
gan deis a thabhairt do dhílseánach na paitinne aon tuairimí a
thabhairt agus sonraíocht na paitinne a leasú de réir alt 38 chun aon
ábhar ba chuid den chineál is nua-fhorbartha mar a dúradh a
eisiamh.

(2) Más dealraitheach don Cheannasaí—

(a) go ndearnadh paitinn faoin gCuid seo agus paitinn
Eorpach ag ainmniú an Stáit a dheonú don aireagán
céanna, agus

(b) go bhfuil an dáta céanna ag na hiarratais don dá phaitinn
lena ndáta comhdaithe nó, i gcás gur éilíodh tosaíocht,
lena ndáta tosaíochta, agus

(c) gurbh é an t-iarratasóir céanna nó a chomharba i dteideal
a chomhdaigh na hiarratais don dá phaitinn,

tabharfaidh an Ceannasaí deis do dhílseánach na paitinne faoin
gCuid seo tuairimí a thabhairt agus sonraíocht na paitinne a leasú,
agus má mhainníonn an dílseánach an Ceannasaí a shásamh faoi
nach bhfuil dhá phaitinn ann i leith an aireagáin chéanna, nó an
tsonraíocht a leasú ionas nach mbeidh dhá phaitinn ann i leith an
aireagáin chéanna, déanfaidh sé an phaitinn a chúlghairm.

(3) Ní dhéanfaidh an Ceannasaí gníomh faoi fho-alt 2—

(a) roimh dheireadh na tréimhse chun freasúra a chomhdú in
aghaidh na paitinne Eorpaí ag ainmniú an Stáit faoin
gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach, nó
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(b) más déanaí ná sin é, roimh an dáta ar a mbeidh aon
imeachtaí freasúra faoin gCoinbhinsiún curtha i gcrích
go hiomlan;

agus ní dhéanfaidh sé aon ghníomh ansin más é atá sa chinneadh gan
an phaitinn Eorpach a chothabháil nó má leasaítear í ionas nach
mbeidh dhá phaitinn ann i leith an aireagáin chéanna.

61.—(1) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo, ní
ceadmhach bailíocht paitinne a chur faoi shaincheist ach amháin ar
fhoras ar ceann de na forais é a shonraítear in alt 58, agus, i dteannta
an mhéid sin roimhe seo, ní dhéanfar bailíocht den sórt sin a ardú
ach amháin—

(a) ar mhodh cosanta in imeachtaí mar gheall ar shárú faoi alt
47 nó 56, nó

(b) in imeachtaí faoi alt 53 nó 57, nó

(c) de bhun alt 77.

(2) Ní déanfar aon chinneadh in aon imeachtaí a luaitear i bhfo-
alt (1) maidir le bailíocht paitinne a chuirfidh aon duine faoi
shaincheist ar an bhforas a shonraítear in alt 58(e) mura rud é—

(a) gur cinneadh, in imeachtaí teidil a thionscain an duine sin
nó sna himeachtaí ina bhfuil bailíocht na paitinne faoi
shaincheist, gur dó, agus nach do dhuine éigin eile, ba
cheart an phaitinn a bheith deonaithe; agus

(b) ach amháin i gcás go mbeifear tar éis é sin a chinneadh in
imeachtaí teidil,

(i) go ndéanfar na himeachtaí ina mbeidh teideal chun
na paitinne faoi shaincheist a thionscnamh roimh
dheireadh na tréimhse dhá bhliain dar tosach dáta
deonaithe na paitinne, nó

(ii) go dtaispeánfar maidir le haon duine a bhí cláraithe
mar dhílseánach den phaitinn gurbh eol dó tráth
deonaithe nó aistrithe na paitinne dó nach raibh sé i
dteideal na paitinne.

(3) I bhfo-alt (2), ciallaíonn “imeachtaí teidil”, i ndáil le paitinn,
imeachtaí, cibé acu ar mhodh tarchuir faoi alt 81 nó ar shlí eile, chun
an cheist a chinneadh i dtaobh ar deonaíodh paitinn do dhuine nach
raibh ina teideal.

(4) Dearbhaítear leis seo, chun críocha an Achta seo, nach
ndéantar bailíocht paitinne a chur faoi shaincheist de bhíthin amháin
go mbreithníonn an Ceannasaí a bailíocht le go gcinnfidh sé ar chóir
í a chúlghairm nó gan í a chúlghairm faoi alt 60.

62.—Déanfaidh an gearánaí nó an dílseánach, de réir mar a
bheidh, fógra i scríbhinn a thabhairt don Cheannasaí i dtaobh aon
imeachtaí mar gheall ar shárú faoi alt 47 nó 56 nó i dtaobh aon
imeachtaí os comhair na Cúirte i gcás, faoi alt 61, go gcuirtear
bailíocht paitinne faoi shaincheist agus i dtaobh chinneadh na Cúirte
i leith aon imeachtaí den sórt sin.
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CUID III

Paitinní Gearr-Théarma

63.—(1) Féadfar iarratas a dhéanamh faoin gCuid seo ar phaitinn
ar deich mbliana is téarma di in ionad an téarma dá bhforáiltear le
halt 36 nó faoin alt sin i leith paitinne a dheonaítear faoi Chuid II.

(2) Paitinn ghearrthéarma a thugtar sa Chuid seo ar phaitinn a
dheonaítear ar iarratas den sórt sin.

(3) Bainfidh Cuid II le paitinn ghearrthéarma agus le hiarratas ar
phaitinn ghearrthéarma faoi mar a bhaineann sí le paitinn agus le
hiarratas ar phaitinn faoin gCuid sin faoi réir na modhnuithe is gá
agus faoi réir fhorálacha na Coda seo.

(4) Beidh aireagán inphaitinnithe faoin gCuid seo má tá sé nua
agus infheidhmithe go tionsclaíodh agus ar choinníoll nach léir go
bhfuil bhfuil beart ceapthach in easnamh air.

(5) Déanfar iarratas ar phaitinn ghearrthéarma a chomhdú ag an
Oifig ar an tslí fhorordaithe agus beidh sé san fhoirm fhorordaithe.

(6) Maidir le rialacha arna ndéanamh faoi Chuid II i ndáil le
hiarratais ar phaitinn bainfidh siad le hiarratas ar phaitinn
ghearrthéarma amhail mar a bhaineann siad le hiarratas faoin gCuid
sin ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt, agus féadfar rialacha
éagsúla a dhéanamh i ndáil le paitinní gearrthéarma agus le hiarratais
ar phaitinní gearrthéarma.

(7) Maidir le hiarratas ar phaitinn ghearrthéarma—

(a) beidh ann iarraidh ar phaitinn ghearrthéarma a dheonú;

(b) beidh ann sonraíocht—

(i) ina dtabharfar tuairisc ar an aireagán agus ar an modh
is fearr is eol don iarratasóir chun é a ghníomhú,

(ii) ina gcorprófar éileamh nó éilimh, ach gan dul thar
chúig éileamh, lena mínítear an t-ábhar dá lorgaítear
cosaint, agus ar éilimh iad a bheidh soiléir agus a
mbeidh an tuairisc mar thaca leo, agus

(iii) a mbeidh ag gabháil léi aon líníocht dá dtagraítear sa
tuairisc, san éileamh nó sna héilimh agus
achomaireacht lena mbainfidh alt 22.

(8) Beidh an táille comhdaithe fhorordaithe ag gabháil leis an
iarratas mura ndéanfaidh an tAire dáta níos déanaí a fhorordú faoina
bhféadfar an táille a íoc.

64.—I gcás go ndéanfaidh an t-iarratasóir céanna iarratas ar
phaitinn faoi Chuid II agus iarratas ar phaitinn ghearrthéarma a
chomhdú i leith an aireagáin chéanna, ansin—

(a) más túisce a dheonaítear an phaitinn ghearrthéarma,
measfar í a bheith ar neamhní ar dheonú paitinne faoi
Chuid II,
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(b) más ar feitheamh atá an t-iarratas ar phaitinn
ghearrthéarma ar dháta deonaithe paitinne faoi Chuid II,
measfar an t-iarratas sin a bheith tréigthe amhain ón
dáta sin.

65.—(1) Ní bheidh feidhm ag ailt 29, 30 agus 35 i leith iarratais ar
phaitinn ghearrthéarma. Beidh éifeacht le hailt 44 agus 56 i ndáil le
hiarratas den sórt sin faoi réir alt 66.

(2) Beidh éifeacht le hailt 40 go 43 i ndáil le paitinní gearrthéarma
faoi réir alt 66.

(3) Má dheonaítear paitinn ghearrthéarma roimh dheireadh na
tréimhse dá dtagraítear in alt 28(1), foilseofar an t-iarratas an tráth
céanna leis an bhfoilsiú dá bhforáiltear in alt 34(1).

66.—(1) Ní thionscnóidh dílseánach paitinne gearrthéarma
imeachtaí sibhialta mar gheall ar shárú faoi alt 47 nó 56 in aghaidh
aon duine go dtí—

(a) go mbeidh iarraidh déanta aige chuig an gCeannasaí, a
mbeidh táille fhorordaithe ag gabháil léi, a chur faoi
deara cuardach a dhéanamh i ndáil leis an aireagán agus
tuarascáil (“tuarascáil chuardaigh”) ar thorthaí an
chuardaigh a ullmhú, agus

(b) go mbeidh cóip den tuarascáil chuardaigh faighte aige ón
gCeannasaí agus go mbeidh cóip tugtha aige don duine
sin.

(2) Déanfaidh an Ceannasaí an tuarascáil chuardaigh dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a fhoilsiú.

(3) In ionad an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) a
dhéanamh féadfaidh an t-iarratasóir, más rud é go mbeifear freisin
tar éis iarratas ar phaitinn don aireagán céanna a chomhdú i stát
coigríche forordaithe nó faoi fhorálacha aon choinbhinsiúin nó
conartha fhorordaithe, an fhianaise dá dtagraítear in alt 30(1) a chur
faoi bhráid an Cheannasaí; agus ní ceadmhach imeachtaí a
thionscnamh go dtí go mbeidh an Ceannasaí tar éis aon fhianaise a
bheidh curtha faoina bhráid amhlaidh a fhoilsiú agus go mbeidh an
dílseánach tar éis cóip den chéanna a chur go dtí an duine lena
mbaineann.

(4) Féadfar na himeachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
thionscnamh sa Chúirt Chuarda gan spleáchas do mhéid éilimh.

(5) Maidir le tagairtí don Chúirt in ailt 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56
agus 62 i ndáil le caingean mar gheall ar shárú paitinne gearrthéarma,
forléireofar iad mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don Chúirt
Chuarda.

(6) Féadfaidh an tAire, le rialacha, a cheadú d’aon duine seachas
an dílseánach iarraidh a dhéanamh chuig an gCeannasaí a chur faoi
deara tuarascáil chuardaigh a ullmhú i ndáil le haireagán is ábhar do
phaitinn ghearrthéarma. Féadfar a shonrú sna rialacha go mbeidh
iarraidh den sórt sin faoi réir aon táille fhorordaithe a íoc. Déanfaidh
an Ceannasaí tuarascáil chuardaigh arna hullmhú faoin bhfo-alt seo
a fhoilsiú.

37

Cd.III A.64

Forálacha a
bhaineann le
paitinní
gearrthéarma agus
le hiarratais ar an
gcéanna.

Caingne mar gheall
ar shárú.



Cd.III

Foras speisialta le
paitinn
ghearrthéarma a
chúlghairm.

Iarratas ar thaifead
sa chlár á rá go
bhfuil ceadúnais de
cheart ar fáil.

38

[Uimh. 1.] [1992.]Acht na bPaitinnı́, 1992.

67.—Beidh feidhm ag alt 58, a mhéid is iomchuí, maidir le hiarratas
ar phaitinn ghearrthéarma a chúlghairm: ar choinníoll, áfach, go
mbeidh sé ina fhoras freisin le paitinn ghearrthéarma a chúlghairm
nach mbeidh an tuairisc i dtacaíocht leis na héilimh i sonraíocht na
paitinne.

CUID IV

Ceadúnais Shaorálacha agus Éigeantacha

68.—(1) Aon tráth tar éis paitinn a dheonú féadfaidh dílseánach
na paitinne iarratas a dhéanamh chuig an gCeannasaí ar thaifead a
dhéanamh sa chlár á rá go gcaithfidh ceadúnais faoin bpaitinn a
bheith ar fáil de cheart, agus i gcás go ndéanfar iarratas den sórt sin,
tabharfaidh an Ceannasaí fógra i dtaobh an iarratais d’aon duine a
bheidh taifeadta sa chlár mar dhuine a mbeidh teideal aige chun
leasa sa phaitinn, agus más deimhin leis an gCeannasaí nach bhfuil
coiscthe mar gheall ar chonradh ar dhílseánach na paitinne ceadúnais
a dheonú faoin bpaitinn, déanfaidh sé an taifead sin.

(2) I gcás go ndéanfar taifead faoin alt seo sa chlár beidh feidhm
ag na forálacha seo a leanas:

(a) beidh aon duine, tráth ar bith dá éis sin, i dteideal de
cheart chun ceadúnais faoin bpaitinn ar cibé téarmaí a
shocróidh an Ceannasaí, cheal comhaontaithe, ar iarratas
ón dílseánach nó ón duine a mbeidh an ceadúnas ag
teastáil uaidh,

(b) féadfaidh an Ceannasaí, ar iarratas ó shealbhóir aon
cheadúnais a deonaíodh faoin bpaitinn sula ndearnadh an
taifead, a ordú an ceadúnas a mhalartú ar cheadúnas de
cheart ar théarmaí a shocrófar mar a dúradh,

(c) más rud é in imeachtaí mar gheall ar shárú na paitinne
(ar shlí seachas trí earraí a allmhairiú) go ngeallfaidh an
cosantóir ceadúnas a thógáil ar théarmaí a shocróidh an
Ceannasaí mar a dúradh, ní dheonófar aon urghaire ina
choinne, agus ní bheidh an méid (más ann) is
inghnóthaithe ina choinne mar dhamáistí níos mó ná
dúbailt an mhéid ab iníoctha aige mar cheadúnaí dá
ndeonófaí ceadúnas den sórt sin roimh an sárú ba luaithe
a rinneadh,

(d) is iad na táillí athnuachana is iníoctha i leith na paitinne
tar éis dháta an taifid leath na dtáillí athnuachana ab
iníoctha dá mba rud é nach ndearnadh an taifead.

(3) Beidh ar an gceadúnaí faoi aon cheadúnas de cheart a
dheonófar de bhua an ailt seo (mura rud é, i gcás ceadúnais a
socraítear a théarmaí le comhaontú, go bhforálfar a mhalairt go
sainráite leis an gceadúnas) teideal a cheangal ar dhílseánach na
paitinne imeachtaí a thionscnamh chun aon sárú ar an bpaitinn a
chosc; agus má dhiúltaíonn nó má mhainníonn an dílseánach
ceanglas a chomhlíonadh faoin bhfo-alt seo laistigh de dhá mhí tar
éis ceangal a bheith curtha air amhlaidh, féadfaidh an ceadúnaí
imeachtaí a thionscnamh mar gheall ar an sárú ina ainm féin ionann
is dá mba é an dílseánach é agus i gcás go dtionscnófar imeachtaí
den sórt sin, déanfar cosantóir de dhílseánach na paitinne; ar
choinníoll nach ndlífear aon chostais de dhílseánach a ndéanfar
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cosantóir de amhlaidh mura ndéanfaidh sé láithreas a thaifeadadh
agus páirt a ghlacadh sna himeachtaí.

(4) Beidh in iarratas ar thaifead faoin alt seo ráiteas (a bheidh le
fíorú ar cibé modh a fhorordófar) nach bhfuil dílseánach na paitinne
lena mbaineann an t-iarratas coiscthe le conradh ó cheadúnais a
deonú faoin bpaitinn; agus féadfaidh an Ceannasaí cibé fianaise
bhreise ina leith seo is dóigh leis is gá a lorg ar an dílseánach.

(5) Déanfar gach aon taifead sa chlár faoin alt seo a fhoilsiú san
Irisleabhar agus ar cibé modh eile a mheasfaidh an Ceannasaí is
inmhianaithe chun an taifead a thabhairt ar iúl an phobail.

69.—(1) Aon tráth tar éis taifead a dhéanamh faoi alt 68,
féadfaidh dílseánach paitinne iarratas a dhéanamh chuig an
gCeannasaí chun an taifead a chealú, agus i gcás go ndéanfar iarratas
den sórt sin agus ina n-íocfar iarmhéid na dtáillí athnuachana go léir
ab iníoctha dá mba rud é nach ndearnadh an taifead, féadfaidh an
Ceannasaí, más deimhin leis nach bhfuil aon cheadúnas láithreach
ann faoin bpaitinn, nó gur thoiligh na ceadúnaithe go léir faoin
bpaitinn leis an gcealú sin, an taifead a chealú.

(2) Más rud é, laistigh den tréimhse fhorordaithe tar éis taifead a
bheith déanta faoi alt 68, go n-éileoidh aon duine go bhfuil
dílseánach na paitinne lena mbaineann, agus go raibh sé an tráth a
rinneadh an taifead, coiscthe mar gheall ar chonradh ina bhfuil leas
ag an éilitheoir, ó cheadúnais a dheonú faoin bpaitinn, féadfaidh sé
iarratas a dhéanamh chuig an gCeannasaí chun an taifead a chealú.

(3) I gcás gur deimhin leis an gCeannasaí, ar iarratas arna
dhéanamh faoi fho-alt (2) go bhfuil agus go raibh dílseánach paitinne
coiscthe ar an modh a luaitear i bhfo-alt (2), cealóidh sé an taifead
dá dtagraítear san fho-alt sin, agus air sin dlífidh an dílseánach,
laistigh de cibé tréimhse a fhorordófar, suim a íoc is ionann agus
iarmhéid na dtáillí athnuachana go léir ab iníoctha dá mba rud é
nach ndearnadh an taifead, agus mura n-íocfar an tsuim laistigh den
tréimhse sin scoirfidh an phaitinn d’éifeacht a bheith léi ar éag don
tréimhse sin.

(4) I gcás go gcealófar taifead faoin alt seo, beidh ina dhiaidh sin
cearta agus dliteanais dhílseánach na paitinne lena mbaineann an
taifead mar a bheidís dá mba rud é nach ndearnadh an taifead.

(5) Déanfaidh an Ceannasaí aon iarratas a dhéanfar chuige faoin
alt seo a fhógairt ar an modh forordaithe agus laistigh den tréimhse
fhorordaithe tar éis an fógrán sin a fhoilsiú féadfaidh na daoine seo
a leanas fógra i dtaobh freasúra leis an gcealú a bhí á lorg a thabhairt
don Cheannasaí—

(a) i gcás iarratais faoi fho-alt (1), aon duine, agus

(b) i gcás iarratais faoi fho-alt (2), dílseánach na paitinne lena
mbaineann an t-iarratas.

(6) I gcás go dtabharfar fógra i dtaobh freasúra faoi fho-alt (5),
tabharfaidh an Ceannasaí fógra don iarratasóir sula gcinnfidh sé an
t-iarratas.

70.—(1) Aon tráth tar éis dheireadh na tréimhse trí bliana, nó
cibé tréimhse eile a fhorordófar, dar tús dáta foilsithe fógra faoi
dheonú paitinne féadfaidh aon duine iarratas a dhéanamh chuig an
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gCeannasaí ar cheadúnas faoin bpaitinn, nó ar thaifead sa chlár á rá
go gcaithfidh ceadúnais faoin bpaitinn a bheith ar fáil de cheart, ar
cheann amháin nó níos mó de na forais a shonraítear i bhfo-alt (2).

(2) Is iad seo a leanas na forais dá dtagraítear i bhfo-alt (1):

(a) nach bhfuil an t-aireagán is ábhar don phaitinn, is féidir a
oibriú go trádálach sa Stát, á oibriú go trádálach ann nó
á oibriú amhlaidh go feadh lán an mhéid is féidir go
réasúnach;

(b) nach bhfuil éileamh ar earra sa Stát ar tháirge atá á
chosaint ag an bpaitinn á fhreastal, nó á fhreastal ar
théarmaí réasúnacha, nó go bhfuil sé á fhreastal go feadh
méid substainteach trí allmhairiú;

(c) maidir leis an aireagán is ábhar don phaitinn, go bhfuil a
oibriú trádálach sa Stát á chosc nó á bhac trí allmhairiú
táirge atá á chosaint ag an bpaitinn;

(d) mar gheall ar dhiúltú ón dílseánach ceadúnas nó ceadúnais
a dheonú ar théarmaí réasúnacha—

(i) nach bhfuil soláthar á dhéanamh do mhargadh le
haghaidh onnmhairiú táirge atá á chosaint ag an
bpaitinn agus atá á mhonarú sa Stát; nó

(ii) go bhfuil oibriú nó oibriú éifeachtach aon aireagáin
eile sa Stát is ábhar do phaitinn agus a fhónann go
substaintiúil don ealaín á chosc nó á bhac; nó

(iii) go bhfuil dochar míchothrom á dhéanamh do bhunú
nó d’fhorbairt gníomhaíochtaí tráchtála nó tionscail
sa Stát;

(e) mar gheall ar choinníollacha atá curtha ag an dílseánach
le deonú ceadúnas faoin bpaitinn nó le ceannach, fruiliú
nó úsáid an táirge nó an phróisis is ábhar don phaitinn,
go bhfuil dochar míchothrom á dhéanamh do mhonarú,
d’úsáid nó do dhíol ábhar nach bhfuil á gcosaint ag an
bpaitinn, nó do bhunú nó d’fhorbairt gníomhaíochtaí
tráchtála nó tionscail sa Stát;

(f) go ndearnadh coinníoll atá, de bhua alt 83 ar neamhní a
áireamh i gconradh i ndáil le haon táirge nó próiseas atá
á chosaint ag an bpaitinn a dhíol nó a ligean ar léas nó i
ndáil le ceadúnas chun é a úsáid nó a oibriú.

(3) Faoi réir a bhforáiltear anseo ina dhiaidh seo, féadfaidh an
Ceannasaí, ar iarratas á dhéanamh faoin alt seo, más deimhin leis
gur suíodh aon cheann de na forais a shonraítear i bhfo-alt (2), ordú
a dhéanamh de réir an iarratais, agus más ordú chun ceadúnas a
dheonú é, féadfaidh sé a cheangal go ndeonófar an ceadúnas ar cibé
téarmaí is cuí leis an gCeannasaí; ar choinníoll—

(a) i gcás an t-iarratas a dhéanamh ar na forais nach bhfuil
an t-aireagán is ábhar don phaitinn iomchuí á oibriú go
trádálach sa Stát nó nach bhfuil sé á oibriú go feadh lán
an mhéid is indéanta go réasúnach, agus gur dóigh leis an
gCeannasaí go bhfuil an t-am atá caite ó deonaíodh an
phaitinn neamhdhóthanach ar chúis ar bith chun go
bhféadfaí é a oibriú amhlaidh, go bhféadfaidh sé, le
hordú, an t-iarratas a chur ar atráth go ceann cibé
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tréimhse is dóigh leis a thabharfaidh dóthain ama chun
an t-aireagán a oibriú amhlaidh;

(b) nach ndéanfar ordú faoin alt seo chun taifead a dhéanamh
sa chlár ar an bhforas nach bhfuil soláthar á dhéanamh
do mhargadh le haghaidh onnmhairiú an táirge atá á
chosaint ag an bpaitinn iomchuí, agus go mbeidh in aon
cheadúnas a dheonófar faoin alt seo ar an bhforas sin
cibé forálacha a fheicfear don Cheannasaí a bheith
fóirsteanach chun srian a chur leis na tíortha ina
bhféadfaidh an ceadúnaí an táirge a dhíol nó a úsáid;

(c) nach ndéanfar aon ordú faoin alt seo i leith paitinne ar an
bhforas go bhfuil oibriú nó oibriú éifeachtach aireagáin
eile sa Stát is ábhar do phaitinn á chosc nó á bhac, mura
deimhin leis an gCeannasaí go bhfuil dílseánach na
paitinne arb é an t-aireagán eile is ábhar di ábalta agus
toilteanach ceadúnas i leith an aireagáin eile sin a dheonú
do dhílseánach na paitinne agus dá cheadúnaithe ar
théarmaí réasúnacha;

(d) go mbeidh aon cheadúnas a dheonófar faoin alt seo
neamheisiach agus neamh-inaistrithe;

(e) go bhféadfar téarmaí aon cheadúnais a dheonófar
amhlaidh a chumadh ar dhóigh go gcoiscfear ar an
gceadúnaí aon earraí a allmhairiú isteach sa Stát a bhfuil
an ceart ag dílseánach na paitinne a n-allmhairiú a chosc
agus sa chás go gcumfar na téarmaí sin amhlaidh measfar
dílseánach na paitinne agus na ceadúnaithe uile faoin
bpaitinn a bheith tar éis cúnant frithpháirteach a
dhéanamh in aghaidh an allmhairithe sin;

(f) nuair a bheidh téarmaí aon cheadúnais arna dheonú faoin
alt seo i leith paitinne a bhaineann le bia nó cógas leighis
á socrú féachfaidh an Ceannasaí lena áirithiú go mbeidh
bia agus cógas leighis ar fáil don phobal ar na praghsanna
is ísle i gcomhréir le luach saothair réasúnach a bheith á
bhaint amach ag dílseánaigh paitinní ag féachaint do
nádúr na n-aireagán.

(4) Déanfaidh an Ceannasaí, le linn dó a chinneadh an ndéanfaidh
sé ordú de bhun iarratais faoin alt seo, na nithe seo a leanas a chur
i gcuntas, is é sin le rá—

(a) nádúr an aireagáin iomchuí, an t-am atá caite ó deonaíodh
an phaitinn agus na bearta ata déanta cheana féin ag an
dílseánach nó ag aon cheadúnaí chun lánúsáid a bhaint
as an aireagán;

(b) ábaltacht aon duine dá ndeonófaí ceadúnas faoin ordú ar
an aireagán a oibriú chun tairbhe an phobail; agus

(c) na fiontair ina rachadh an duine sin ag soláthar caipitil
agus ag oibriú an aireagáin, má dheonaítear an t-iarratas;

ach ní bheidh de cheangal air nithe a chur i gcuntas a tharla tar éis
an t-iarratas a dhéanamh.

(5) Féadfaidh duine ar bith iarratas a dhéanamh faoin alt seo
d’ainneoin é a bheith cheana féin ina shealbhóir ar cheadúnas faoin
bpaitinn, agus ní bheidh urbhac ar aon duine aon cheann de na nithe
a luaitear i bhfo-alt (2) den alt seo a líomhain mar gheall ar aon
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admháil a rinne sé, cibé acu i gceadúnas den sórt sin nó ar dhóigh
eile é, nó mar gheall ar cheadúnas den sórt sin a bheith glactha aige.

(6) Beidh feidhm ag alt 68(3) maidir le ceadúnas arna dheonú de
bhun ordú faoin alt sin faoi mar atá feidhm aige maidir le ceadúnas
arna dheonú de bhua alt 68.

71.—(1) Más deimhin leis an gCeannasaí, ar iarratas arna
dhéanamh faoi alt 70 go bhfuil dochar míchothrom á dhéanamh do
mhonarú, d’úsáid nó do díol ábhar nach bhfuil á gcosaint ag an
bpaitinn iomchuí mar gheall ar choinníollacha atá curtha ag
dílseánach na paitinne le deonú ceadúnas faoin bpaitinn, nó le
ceannach, fruiliú nó úsáid an táirge nó an phróisis is ábhar don
phaitinn, féadfaidh sé, faoi réir fhorálacha an ailt sin, a ordú
ceadúnais faoin bpaitinn a dheonú do cibé custaiméirí de chuid an
iarratasóra is cuí leis chomh maith le hiad a dheonú don iarratasóir.

(2) Má dhéanann duine is sealbhóir ar cheadúnas faoin bpaitinn
iomchuí iarratas faoi alt 70, féadfaidh an Ceannasaí, má dhéanann sé
ordú faoi alt 70 chun ceadúnas a dheonú don iarratasóir, a ordú go
gcealófar an ceadúnas atá ar marthain, nó féadfaidh sé, más cuí leis
é, in ionad a ordú den sórt sin a dhéanamh, a ordú go leasófar an
ceadúnas atá ar marthain.

72.—(1) Aon uair tar éis tréimhse trí bliana a bheith caite ó dháta
an iarratais ar phaitinn, dar tús dáta an fhógra faoi dheonú paitinne
a fhoilsiú, nó cibé tréimhse eile a fhorordófar faoi alt 70(1), féadfaidh
aon Aire den Rialtas iarratas a dhéanamh chun an Cheannasaí ar
aon fhoras nó forais a shonraítear in alt 70 chun taifead a dhéanamh
sa chlár á rá nach mór ceadúnais faoin bpaitinn a bheith ar fáil mar
cheart nó chun ceadúnas faoin bpaitinn a dheonú d’aon duine a
shonrófar san iarratas, agus féadfaidh an Cheannasaí, más deimhin
leis gur suíodh aon fhoras acu sin, ordú a dhéanamh de réir an
iarratais.

(2) Beidh feidhm ag ailt 70(3) agus 71, a mhéid is infheidhme iad,
maidir le hiarratas agus le hordú a dhéanfar faoin alt seo, faoi mar
atá feidhm acu maidir le hiarratas agus le hordú faoi alt 70.

73.—(1) Sonrófar i ngach iarratas faoi alt 70 nó 72 cad é an cineál
ordaithe atá á iarraidh ag an iarratasóir agus beidh ráiteas ann (a
bheidh le fíorú ar cibé modh a bheidh forordaithe) ina luafar cad é
an cineál leasa (más ann) atá ag an iarratasóir agus cad iad na fíorais
is bun leis an iarratas.

(2) Más deimhin leis an gCeannasaí, ar aon iarratas dá dtagraítear
i bhfo-alt (1) a bhreithniú, gur tugadh cás prima facie le hordú a
dhéanamh, ordóidh sé don iarratasóir cóipeanna den iarratas a
sheirbheáil ar dhílséanach na paitinne iomchuí agus ar aon daoine
eile ar dealraitheach ón gclár go bhfuil leas acu sa phaitinn ar ina
leith a dhéantar an t-iarratas, agus fógróidh sé an t-iarratas san
Irisleabhar.

(3) Féadfaidh dílseánach na paitinne iomchuí nó aon duine eile
ar mian leis dul i bhfreasúra le hiarratas dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
fógra freasúra a thabhairt don Cheannasaí laistigh de cibé tréimhse
a bheidh forordaithe.
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(4) In aon fhógra freasúra a thabharfar faoin alt seo beidh ráiteas
(a bheidh le fíorú ar cibé modh a bheidh forordaithe) ina leagfar
amach forais an fhreasúra leis an iarratas iomchuí.

(5) I gcás go dtugtar fógra freasúra go cuí faoin alt seo, cuirfidh
an Ceannasaí é sin in iúl don iarratasóir, agus déanfaidh sé, faoi réir
fhorálacha alt 74 maidir le headráin, an cheist a chinneadh.

74.—(1) Ar aon achomharc i gcoinne aon ordaithe a dhéanfaidh
an Ceannasaí de bhun iarratais faoi alt 70 nó 72, beidh an tArd-
Aighne i dteideal láithriú agus go bhfeidhmeofaí ar a shon.

(2) I gcás go mbeifear i bhfreasúra le haon iarratas, agus—

(a) go dtoileoidh na páirtithe; nó

(b) gur gá sna himeachtaí scrúdú fada a dhéanamh ar
dhoiciméid nó aon imscrúdú eolaíoch nó áitiúil nach
féidir, i dtuairim an Cheannasaí, a dhéanamh go
caoithiúil os a chomhair féin,

féadfaidh an Ceannasaí, tráth ar bith, a ordú go ndéanfar na
himeachtaí uile, nó aon cheist nó saincheist fíorais a éireoidh iontu,
a chur faoi bhráid eadránaí ar a gcomhaontóidh na páirtithe nó, cheal
comhaontaithe, a cheapfaidh an Ceannasaí.

(3) I gcás go gcuirfear na himeachtaí uile faoi bhráid eadránaí
faoin alt seo, ní bheidh feidhm ag alt 35 den Acht Eadrána, 1954 (a
bhaineann le sonrú cásanna ag eadránaithe chun breith na hArd-
Chúirte a fháil orthu) maidir leis an eadráin; ach mura
gcomhaontóidh na páirtithe ar a mhalairt sula ndéanfar dámhachtain
an eadránaí, féadfar achomharc chun na Cúirte a dhéanamh in
aghaidh na dámhachtana.

(4) I gcás go gcuirfear ceist nó saincheist fíorais faoi bhráid
eadránaí faoin alt seo, tuairisceoidh an t-eadránaí a chinntí don
Cheannasaí.

75.—(1) Gan dochar d’aon mhodh eile chun é a chur i bhfeidhm,
beidh éifeacht ag aon ordú faoin Acht seo chun ceadúnas a dheonú
ionann is dá mba ghníomhas é, arna fhorghníomhú ag dílseánach na
paitinne agus ag gach páirtí eile is gá, a dheonaíonn ceadúnas de réir
an ordaithe.

(2) Féadfar ordú a dhéanamh ar iarratas faoi alt 70 nó 72 chun
taifead a dhéanamh sa chlár á rá go gcaithfidh ceadúnais faoin
bpaitinn iomchuí a bheith ar fáil mar cheart d’ainneoin aon
chonartha a chuirfeadh cosc le taifead den sórt sin a dhéanamh i leith
na paitinne ar iarratas ó dhílseánach na paitinne faoi alt 68 agus
beidh ag aon ordú den sórt sin an éifeacht chéanna chun gach críche
a bheadh ag taifead arna dhéanamh de bhun iarratais faoi alt 68.

(3) Ní dhéanfar aon ordú de bhun aon iarratais faoi alt 70 nó
72 a bheadh ar neamhréir leis an gConradh ag bunú Chomhphobal
Eacnamaíochta na hEorpa.
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CUID V

Aireagáin a Úsáid le hAghaidh Sheirbhís an Stáit

76.—(1) Féadfaidh aon cheapadóir, nó aon iarratasóir ar phaitinn
nó aon dílseánach paitinne (ar chomaoin luachmhar nó dá héagmais)
sannadh a dhéanamh chun Aire den Rialtas, agus féadfaidh an tAire
sin sannadh a ghlacadh thar ceann an Stáit, ar iomlán sochair
aireagáin, nó ar aon scair nó leas i sochar aireagáin, ar iarratas ar
phaitinn don chéanna, nó ar aon phaitinn a fuarthas nó a bheidh le
fáil dó, agus i gcás go nglacfaidh Aire den Rialtas aon sannadh den
sórt sin, féadfaidh an tAire sin gach ní nó aon ní acu seo a leanas a
dhéanamh, nó páirt a ghlacadh ina dhéanamh, de réir mar is cuí, thar
ceann an Stáit, is é sin le rá—

(a) an t-aireagán sin a fhorbairt agus a fhoirfiú,

(b) cuideachta chorpraithe nó comhlachas neamhchorpraithe
daoine a fhoirmiú nó a thionscnamh chun an t-aireagán
sin a fhorbairt agus a fhoirfiú,

(c) aon iarratas den sórt sin ar phaitinn nó aon phaitinn den
sórt sin a dhíol nó a léasú nó ceadúnais a dheonú faoi
aon iarratas nó paitinn den sórt sin ar cibé téarmaí a
mheasfaidh sé is cuí, le comhaontú an Aire Airgeadais,

(d) cuideachta chorpraithe nó comhlachas neamhchorpraithe
daoine a fhoirmiú nó a thionscnamh chun aon aireagán
den sórt sin a oibriú go trádálach,

(e) gach ní a dhéanamh is gá chun aon iarratas nó paitinn den
sórt sin a chothabháil nó a chaomhnú nó a bheidh ar
dhóigh eile ag fo-ghabháil le húinéireacht an chéanna.

(2) Déanfaidh gach Aire den Rialtas, roimh an 1ú lá d’Aibreán i
ngach bliain, tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas
maidir le gach cás (más aon chás é) i rith na bliana dar críoch an 31ú
lá de Nollaig roimhe inar fheidhmigh sé na cumhachtaí uile a thugtar
dó le mír (c) nó (d) d’fho-alt (1) agus freisin, más rud é agus a mhéid
is dóigh leis gur le leas an phobail é, maidir le haon cheann nó gach
ceann de na cumhachtaí thugtar le mír (a), (b) nó (e) d’fho-alt (1).

(3) Déanfar, a mhéid a cheadóidh an Aire Airgeadais é, na
caiteachais go léir a thabhóidh Aire den Rialtas faoin alt seo a íoc
as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

77.—(1) Beidh an éifeacht chéanna le paitinn agus le hiarratas ar
phaitinn chun gach críche amhail i gcoinne an Stáit is atá léi i gcoinne
na pearsan aonair; ar choinníoll go bhféadfaidh aon Aire den Rialtas,
uaidh féin nó trí cibé oifigigh, seirbhísigh nó gníomhairí dó a
údaróidh sé i scríbhinn nó trí aon duine eile a bheidh ag gníomhú
thar a cheann aon tráth tar éis iarratas ar phaitinn a dhéanamh, aon
cheann de na gníomhartha seo a leanas a dhéanamh sa Stát le
haghaidh sheirbhís an Stáit i ndáil le haireagán is ábhar don iarratas
nó don phaitinn, gan toiliú ón iarratasóir ar an bpaitinn nó ó
dhílseánach na paitinne, is é sin le rá—

(a) i gcás gur táirge an t-aireagán, an táirge a dhéanamh, a
úsáid, a allmhairiú nó a stocáil nó é a dhiúscairt nó a dhíol
nó a thairiscint é a dhiúscairt nó a dhíol le haon duine;
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(b) i gcás gur próiseas an t-aireagán, é a úsáid nó aon ní a
luaitear i mír (a) a dhéanamh i ndáil le haon táirge a
gheofar go díreach tríd an bpróiseas;

(c) aon cuid den mhodh, a bhaineann le haon eilimint
riachtanach de chuid an aireagáin sin, chun an t-aireagán
a chur in éifeacht, a sholáthar nó a thairiscint a sholáthar
d’aon duine.

(2) Aon ní a dhéanfar de bhua fho-alt (1) i ndáil le haireagán is
ábhar d’iarratas nó do phaitinn, gairtear “úsáid an aireagáin” de ina
dhiaidh seo san alt seo agus in alt 78 agus ní hionann déanamh aon
ní den sórt sin agus sárú ar an iarratas nó ar an bpaitinn lena
mbaineann.

(3) Beidh úsáid aireagáin faoin alt seo faoi réir cibé téarmaí ar a
gcomhaontóidh aon Aire den Rialtas agus an t-iarratasóir ar an
bpaitinn a bhaineann leis an aireagán nó dílseánach na paitinne sin,
roimh nó i ndiaidh úsáid an aireagáin, le ceadú an Aire Airgeadais,
nó, d’éagmais comhaontaithe, de réir mar a shocrófar sa dóigh dá
bhforáiltear anseo ina dhiaidh seo, agus ní oibreoidh téarmaí aon
chomhaontaithe nó ceadúnais a thabharfar i gcrích idir an
t-iarratasóir nó an dílseánach sin agus aon duine seachas Aire den
Rialtas chun úsáid an aireagáin le haghaidh sheirbhís an Stáit a chosc
nó a rialáil.

(4) I gcás aireagáin is ábhar d’aon phaitinn nó d’aon iarratas ar
phaitinn a bheith, roimh an dáta comhdaithe nó, i gcás go n-éilítear
tosaíocht, roimh dháta tosaíochta an iarratais, taifeadta go cuí i
ndoiciméad ag aon Aire den Rialtas nó thar a cheann, nó tástáilte
go cuí aige nó thar a cheann (gan an t-aireagán sin a bheith curtha
in iúl go díreach nó go neamhdhíreach ag an iarratasóir ar an
bpaitinn iomchuí nó ag dílseánach na paitinne sin) féadfaidh aon
Aire den Rialtas, nó cibé oifigigh, seirbhísigh nó gníomhairí dó a
bheidh údaraithe i scríbhinn aige, an t-aireagán a taifeadadh nó a
tástáladh amhlaidh a úsáid le haghaidh sheirbhís an Stáit saor ó aon
ríchíos a íoc nó aon íocaíocht eile a dhéanamh leis an iarratasóir ar
an bpaitinn nó le dílseánach na paitinne, d’ainneoin an t-iarratas nó
an phaitinn a bheith ar marthain, agus más rud é, i dtuairim an Aire
sin, gur dochar do leas an phobail é an doiciméad ar ar taifeadadh
an t-aireagán nó fianaise ar a thástáil a nochtadh don iarratasóir nó
don dílseánach, cibé acu é, féadfar é sin a nochtadh faoi rún
d’abhcóide thar ceann an iarratasóra nó an dílseánaigh sin nó d’aon
saineolaí neamhspleách ar a gcomhaontófar go frithpháirteach.

(5) I gcás go ndéanfaidh Aire den Rialtas, nó go ndéanfar le
húdarás uaidh, aon úsáid d’aireagán faoin alt seo, ansin, mura
bhfeictear don Aire sin go mbeadh sé contrártha do leas an phobail
é sin a dhéanamh, cuirfidh an tAire in iúl don iarratasóir ar phaitinn
nó do dhílseánach an chéanna (más ann) a bhaineann leis an
aireagán a luaithe is indéanta tar éis tosú ar an úsáid, agus
tabharfaidh sé cibé faisnéis dó a theastóidh le réasún uaidh ó am go
ham maidir le réim na húsáide.

(6) I gcás aon díospóide maidir le húsáid nó i dtaca le húsáid
aireagáin faoin alt seo, nó na dtéarmaí chuige sin, nó maidir le
marthain nó scóip aon taifid nó tástála dá dtagraítear i bhfo-alt (4),
déanfar an t-ábhar a tharchur chun na Cúirte lena chinneadh, agus
beidh an chumhacht ag an gCúirt an t-ábhar uile, nó aon cheist nó
saincheist fíorais a éireoidh as, a tharchur lena éisteacht nó lena
héisteacht ag eadránaí ar cibé coinníollacha a ordóidh sí; beidh an
chúirt nó an t-eadránaí, nuair a bheidh an díospóid á socrú, i dteideal
aon sochar nó cúiteamh a chur san áireamh a bheidh faighte ag an
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iarratasóir ar phaitinn nó ag dílseánach an chéanna nó ag aon duine
eile a mbeidh leas aige san iarratas sin nó sa phaitinn sin go díreach
nó go neamhdhíreach ón Stát i leith an iarratais sin nó na paitinne
sin.

(7) In aon imeachtaí faoin alt seo féadfaidh an tAire den Rialtais
is páirtí sna himeachtaí—

(a) bailíocht na paitinne iomchuí a chur faoi shaincheist gan
iarratas a dhéanamh chun í a chúlghairm;

(b) más páirtí sna himeachtaí dílseánach paitinne, iarratas a
dhéanamh chun an phaitinn a chúlghairm ar aon fhoras
faoina bhféadtar paitinn a chúlghairm faoi alt 58.

(8) Folóidh an ceart chun aireagán a úsáid le haghaidh sheirbhís
an Stáit faoi fhorálacha an ailt seo cumhacht chun aon táirgí a
rinneadh de bhun an chirt sin agus nach bhfuil ag teastáil a thuilleadh
le haghaidh sheirbhís an Stáit a dhiúscairt nó a dhíol, nó a thairiscint
iad a dhiúscairt nó a dhíol.

(9) Aon duine a gheobhaidh táirgí a diúscraíodh nó a díoladh i
bhfeidhmiú cumhachtaí a thugtar leis an alt seo agus aon duine a
bheidh ag éileamh tríd an duine sin beidh cumhacht aige chun plé
leis na táirgí ar an tslí chéanna is dá mba rud é go ndearnadh iad de
bhun paitinne arna sealbhú thar ceann an Stáit.

(10) San alt seo, ciallaíonn “seirbhís an Stáit” seirbhís a
soláthraítear airgead di as airgead a mhuirearaítear ar an bPríomh-
Chiste nó a airleactar as, nó as airgead a sholáthraíonn an
tOireachtas nó údarás áitiúil chun críocha an Achta Rialtais Áitiúil,
1941.

78.—(1) I rith aon tréimhse nuair a bheidh ordú faoi fho-alt (2)(a)
i bhfeidhm, folóidh an chumhacht is infheidhmithe maidir le
haireagán ag Aire den Rialtas, nó ag duine a bheidh údaraithe ag
Aire den Rialtas faoi alt 77 , cumhacht chun an t-aireagán a úsáid
chun aon chríche is dóigh leis an Aire sin a bheith riachtanach nó
fóirsteanach—

(a) chun soláthairtí agus seirbhísí atá riachtanach do bheatha
an phobail a chothabháil;

(b) chun a áirithiú go gcuirfear ar fáil leordhóthain soláthairtí
agus seirbhísí atá riachtanach do dhea-bhail an phobail;

(c) chun cur le táirgiúlacht na tráchtála agus an tionscail, lena
n-áirítear an talmhaíocht;

(d) i gcoitinne chun a áirithiú go mbeidh acmhainní iomlána
an phobail ar fáil chun a n-úsáidte, agus go n-úsáidfear
iad, mar is fearr a fhónfaidh do leasanna an phobail;

(e) chun cabhrú le fóirithint ar chruatan, agus le soláthairtí
agus seirbhísí riachtanacha a athchur ar fáil agus a
dháileadh, in aon tír nó críoch seachas an Stát atá i
ngéarchall, nó

(f) chun slándáil an phobail agus caomhnú an Stáit a áirithiú.

(2) (a) I gcás go mbeidh an Rialtas den tuairim go bhfuil sé
inmhianaithe ar mhaithe le leas an phobail, toisc
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imthosca eisceachtúla a bheith ann, go mbeidh cumhacht
a thugtar le fo-alt (1), ar fáil, féadfaidh siad, le hordú, a
dhearbhú go mbeidh an chumhacht ar fáil.

(b) I gcás go mbeidh ordú faoi mhír (a) den fho-alt seo i
bhfeidhm de thuras na huaire agus gur dóigh leis an
Rialtas nach ann an thuilleadh do na himthosca
eisceachtúla dá dtagraítear sa mhír sin, déanfaidh siad, le
hordú, an t-ordú céadluaite a chúlghairm.

CUID VI

Maoin in Iarratais ar Phaitinn agus Coinníollacha Conartha
Paitinní

79.—Faoi réir alt 80, maidir leis na rialacha dlí is infheidhme i leith
úinéireacht agus cineachadh maoine pearsanta beidh feidhm acu
maidir le hiarratais ar phaitinn agus le paitinní faoi mar atá feidhm
acu maidir le hábhair eile i gcaingean.

80.—(1) I gcás go ndéanfaidh beirt nó níos mó iarratas ar
phaitinn, nó go ndeonófar paitinn dóibh, beidh teideal ag gach duine
de na daoine sin, mura mbeidh comhaontú dá mhalairt i bhfeidhm,
chuig scair chomhionann neamhroinnte i gcoiteannas san iarratas ar
phaitinn nó sa phaitinn, de réir mar a bheidh.

(2) Faoi réir fhorálacha an ailt seo i gcás go mbeidh beirt nó níos
mó taifeadta sa chlár mar iarratasóirí ar phaitinn nó mar dhílseánaigh
paitinne, ansin, mura mbeidh comhaontú dá mhalairt i bhfeidhm,
beidh teideal ag gach duine de na daoine sin, leis féin nó trína
ghníomhairí, chun aon ghníomh a dhéanamh i leith an aireagáin lena
mbaineann ar mhaithe leis féin, gan cuntas a thabhairt ann do na
daoine eile, ar gníomh é, ar leith ón bhfo-alt seo, arbh ionann agus
sárú ar an iarratas an phaitinn nó ar an bpaitinn lena mbaineann.

(3) Faoi réir aon chomhaontaithe a bheidh i bhfeidhm de thuras
na huaire, ní dheonófar ceadúnas faoi phaitinn ná iarratas ar phaitinn
foilsithe, agus ní shannfar scair i bpaitinn ná in aon iarratas den sórt
sin ach amháin le toiliú na ndaoine go léir, seachas an ceadúnóir nó
an sannóir, a bheidh taifeadta sa chlár mar iarratasóirí ar an bpaitinn
nó mar dhílseánaigh na paitinne.

(4) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, i gcás go mbeidh beirt nó níos
mó taifeadta sa chlár mar iarratasóirí ar phaitinn, nó mar
dhílseánaigh paitinne, féadfaidh aon duine eile deiseanna a sholáthar
do dhuine amháin de na daoine sin, a bhaineann le heilimint
riachtanach den aireagán iomchuí, chun an t-aireagán a chur in
éifeacht, agus ní ionann na deiseanna sin a sholáthar de bhua an ailt
seo agus sárú ar an iarratas ar an bpaitinn ná ar an bpaitinn.

(5) Maidir le táirge, i gcás go ndéanfaidh duine de bheirt nó níos
mó atá taifeadta sa chlár mar iarratasóirí ar phaitinn nó mar
dhílseánaigh paitinne i leith an táirge é a dhíol, beidh an
ceannaitheoir agus aon duine a bheidh ag éileamh tríd i dteideal plé
leis ar an tslí chéanna amhail is dá mba rud é gur iarratasóir aonair
ar phaitinn nó dílseánach aonair paitinne a bhaineann leis an táirge
a rinne an táirge a dhíol.

(6) Ní dhéanfaidh aon ní i bhfo-alt (1) nó (2) difear do chearta nó
d’oibleagáidí frithpháirteacha iontaobhaithe nó ionadaithe pearsanta
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duine éagtha, nó dá gcearta nó dá n-oibleagáidí mar dhaoine sa cháil
sin dóibh.

81.—(1) Féadfaidh aon duine an cheist i dtaobh an bhfuil, cibé
acu trí oibriú dlí nó ar shlí eile, teideal aige (ina aonar nó i
gcomhpháirt le haon duine eile) chun aon phaitinne a bheidh
deonaithe nó le deonú sa Stát d’aireagán a tharchur chun na Cúirte,
agus féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh (lena n-áirítear ordú
cionroinnte) chun éifeacht a thabhairt dá cinneadh de réir mar is
fóirsteanach léi.

(2) Ní dhéanfaidh an Chúirt ar tharchur faoin alt seo nó i
bhfeidhmiú aon dlínse dearbhaithe nó dlínse eile, ceist a chinneadh
i dtaobh ar deonaíodh paitinn do dhuine nach raibh i dteideal an
phaitinn a bheith deonaithe dó más rud é go ndearnadh an tarchur
nó gur tionscnaíodh an chaingean tar éis na tréimhse dhá bhliain dar
tosach dáta an deonaithe, mura suífear gurbh eol d’aon duine a bhí
cláraithe mar dhílseánach den phaitinn tráth an deonaithe nó, de réir
mar a bheidh, tráth aistriú nó shannadh na paitinne dó, nach raibh
teideal aige chun na paitinne.

(3) Ní dhéanfar aon ordú faoin alt seo ar shlí go ndéanfaidh sé
difear do chearta nó d’oibleagáidí frithpháirteacha iontaobhaithe nó
ionadaithe pearsanta duine éagtha, ná dá gcearta nó dá n-oibleagáidí
mar dhaoine sa cháil sin dóibh.

(4) I gcás go gcinnfidh an Chúirt ar tharchur faoin alt seo, nó i
bhfeidhmiú aon dlínse dearbhaithe nó dlínse eile, gur deonaíodh
paitinn do dhuine nach raibh i dteideal an phaitinn sin a bheith
deonaithe dó (ina aonar nó le daoine eile) agus ar iarratas a dhéantar
faoi alt 57 go ndéanann an Chúirt nó an Ceannasaí ordú de bhrí nach
bhfuil teideal amhlaidh ag na daoine chuig cúlghairm na paitinne go
coinníollach nó go neamhchoinníollach, féadfaidh an Chúirt nó an
Ceannasaí a ordú go bhféadfaidh an duine a rinne an t-iarratas nó a
chomharba i dteideal iarratas nua ar phaitinn a dhéanamh—

(a) i gcás cúlghairme neamhchoinníollaí, ar iomlán an ábhair
a chuimsítear i sonraíocht na paitinne sin, agus

(b) i gcás cúlghairme coinníollaí, ar an ábhar ba chóir, i
dtuairim na Cúirte nó an Cheannasaí, a eisiamh ón
tsonraíocht trí leasú faoi alt 38,

agus i gcás go ndéanfar iarratas nua den sórt sin, áireofar é mar
iarratas a comhdaíodh ar dháta comhdaithe an iarratais ar an
bpaitinn lena mbaineann an tarchur nó na himeachtaí eile, agus is
aige a bheidh tairbhe maidir le haon cheart chun tosaíochta.

(5) Ní cheadófar iarratas nua ar phaitinn a chomhdú faoi fho-alt
(4) i leith ábhair a shíneann thar a bhfuil san iarratas ar phaitinn
bunaidh.

82.—(1) I gcás go mbeidh athrú iomlán ar dhílseánacht paitinne
mar thoradh ar ordú ón gCúirt lena n-aistrítear an phaitinn chuig
duine nó daoine nach raibh leas dílseánaigh sa phaitinn ag aon duine
acu díreach roimh an aistriú (ar an bhforas gur deonaíodh an
phaitinn do dhuine nach raibh i dteideal an phaitinn a bheith
deonaithe dó), ansin, faoi réir fho-alt (2), maidir le ceadúnais agus
cearta eile a bhí, maidir leis an bpaitinn iomchuí, i bhfeidhm díreach
roimh an aistriú sin, rachaidh siad i léig ar ainm an duine nó na
ndaoine a bhfuil teideal acu chun na paitinne a thaifeadadh sa chlár.
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(2) I gcás go ndéanfar ordú dá dtagraítear i bhfo-alt (1),
tabharfaidh an Ceannasaí fógra don duine nó do na daoine a
cláraíodh mar dhílseánach nó mar dhílseánaigh na paitinne iomchuí
agus dá gceadúnaithe (más ann) a mbeidh eolas aige orthu, go
ndearnadh an t-ordú, agus i gcás go ndearna an dílseánach nó na
dílseánaigh nó an ceadúnaí sin. ag gníomhú de mheon macánta dó
nó dóibh, roimh thionscnamh na n-imeachtaí ina ndéantar an t-ordú,
an t-aireagán a úsáid laistigh den Stát nó ullmhúcháin éifeachtacha
dháiríre a dhéanamh chun déanamh amhlaidh, féadfaidh sé leanúint
den úsáid sin más rud é go ndéanfaidh sé, laistigh den tréimhse
fhorordaithe, ceadúnas neamheisiach faoin bpaitinn a iarraidh ar an
dílseánach nua a bhfuil a ainm taifeadta sa chlár, agus sa chás sin
amháin.

(3) Maidir le ceadúnas arna dheonú faoi fho-alt (2) is do
thréimhse réasúnach agus ar théarmaí réasúnacha a bheidh sé ann
agus d’éagmais comhaontaithe idir na páirtithe lena mbaineann is é
an Ceannasaí a chinnfidh téarmaí an cheadúnais.

83.—(1) Ní bheidh sé dleathach coinníoll a áireamh in aon
chonradh i ndáil le haon táirge nó próiseas is ábhar d’iarratas ar
phaitinn nó do phaitinn a dhíol nó a leasú, nó i ndáil le ceadúnas
aon táirge nó próiseas den sórt sin a úsáid nó oibriú, ar coinníoll é a
dhéanfadh, go díreach nó go neamhdhíreach—

(a) páirtí sa chonradh a chosc nó a shrianadh ó aon táirge nó
próiseas a úsáid cibé acu is ábhar é d’iarratas ar phaitinn
nó do phaitinn nó nach ea, agus atá á sholáthar nó ar
úinéireacht i gceachtar cás ag aon duine seachas páirtí sa
chonradh nó a ainmní;

(b) a cheangal ar aon pháirtí den sórt sin aon táirge nach
ábhar d’iarratas ar phaitinn nó do phaitinn a fháil ó aon
pháirtí eile den sórt sin nó óna ainmní;

agus beidh aon choinníoll den sórt sin ar neamhní má áirítear
amhlaidh é; ar choinníoll nach mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo más
rud é—

(i) go gcruthóidh an páirtí a bheidh ag iarraidh seasamh ar an
gcoinníoll go raibh de rogha, an tráth a rinneadh an
conradh, ag an bpáirtí a n-airbheartaíonn an coinníoll é
a cheangal an táirge iomchuí a cheannach nó léas nó
ceadúnas a fháil i ndáil leis an gcéanna ar théarmaí
réasúnacha, gan na coinníollacha a thuairiscítear i
míreanna (a) agus (b) den fho-alt seo; agus

(ii) go dtugann an conradh teideal don pháirtí sa chonradh a
n-airbheartaíonn an coinníoll é a cheangal é féin a
fhuascailt óna dhliteanas chun an coinníoll a
chomhlíonadh ar fhógra trí mhí a thabhairt don pháirtí
eile i scríbhinn agus ar chúiteamh a íoc san fhuascailt sin,
i gcás earra a cheannach, de cibé suim, nó i gcás léasa nó
ceadúnais, de cibé cíos nó ríchíos ar feadh a mbeidh
fágtha de théarma an chonartha, a shocróidh eadránaí a
bheidh ceaptha ag an Aire.

(2) In aon imeachtaí faoin Acht seo ní dhéanfar aon duine a
urbhac ó iarratas a dhéanamh ar fhuascailt nó ar fhuascailt a fháil de
bhíthin aon admhála a rinne sé maidir le réasúnacht na dtéarmaí a
tairgeadh dó faoi mhír (i) den choinníoll a ghabhann le fo-alt (1)
agus dá bhíthin sin amháin.

49

Cd.VI A.82

Coinníollacha
áirithe i gconarthaí
a sheachaint.



Cd.VI A.83

Clár na bPaitinní.

50

[Uimh. 1.] [1992.]Acht na bPaitinnı́, 1992.

(3) Maidir le haon chonradh le haghaidh léasa nó a bhaineann le
léas aon táirge nó próisis nó le haghaidh ceadúnais nó a bhaineann
le ceadúnas chun aon táirge nó próiseas a úsáid nó a oibriú, ar táirge
nó próiseas é is ábhar, tráth a dhéantar an conradh, d’iarratas nó
d’iarratais ar phaitinn, nó do phaitinn nó do phaitinní, féadfaidh
ceachtar páirtí sa chonradh, aon tráth tar éis don phaitinn nó do na
paitinní go léir, de réir mar is cuí, lenar cosnaíodh an t-earra nó an
próiseas, nó don phaitinn nó do na paitinní, de réir mar is cuí, a thig
de dhroim an iarratais sin nó na n-iarratas sin, scor de bheith i
bhfeidhm, ar fhógra trí mhí i scríbhinn a thabhairt don pháirtí eile
sa chonradh, d’ainneoin aon ní dá mhalairt atá sa chonradh sin nó in
aon chonradh eile.

(4) Má dhéanann an dílseánach paitinne nó an t-iarratasóir ar
phaitinn aon choinníoll atá ar neamhní de bhua an ailt seo a áireamh
i gconradh, beidh fáil air sin mar chosaint ar chaingean mar gheall
ar shárú na paitinne nó an iarratais lena mbaineann an conradh ar
caingean í a thionscnófar le linn don chonradh sin a bheith i
bhfeidhm.

(5) Maidir le haon ní san alt seo—

(a) ní dhéanfaidh sé difear d’aon choinníoll i gconradh trína
dtoirmisctear ar dhuine aon earraí a dhíol seachas earraí
duine áirithe; nó

(b) ní fhorléireofar é mar ní a dhéanann bailí aon chonradh a
bheadh neamhbhailí murach an t-alt seo; nó

(c) ní dhéanfaidh sé difear d’aon cheart conradh nó
coinníollacha i gconradh is infheidhmithe ar leithligh ón
alt seo a chinneadh; nó

(d) ní dhéanfaidh sé difear d’aon choinníoll i gconradh le
haghaidh léasa ar tháirge nó le haghaidh ceadúnais chun
táirge a úsáid ar táirge é is ábhar d’iarratas ar phaitinn
nó do phaitinn, trína bhforchoimeádann páirtí sa
chonradh dó féin nó dá ainmnithe an ceart chun cibé
codanna nua den táirge a sholáthar a theastóidh chun é
a dheisiú nó a choimeád i ndeisriocht.

CUID VII

Clár na bPaitinní; Fianaise ar an gCaár, ar Dhoiciméid, etc.

84.—(1) Leanfar de chlár ar an dtabharfar Clár na bPaitinní a
choimeád san Oifig, ina dtaifeadfar sonraí i dtaobh iarratas foilsithe
ar phaitinn, i dtaobh paitinní atá i bhfeidhm, i dtaobh sanntaí agus
tarchur paitinní agus i dtaobh ceadúnas faoi phaitinní agus i dtaobh
iarratas foilsithe, agus fógra i dtaobh na n-ábhar go léir a
cheanglaítear leis an Acht seo, nó faoi, a thaifeadadh sa chlár, agus
i dtaobh cibé ábhar eile, a dhéanann difear do bhailíocht nó
dílseánacht iarratas foilsithe agus paitinní, is cuí leis an gCeannasaí.

(2) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacha faoin alt seo chun go
mbeidh an clár, nó taifid nó atáirgí taifead sa chlár, ar oscailt lena
iniúchadh nó lena n-iniúchadh ag an bpobal ag gach tráth caoithiúil
agus chun go ndéanfar cóipeanna d’aon taifead sa chlár a thabhairt
d’aon duine a éileoidh iad ar an táille fhorordaithe a íoc.
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(3) Féadfar foráil a dhéanamh le Rialacha faoin alt seo chun an
clár, taifid sa chlár agus atáirgí den chéanna a dhéanamh agus a
choimeád i bhfoirm ar bith cibé acu trí scríobh, trí chló, trí
liteagrafaíocht, trí fhótagrafaíocht, trí leictreamaighnéadas nó trí aon
mhodh leictreonach nó eile le faisnéis a choimeád, a stóráil nó a
atáirgeadh.

(4) Beidh an clár ina fhianaise prima facie ar aon ábhair a
gceanglaítear nó a n-údaraítear leis an Acht seo, nó faoi, iad a
thaifeadadh ann.

(5) Ní dhéanfar aon fhógra i dtaobh aon iontaobhais, cibé acu
sainráite, intuigthe nó inchiallaithe dó, a thaifeadadh clár agus ní
bheidh an Ceannasaí faoi éifeacht aon fhógra den sórt sin.

85.—(1) I gcás duine a theacht, trí shannadh nó tarchur, trí oibriú
dlí nó ar aon mhodh aistrithe eile, chun bheith i dteideal leasa in
iarratas foilsithe ar phaitinn nó i bpaitinn, nó scaire in iarratas nó i
bpaitinn den sórt sin nó a theacht chun bheith i dteideal aon leasa
eile in iarratas nó i bpaitinn den sórt sin, mar mhorgáistí, mar
cheadúnaí nó eile, déanfaidh sé iarratas chun an Cheannasaí ar an
modh forordaithe á iarraidh a theideal mar dhílseánach nó
comhdhílseánach nó, de réir mar a bheidh, fógra i dtaobh a leasa, a
chlárú sa chlár.

(2) I gcás aon duine a theacht i dteideal iarratais fhoilsithe ar
phaitinn nó paitinne nó scaire in iarratas nó i bpaitinn den sórt sin
trí shannadh, nó a theacht i dteideal aon leasa eile in iarratas nó i
bpaitinn den sórt sin de bhua morgáiste, ceadúnais nó ionstraime
eile, féadfaidh an sannóir, an morgáisteoir, an ceadúnóir nó an páirtí
eile san ionstraim trína ndearnadh an sannadh , iarratas a dhéanamh
ar an modh forordaithe chun teideal an duine sin a chlárú sa chlár.

(3) I gcás go ndéanfar iarratas faoi fho-alt (1) nó (2) seo chun
teideal aon duine a chlárú, déanfaidh an Ceannasaí, ar an teideal a
chruthú chun a shástachta—

(a) go bhfuil duine i dteideal leasa in iarratas foilsithe ar
phaitinn nó i bpaitinn nó scaire in iarratas nó i bpaitinn
den sórt sin, é a chlárú sa chlár mar iarratasóir nó
comhiarratasóir ar an bpaitinn nó mar dhílseánach nó
comhdhílseánach na paitinne, agus sonraí na hionstraime
nó an teagmhais óna ngabhann sé teideal a thaifeadadh
sa chlár; nó

(b) go bhfuil an duine i dteideal aon leasa eile san iarratas nó
sa phaitinn, fógra i dtaobh a leasa, mar aon le sonraí na
hionstraime (más ann) a bhunaigh é, a thaifeadadh sa
chlár.

(4) Maidir le taifead sa chlár go bhfuil leas ag duine in iarratas
foilsithe ar phaitinn, nó i bpaitinn de bhua morgáiste, ceadúnais nó
ionstraime eile, féadfaidh an Ceannasaí é a chealú más deimhin leis,
ar iarratas a bheith déanta ar an tslí fhorordaithe ag an duine a
cláraíodh mar iarratasóir ar an bpaitinn nó mar dhílseánach na
paitinne, go bhfuil an leas sin tar éis scor, agus i gcás gur deimhin
leis an gCeannasaí amhlaidh, déanfaidh sé nóta a chur sa chlár á rá
gur ceadaíodh an taifead sin.

(5) Faoi réir fhorálacha an Achta seo a bhaineann le
comhúinéireacht iarratas ar phaitinn agus comhúinéireacht paitinní,
agus freisin faoi réir aon chearta a dílsíodh d’aon duine eile agus a
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mbeidh fógra ina dtaobh taifeadta sa chlár beidh sé de chumhacht ag
an duine a cláraíodh mar iarratasóir ar phaitinn nó mar dhílseánach
paitinne an t-iarratas nó an phaitinn a shannadh, ceadúnais a dheonú
fúthu, nó plé leo ar dhóigh eile, agus admhálacha éifeachtúla a
thabhairt ar aon chomaoin mar gheall ar aon sannadh, ceadúnas nó
plé den sórt sin; ar choinníoll go bhféadfar aon chothromais i leith
an iarratais nó na paitinne a chur i bhfeidhm ar an modh céanna
ina ndéanfaí maidir le cothromais a eascraíonn i leith aon mhaoine
pearsanta eile.

(6) Féadfaidh rialacha faoin Achta seo a cheangal go ndéanfar
cóipeanna de cibé gníomhais, ceadúnais agus doiciméid eile a bheidh
forordaithe a sholáthar chun críocha an ailt seo don Cheannasaí lena
gcomhdú san Oifig.

(7) Ach amháin chun críocha iarratais chun an clár a leasú faoi
alt 86, ní déanfar doiciméad nach ndearnadh aon taifead ina leith sa
chlár faoi fho-alt (3) a ghlacadh in aon chúirt mar fhianaise ar
theideal aon duine chun iarratais ar phaitinn nó a ghlacadh in aon
chúirt mar fhianaise ar theideal aon duine chun iarratais ar phaitinn
nó chun paitinne nó chun scaire nó leasa in iarratas ar phaitinn nó i
bpaitinn ach amháin i gcás go n-ordóidh an chúirt amhlaidh.

(8) Más deimhin leis an gCeannasaí, ar éileamh arna dhéanamh
ar an modh forordaithe aon tráth sula ndeonófar paitinn go mbeadh
an t-éilitheoir, de bhua aon sannta nó comhaontaithe arna dhéanamh
ag an iarratasóir nó ag duine de na hiarratasóirí, nó trí chinneadh
faoi alt 81, i dteideal na paitinne, nó i dteideal leas an iarratasóra sa
phaitinn, nó i dteideal scaire neamhroinnte den phaitinn nó den leas
sin, dá ndeonófaí í an tráth sin, ordóidh an Ceannasaí go rachaidh
an t-iarratas ar aghaidh in ainm an éilitheora nó in ainmneacha an
éilitheora agus an iarratasóra nó gach duine de na hiarratasóirí eile
sin, de réir mar a éileofar sa chás; ar choinníoll nach dtabharfar aon
ordachán den sórt sin a dúradh de bhua aon sannta nó
comhaontaithe arna dhéanamh ag duine de bheirt chomhiarratasóirí
nó níos mó ar phaitinn ach amháin le toiliú an chomhiarratasóra eile
nó gach duine de na hiarratasóirí eile sin.

86.—(1) Faoi réir fho-alt (7), féadfaidh an Chúirt, ar iarratais ar
an modh forordaithe ó aon duine arb éagóir leis aon taifead áirithe
a bheith gan cur sa chlár nó a bheith fágtha as nó aon taifead a bheith
curtha sa chlár gan cúis leordhóthanach, nó aon taifead a bheith á
fhágáil go mícheart sa clár, nó aon earráid nó locht a bheith in aon
taifead sa chlár, cibé ordú is cuí léi a dhéanamh chun an taifead sin
a dhéanamh, a scriosadh nó a athrú.

(2) Féadfaidh an Chúirt, in aon imeacht faoin alt seo, aon cheist
a chinneadh is gá nó is fóirsteanach a chinneadh i ndáil le leasú
an chláir.

(3) Tabharfar an fógra forordaithe i dtaobh aon iarratais faoin alt
seo don Cheannasaí, agus beidh de cheart aige láithriú agus éisteacht
a fháil air, agus láithreoidh sé má ordaíonn an Chúirt amhlaidh.

(4) Mura rud é go n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, féadfaidh an
Ceannasaí, in ionad láithriú agus éisteacht a fháil, ráiteas i scríbhinn
faoina láimh a chur faoi bhráid na Cúirte, ag tabhairt sonraí i dtaobh
na n-imeachtaí os a chomhair i ndáil leis an ábhar a bheidh faoi
shaincheist nó i dtaobh na bhforas a bhí le haon chinneadh a thug sé
agus a bhain leis an gcéanna, nó i dtaobh chleachtas na hOifige i
gcásanna dá shamhail, nó i dtaobh aon ábhar a bhfuil baint acu leis
na saincheisteanna agus atá ar eolas aige mar Cheannasaí, de réir
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mar is cuí leis, agus measfar gur cuid den fhianaise san imeacht an
ráiteas sin.

(5) I gcás calaoise i gclárú nó i dtarchur iarratais ar phaitinn nó
paitinne, féadfaidh an Ceannasaí iarratas a dhéanamh ar fhoriarratas
uaidh féin chun na Cúirte faoin alt seo.

(6) Forálfar in aon ordú ón gCúirt chun an clár a leasú go
ndéanfar fógra i dtaobh an leasaithe a sheirbheáil ar an gCeannasaí
ar an modh forordaithe, agus ar aon fhógra den sórt sin a fháil,
leasóidh an Ceannasaí an clár de réir théarmaí an ordaithe lena
mbaineann an fógra.

(7) Féadfar, de rogha an iarratasóra, aon iarratas faoin alt seo
(seachas iarratas ón gCeannasaí) a dhéanamh chun an Cheannasaí
ar an gcéad ásc, agus sa chás sin beidh ag an gCeannasaí cumhachtaí
uile na Cúirte faoin alt seo chun an t-ábhar a chinneadh.

87.—(1) Aon deimhniú a airbheartóidh a bheith faoi láimh an
Cheannasaí maidir le haon taifead, ábhar, nó ní a údaraítear dó a
dhéanamh leis an Acht seo, nó a dhéanamh le haon rialacha arna
ndéanamh faoin Acht seo, beidh sé ina fhianaise prima facie go
ndearnadh an taifead, agus ar a bhfuil sa taifead, nó, de réir mar is
cuí, ar an ábhar nó an ní a bheith déanta nó fágtha gan déanamh.

(2) Aon chóipeanna nó sleachta, a airbheartóidh a bheith
deimhnithe ag an gCeannasaí nó ag oifigeach don Cheannasaí agus
a bheith séalaithe le séala an Cheannasaí, agus a n-airbheartófar gur
cóipeanna nó sleachta iad d’iarratais ar phaitinní, de phaitinní, nó de
dhoiciméid nó leabhair eile san Oifig, nó de chláir a choimeádtar san
Oifig, nó cóipeanna nó sleachta as an gcéanna, glacfar mar fhianaise
prima facie iad in aon imeachtaí dlíthiúla gan a thuilleadh cruthúnais
ná gan na scríbhinní bunaidh a thabhairt ar aird.

88.—(1) Tar éis iarratas ar phaitinn a fhoilsiú faoi alt 28 déanfaidh
an Ceannasaí, ar iarraidh a bheith déanta ar an modh forordaithe
agus ar an táille fhorordaithe a íoc, cibé faisnéis a bheidh forordaithe
a thabhairt don duine a dhéanfaidh an iarraidh agus a cheadú dó
cibé doiciméid a bhaineann leis an iarratas nó le haon phaitinn arna
deonú de bhun an iarratais, agus a bheidh sonraithe san iarraidh, a
iniúchadh, ach sin faoi réir aon srianta forordaithe.

(2) Faoi réir fho-alt (3), go dtí go bhfoilseofar iarratas ar phaitinn
faoi alt 28, ní dhéanfaidh an Ceannasaí doiciméid nó faisnéis arb iad
nó arb í an t-iarratas nó a bhaineann leis an iarratas, a fhoilsiú ná a
chur i bhfios d’aon duine, gan toiliú an iarratasóra.

(3) Ní choiscfidh fho-alt (2) ar an gCeannasaí—

(a) faisnéis a chur go dtí Oifig na Paitinne Eorpaí ar dualgas
dó í a chur go dtí an oifig sin faoin gCoinbhinsiún um an
bPaitinn Eorpach; nó

(b) aon fhaisnéis bhibleagrafach fhorordaithe i dtaobh
iarratais neamhfhoilsithe ar phaitinn a fhoilsiú nó a chur
i bhfios; nó

(c) faisnéis a thabhairt i dtaobh ar tarraingíodh siar iarratas
neamhfhoilsithe ar phaitinn nó an meastar é a bheith
tarraingthe siar.
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89.—Féadfaidh an Ceannasaí, ar iarraidh a bheith déanta chuige
ar an modh forordaithe ag aon duine, agus ar an táille fhorordaithe
a íoc, a chur faoi deara go ndéanfar cuardach maidir le haon táirge,
próiseas nó gaireas a shonróidh an duine a dhéanfaidh an iarraidh
agus i measc na n-earnálacha doiciméad sin a shonrófar amhlaidh, ar
earnálacha doiciméad iad a bheidh forordaithe de thuras na huaire
chun críocha an ailt seo agus a chur faoi deara torthaí an chuardaigh
sin a thabhairt don duine.

CUID VIII

Imeachtaí os comhair an Cheannasaí nó na Cúirte.

90.—I gcás go dtugtar aon chumhacht lánroghnach leis an Acht
seo nó faoi don Cheannasaí, ní fheidhmeoidh sé an chumhacht sin i
gcodarsna le haon iarratasóir ar phaitinn nó dílseánach paitinne nó
le haon pháirtí in imeacht os a chomhair gan caoi a thabhairt don
iarratasóir, don dílseánach nó don pháirtí sin ar éisteacht a fháil
maidir leis an bhfeidhmiú sin.

91.—(1) Féadfaidh an Ceannasaí, in aon imeacht os a chomhair
faoin Acht seo, a ordú go n-íocfar cibé costais (más ann) is dóigh leis
a bheith réasúnach le haon pháirtí, agus a ordú conas a íocfar iad
agus cé na páirtithe a íocfaidh iad agus féadfar riail chúirte a
dhéanamh d’aon ordú den sórt sin.

(2) Más rud é, i gcás aon pháirtí a thabharfaidh fógra don
Cheannasaí i dtaobh aon fhreasúra faoin Acht seo nó a dhéanfaidh
iarratas chun an Cheannasaí á iarraidh paitinn a chúlghairm nó
ceadúnas faoi phaitinn a dheonú nó a thabharfaidh fógra achomharc
in aghaidh aon chinnidh ag an gCeannasaí faoin Acht seo, nach
bhfuil cónaí ar an bpáirtí sin ná gnó á sheoladh aige sa Stát, nó i cibé
stáit eile a fhorordófar, féadfaidh an Ceannasaí nó, i gcás
achomhairc, an Chúirt, a cheangal ar an bpáirtí urrús a thabhairt i
leith chostais na n-imeachtaí, agus d’éagmais ceanglas faoin bhfo-alt
seo a chomhlíonadh, féadfaidh an Ceannasaí nó an Chúirt, de réir
mar is cuí, a áireamh gur tréigeadh an freasúra, an t-iarratas nó an
t-achomharc.

92.—(1) In aon imeacht faoin achtachán seo nó faoi aon
achtachán eile os comhair an Cheannasaí, is trí dhearbhú reachtúil a
thabharfar fianaise mura n-ordaítear a mhalairt; ach in aon chás inar
dóigh leis an gCeannasaí gur ceart déanamh amhlaidh, féadfaidh an
Ceannasaí fianaise ó bhéal a ghlacadh in ionad nó i dteannta fianaise
tríd an dearbhú sin.

(2) I gcás achomhairc, féadfar aon dearbhú reachtúil den sórt sin
de bhun fho-alt (1) a úsáid in ionad fianaise trí mhionnscríbhinn,
ach má úsáidtear amhlaidh é, is trí mhionnscríbhinn a bhainfidh na
teagmhais agus na hiarmhairtí fianaise eile leis.

(3) Féadfaidh an Ceannasaí, chun críocha aon cheann de na
feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo, gach ní nó aon ní acu
seo a leanas a dhéanamh—

(a) finnéithe a thoghairm chun freastal os a chomhair,

(b) na finnéithe a bheidh ag freastal os a chomhair a cheistiú
faoi mhionn nó faoi dhearbhasc (agus tugtar údarás dó
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leis seo daoine a chur faoi mhionn nó faoi dhearbhasc)
nó cead a thabhairt iad a cheistiú faoi mhionn nó faoi
dhearbhasc;

(c) a cheangal ar aon fhinné den sórt sin aon doiciméad is
iomchuí maidir leis na himeachtaí, agus atá faoina
chumhacht nó faoina urláimh, a thabhairt ar aird dó;

(d) a cheadú fianaise a thabhairt faoi mhionn nó faoi fhianaise
mhionnaithe eile in ionad nó i dteannta fianaise a
thabhairt trí dhearbhú reachtúil nó ó bhéal.

(4) Is é an Ceannasaí a shíneoidh toghairm finné faoin alt seo.

(5) Beidh teideal ag finné os comhair an Cheannasaí chun na
ndíolúintí agus na bpribhléidí céanna chun a mbeadh teideal aige dá
mba fhinné os comhair na Cúirte é.

(6) Más rud é—

(a) go mainneoidh duine ar bith freastal a dhéanamh tar éis é
a thoghairm go cuí mar fhinné os comhair an
Cheannasaí, nó

(b) go ndiúltóidh duine ar bith, ar bheith i láthair dó mar
fhinné, mionn nó dearbhasc a ghlacadh a cheanglóidh an
Ceannasaí go cuí air a ghlacadh, nó aon doiciméad a
thabhairt ar aird ar doiciméad é atá faoina chumhacht a
thabhairt ar aird agus a cheanglóidh an Ceannasaí go cuí
air a thabhairt ar aird, nó aon cheist a fhreagairt a
cheanglóidh an Ceannasaí go cuí air a fhreagairt,

beidh sé ciontach i gcion agus dlífear ar é a chiontú go hachomair
fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air.

93.—Féadfaidh abhcóide nó aturnae, nó gníomhaire paitinne a
bheidh de thuras na huaire cláraithe sa chlár de réir bhrí Chuid X,
ionadaíocht a dhéanamh d’aon pháirtí in imeacht os comhair an
Cheannasaí faoin Acht seo nó féadfaidh aon pháirtí láithriú os
comhair an Cheannasaí go pearsanta nó féadfaidh aon duine eile
ionadaíocht a dhéanamh don pháirtí ar duine é ar mian leis an bpáirtí
go ndéanfadh sé ionadaíocht dó, agus ar duine é lena mbaineann
alt 106(3).

94.—(1) Beidh cumarsáid lena mbaineann an t-alt seo faoi
phribhléid ó thaobh nochtadh de in aon imeacht (lena n-áirítear
imeacht os comhair an Cheannasaí nó an údaráis inniúil faoin
gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach nó faoin gConradh) an
oiread céanna is atá cumarsáid idir cliant agus aturnae faoi
phribhléid in aon imeacht os comhair cúirte sa Stát.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le cumarsáid—

(a) idir duine, nó duine a bheidh ag gníomhú thar a cheann
agus aturnae nó gníomhaire paitinne, nó duine a bheidh
ag gníomhú thar a cheann, nó

(b) chun faisnéis a fháil a bheidh á lorg ag duine d’fhonn
aturnae nó gníomhaire paitinne a theagasc, nó mar
fhreagra ar iarraidh ar an gcéanna
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i ndáil le haon ábhar a bhaineann le haireagán, paitinn, dearadh nó
faisnéis theicniúil nó aon ábhar a ngabhann bréagthairiscint leis a
chosaint.

(3) San alt seo, ciallaíonn “gníomhaire paitinne” duine atá
cláraithe mar ghníomhaire paitinní i gclár na ngníomhairí paitinne,
cuideachta nó comhpháirtíocht atá ag cleachtadh go dleathach mar
ghníomhaire paitinní sa Stát nó duine nó comhpháirtíocht a
chomhlíonann an coinníoll atá luaite i bhfo-alt (1) nó (3) d’alt 125.

95.—(1) I gcaingean nó imeachtaí mar gheall ar phaitinn a shárú
nó chun í a chúlghairm, nó in imeachtaí eile faoin acht seo, féadfaidh
an Chúirt, más cuí léi é, agus déanfaidh sí, arna iarraidh sin do na
páirtithe uile sna himeachtaí, fios a chur ar mheasúnóir atá
saincháilithe i dtuairim na Cúirte chun cuidiú léi, agus an cás a thriail
go hiomlán nó go páirteach le cabhair uaidh.

(2) Féadfaidh an Chúirt Uachtarach, más cuí léi é, in aon
imeachtaí os a comhair a bhaineann le hiarratas ar phaitinn nó le
paitinn, fios a chur ar mheasúnóir chun cuidiú léi mar a dúradh.

(3) Is í an Chúirt nó an Chúirt Uachtarach, de réir mar is cuí, a
chinnfidh cad é an luach saothair, más aon luach saothair é, a bheidh
le híoc le measúnóir faoin alt seo, agus íocfar é mar chuid de na
caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo.

96.—(1) Féadfar achomharc a dhéanamh chun na Cúirte in
aghaidh aon chinnidh nó ordaithe de chuid an Ceannasaí seachas
cinneadh faoi alt 22(2) nó alt 28(5).

(2) Éistfear go príobháideach aon achomharc faoin Acht seo a
bhainfidh le hiarratas ar phaitinn nár foilsíodh.

(3) In aon achomharc faoin Acht seo beidh an Ceannasaí i
dteideal láithriú, nó ionadaí a bheith aige agus éisteacht a fháil chun
tacú lena chinneadh, agus láithreoidh sé má ordaíonn an Chúirt
amhlaidh.

(4) In aon achomharc faoin Acht seo féadfaidh an Chúirt aon
chumhacht a fheidhmiú a d’fhéadfadh an Ceannasaí a fheidhmiú sna
himeachtaí óna mbeidh an t-achomharc á dhéanamh.

(5) Féadfaidh forálacha a bheith i rialacha cúirte le haghaidh
seoladh achomharc faoin Acht seo chun comhairleoirí eolaíochta a
cheapadh le cuidiú leis an gCúirt, agus chun feidhmeanna na
gcomhairleoirí sin a rialú; agus déanfar luach saothair aon
chomhairleora eolaíochta den sórt sin a íoc as airgead a sholáthróidh
an tOireachtas.

(6) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt san Acht seo, ní
ghéillfear, ach amháin le cead ón gCúirt, d’achomharc in aghaidh
ordaithe nó cinnidh a thug an Ceannasaí mura dtabharfar fógra don
Chúirt laistigh de thréimhse trí mhí dar tosach dáta an ordaithe nó
an chinnte a mbeidh an t-achomharc á dhéanamh ina aghaidh.

(7) Is ar cheist dlí amháin a bheidh ábhar achomhairc ann chun
na Cúirte Uachtaraí i gcoinne cinnidh ón gCúirt faoin alt seo.

(8) In achomharc faoin Acht seo, ní dhámhfar costais don
Cheannasaí agus ní ordófar dó costais a íoc.
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CUID IX

An Ceannasaí: Forálacha Forlíontacha

97.—(1) (a) Ceapfaidh an Rialtas, de réir mar is gá, duine oiriúnach
chun oifig an Cheannasaí, agus beidh an duine sin i seilbh
oifige ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an
Rialtas an tráth a dhéanfar an ceapachán.

(b) Maidir leis an duine a bhí i seilbh oifige díreach roimh
thosach feidhme an ailt seo leanfaidh sé de bheith i seilbh
na hoifige sin ar na téarmaí agus na coinníollacha céanna,
lena n-áirítear coinníollacha maidir le haoisliúntas nó
liúntas nó aisce eile, a raibh i seilbh oifige ina leith
roimhe sin.

(2) Gheobhaidh an Ceannasaí cibé luach saothair a chinnfidh an
tAire Airgeadais.

(3) Beidh an Ceannasaí ina státseirbhíseach i Státseirbhís an Stáit.

(4) Aon uair a bheidh an Ceannasaí neamhábalta go sealadach ar
fhreastal ar a dhualgais nó a bheidh a oifig folamh, féadfaidh an
tAire duine a cheapadh chun dualgais an Cheannasaí a
chomhlíonadh le linn na neamhábaltachta nó an fholúntais sin, agus
fad a fhanfaidh an ceapachán i bhfeidhm beidh cumhachtaí uile an
Cheannasaí faoin Acht seo agus mar a chinnfear le dlí thairis sin ag
gach duine a cheapfar amhlaidh agus gheobhaidh sé cibé luach
saothair a ordóidh an tAire, le cead an Aire Airgeadais.

(5) Féadfaidh an Ceannasaí a údarú d’aon duine dá chuid
oifigeach aon cheann dá chuid feidhmeanna faoi Acht seo nó faoi
aon achtachán eile a fheidhmiú agus measfar aon fheidhm den sórt
sin, nuair a fheidhmeofar í chun críche an achtacháin sin, a bheith
feidhmithe ag an gCeannasaí.

(6) Maidir le húdarú faoi fho-alt (5)—

(a) féadfar é a dhéanamh faoi réir cibé ordachán a shonróidh
an Ceannasaí,

(b) ní choiscfidh sé, le linn dó a bheith i bhfeidhm, ar an
gCeannasaí na feidhmeanna a bheidh tarmligthe leis sin
a chomhall, agus

(c) féadfaidh an Ceannasaí é a chúlghairm aon tráth.

98.—(1) Is é an tAire a cheapfaidh oifigigh an Cheannasaí agus
beidh cibé líon oifigeach ann a mheasfaidh an tAire, le ceadú an
Aire Airgeadais, a bheith riachtanach agus beidh na daoine sin i
seilbh oifige ar cibé téarmaí, agus íocfar luach saothair leo de réir
cibé rátaí agus ar cibé modh, a cheadóidh an tAire Airgeadais.

(2) Íocfar as airgead a sholáthróidh an tOireachtas tuarastail nó
luach saothair an Cheannasaí agus a chuid oifigeach agus cibé
caiteachais eile a bhainfidh leis an Acht seo a chur in éifeacht agus
a cheadóidh an tAire Airgeadais.

(3) Daoine a bhí, díreach roimh thosach feidhme an Achta seo,
ina n-oifigigh don Cheannasaí leanfaidh siad de bheith i seilbh oifige
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faoin Acht seo ar na téarmaí agus na coinníollacha céanna (faoi réir
fhorálacha an Achta seo) a bhí ann roimhe sin.

99.—(1) Muirearóidh an Ceannasaí, agus íocfar, i leith nithe a
bhaineann le hiarratais ar phaitinní, agus le paitinní a dheonú agus a
athnuachan nó i leith nithe eile a gcinnfear le dlí iad a theacht faoi
réim fheidhmeanna an Cheannasaí, cibé táillí a fhorordóidh an tAire
ó am go ham le ceadú an Aire Airgeadais.

(2) Déanfar na táillí uile a mhuirearóidh an Ceannasaí faoin alt
seo a bhailiú, agus tabharfar cuntas iontu, ar cibé dóigh a chinnfidh
an tAire le ceadú an Aire Airgeadais.

(3) Ní bheidh feidhm ag an Public Offices (Fees) Act, 1879, maidir
le haon táillí is iníoctha faoin alt seo.

100.—(1) Eiseoidh an Ceannasaí go tréimhsiúil irisleabhar ar a
dtabharfar Irisleabhar Oifig na bPaitinní (dá ngairtear “an
tIrisleabhar” san Acht seo) ina bhfolóidh sé na nithe uile a
n-ordaítear dó leis an Acht seo nó ar dhóigh eile le dlí, iad a fhoilsiú
san Irisleabhar, agus freisin cibé nithe agus faisnéis is dóigh leis a
bheith úsáideach nó tábhachtach i ndáil le paitinní nó le hiarratais ar
phaitinní agus le nithe eile a mbeidh sé freagrach iontu faoin Acht
seo nó ar dhóigh eile le dlí agus déanfar gach tagairt in aon achtachán
don Irisleabhar Oifigiúil um Maoin Tionscail agus Tráchtála a
fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt don Irisleabhar.

(2) Féadfaidh an Ceannasaí cibé nithe, taifid agus faisnéis is dóigh
leis a bheith úsáideach nó tábhachtach i ndáil le haireagáin, dearthaí,
paitinní, trádmharcanna, cóipcheart agus le hiarratais ar phaitinní
agus ar thrádmharcanna a ullmhú lena bhfoilsiú agus iad a fhoilsiú
cibé acu a thionscnaítear na nithe, na taifid nó an fhaisnéis laistigh
den Stát nó in áit eile.

(3) Déanfaidh an Ceannasaí socrú chun cóipeanna a dhíol de na
doiciméid uile a n-ordaítear dó, le dlí, iad eisiúint nó a fhoilsiú agus
féadfaidh sé cibé socrú is fóirsteanach leis a dhéanamh chun
cóipeanna a dhíol de cibé doiciméid, faisnéis nó taifid eile a
n-údaraítear dó le dlí iad a fhoilsiú.

101.—Ach amháin mar a fhoráiltear leis an Acht seo nó mar a
fhorordóidh an tAire, ní fhoilseofar tuarascálacha ón gCeannasaí
agus ó oifigigh don Cheannasaí arna ndéanamh faoin Acht seo nó
faoi aon achtachán eile a mbeidh an Ceannasaí freagrach ina riaradh
ná ní bheidh siad ar fáil lena scrúdú ag an bpobal agus ní dhlífear
iad a thabhairt ar aird ná a scrúdú in aon imeachtaí dhlíthiúla mura
ndeimhneoidh an Chúirt nó aon oifigeach ag a mbeidh cumhacht
chun follasú a ordú sna imeachtaí sin go bhfuil sé inmhianaithe ar
mhaithe leis an gceartas go dtabharfaí ar aird nó go scrúdófaí iad
amhlaidh agus gur chóir é sin a cheadú.

102.—In aon chás ina mbeidh amhras nó deacracht i dtaca le
riaradh aon fhorála d’fhorálacha an Achta seo nó achtacháin eile a
mbeidh sé freagrach ina riaradh, féadfaidh an Ceannasaí comhairle i
dtaobh an ní a iarraidh ar an Ard-Aighne.

103.—Ullmhóidh an Ceannasaí tuarascáil i leith gach bliana dar
críoch an 31 Nollaig, maidir leis an gcomhall a rinne sé, nó a rinneadh
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faoi, ar an Acht seo agus ar aon achtachán eile a mbeidh sé freagrach
ina riaradh agus cuirfidh sé faoi deara an tuarascáil a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas laistigh de 6 mhí tar éis dheireadh na
bliana lena mbaineann sí. Folófar sa tuarascáil, i leith na bliana lena
mbaineann sí, sonraí i dtaobh na rialacha go léir a rinneadh sa bhliain
sin faoin Acht sin nó faoi na hachtacháin sin nó chun críocha an
Achta sin nó na n-achtachán sin, mar aon le cuntas ar na táillí, na
tuarastail agus na liúntais go léir agus ar an airgead eile go léir a
fuarthas agus a íocadh faoin Acht nó faoi na hachtacháin.

104.—(1) I rialacha a dhéanfaidh an tAire faoi alt 114 féadfar a
shonrú cad é an t-am a mheasfar an Oifig a bheith dúnta aon lá ar
an bpobal chun gnó faoin Acht seo a dhéanamh nó cibé gnó eile is
feidhm de chuid an Cheannasaí de réir dlí nó chun aon chineál gnó
den sórt sin a dhéanamh, agus féadfar laethanta a shonrú a bheidh
ina laethanta eisiata chun aon chríocha den sórt sin.

(2) Aon ghnó a dhéanfar faoin Acht seo aon lá tar éis an ama a
shonrófar mar a dúradh nó lá is lá eisiata, maidir le gnó den chineál
sin, measfar é a bheith arna dhéanamh an chéad lá ina dhiaidh sin
nach lá eisiata; agus má théann an tréimhse chun aon ní a dhéanamh
faoin Acht seo in éag ar lá eisiata, fadófar an tréimhse sin go dtí an
chéad lá ina dhiaidh sin nach lá eisiata.

CUID X

Gníomhairí Paitinne

105.—(1) Faoi réir rialacha faoi alt 109(2) nó 114, aon uair a
bheidh gníomh le déanamh faoin Acht seo ag aon duine nó le haon
duine i ndáil le paitinn nó le haon nós imeachta a bhaineann le
paitinn nó le paitinn a fháil, féadfaidh gníomhaire (dá ngairtear
“gníomhaire paitinne” san Acht seo) don duine sin a bheidh
údaraithe go cuí ar an modh forordaithe an gníomh a dhéanamh, nó
féadfar é a dhéanamh leis an ngníomhaire sin.

(2) Aon duine a bheidh údaraithe go cuí ag duine eile faoi fho-alt
(1) chun gníomhú mar ghníomhaire paitinne dó, féadfaidh sé (faoi
réir aon fhorála contrártha dó sin in aon chomhaontú idir an
gníomhaire paitinne agus an duine sin) scor de ghníomhú mar
ghníomhaire paitinne don duine eile, ar fhógra a thabhairt don
Cheannasaí agus don duine eile.

106.—(1) Maidir leis an gclár, ar tugadh clár na gníomhairí
paitinne air díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, leanfar den
teideal sin a thabhairt air agus dá bheith á chothabháil ag an
gCeannasaí (ar clár é dá ngairtear “an clár” sa Chuid seo).

(2) Faoi réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den alt seo—

(a) ní dhéanfaidh aon duine a bheidh ag gníomhú ar mhaithe
le brabach, ina aonar ná i gcomhpháirtíocht le haon duine
eile, cleachtadh mar ghníomhaire paitinne ná é a
thabhairt, ná a cheadú é a thabhairt, de thuairisc ná le
fios ina thaobh féin gur gníomhaire paitinne é, mura
mbeidh sé cláraithe de thuras na huaire mar ghníomhaire
paitinne sa chlár, nó, i gcás gur comhalta de
chomhpháirtíocht é, á thabhairt le fios gur gníomhairí
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paitinne iad, mura mbeidh sé féin agus a chuid
comhpháirtithe go léir cláraithe amhlaidh;

(b) ní dhéanfaidh cuideachta a bheidh ag gníomhú ar mhaithe
le brabach cleachtadh mar a dúradh ná é a thabhairt, ná
a cheadú é a thabhairt, de thuairisc ná le fios ina taobh
féin gur den sórt a dúradh í, mura mbeidh gach stiúrthóir
de chuid na cuideachta agus, i gcás bainisteoir nach
stiúrthóir a bheith ag an gcuideachta, an bainisteoir sin,
cláraithe mar a dúradh.

(3) Féadfaidh an tAire, dá rogha féin, a cheadú d’aon duine nach
bhfuil cláraithe mar a dúradh, ar iarratas arna dhéanamh ag an duine
sin, gníomhú thar ceann daoine eile chun paitinní a fháil faoi réir
aon choinníollacha a mheasfaidh sé is cuí.

(4) Féadfaidh an t-ionadaí pearsanta dlíthiúil do ghníomhaire
paitinne éagtha leanúint de ghnó nó cleachtas an ghníomhaire
paitinne éagtha a sheoladh ar feadh tréimhse nach faide ná trí bliana
ó bhás an ghníomhaire paitinne, nó ar feadh cibé tréimhse breise
(más ann) a cheadóidh an Chúirt, má tá sé údaraithe ag an gCúirt
an gnó nó an cleachtas a bhainistiú nó má fhostaíonn sé duine eile
atá údaraithe amhlaidh chun an gnó nó an cleachtas a bhainistiú thar
a cheann.

(5) Aon duine a sháróidh aon fhoráil den alt seo, beidh sé
ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná £500 a chur air i gcás an chéad chiona, agus fíneáil nach
mó ná £1,000 i gcás an dara cion nó ciona dá éis sin.

(6) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851,
féadfar imeachtaí mar gheall ar chion faoin alt seo a thosú tráth ar
bith laistigh de dhá mhí dhéag ó dháta an chiona.

(7) Ní fhorléireofar aon ní san Acht seo mar ní a thoirmisceann
ar aturnaetha páirt a ghlacadh in imeachtaí faoin Acht seo mar a
ghlacadh aturnaetha roimhe seo i ndáil le paitinn nó le haon nós
imeachta maidir le paitinn nó maidir le paitinn a fhail.

(8) Ní bheidh gníomhaire paitinne ciontach i gcion faoi alt 58 den
Acht Aturnaethe, 1954 (lena dtoirmisctear ar dhaoine nach bhfuil
cáilithe go dlíthiúil ionstraimí áirithe a ullmhú ar luaíocht) de bhíthin
amháin gur ullmhaigh sé gníomhas lena sanntar an ceart chun
iarratas ar phaitinn a dhéanamh, nó an mhaoin in iarratas ar phaitinn
nó i bpaitinn, nó aon doiciméad (nach gníomhas) chun a úsáidte in
imeachtaí faoin Acht seo os comhair an Cheannasaí nó na Cúirte.

107.—(1) Aon duine—

(a) a chónaíonn sa Stát nó i cibé stát eile a bheidh forordaithe,

(b) a bhfuil áit ghnó aige sa Stát,

(c) a bhfuil na cáilíochtaí oideachasúla agus gairmiúla
forordaithe aige, agus

(d) a chomhlíonann na coinníollacha forordaithe,

beidh sé i dteideal a chláraithe sa chlár agus beidh comhpháirtíocht i
dteideal amhlaidh má bhíonn gach comhpháirtí sa chomhpháirtíocht
cláraithe de réir fhorálacha an ailt seo, agus déanfar duine nó
comhpháirtíocht a bheidh i dteideal amhlaidh a chlárú amhlaidh ar
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iarratas a dhéanamh san fhoirm agus ar an modh a bheidh
forordaithe agus ar an táille fhorordaithe a íoc.

(2) Daoine agus comhpháirtíochtaí ar taifeadadh a n-ainmneacha
sa chlár faoi Acht 1964 díreach roimh thosach feidhme an Achta seo
measfar iad a bheidh cláraithe sa chlár.

108.—(1) Aon duine a bheidh cláraithe sa chlár agus a iarrfaidh
ar an gCeannasaí é a bhaint den chlár féadfaidh an Ceannasaí é a
bhaint den chlár.

(2) Más rud é, i dtuairim an Cheannasaí, go scoirfidh duine a
bheidh cláraithe sa chlár de bheith i dteideal a chláraithe nó go raibh
sé ciontach in iompar is cúis aithise don duine sin ina cháil mar
ghníomhaire paitinne féadfaidh an Ceannasaí a chinneadh gur cóir
ainm an duine sin a scriosadh den chlár nó i rith tréimhse d’fhad
sonraithe nach mbeidh éifeacht le clárú a ainm sa chlár ach ní
dhéanfar aon chinneadh den sórt sin gan caoi a thabhairt don duine
sin ar éisteacht a fháil.

(3) Ar chinneadh a dhéanamh dó faoi fho-alt (2), déanfaidh an
Ceannasaí fógra i scríbhinn ina luafar an cinneadh, dáta an chinnidh
sin agus an fáth a bhí leis, a chur láithreach leis an bpost chun an
duine lena mbainfidh ar cinneadh, go dtí a sheoladh mar a bheidh
sin luaite sa chlár.

(4) Ar fhógra a thabhairt don Cheannasaí ar an modh forordaithe,
féadfaidh duine lena mbainfidh cinneadh faoin alt seo, laistigh den
tréimhse 21 lá, dar tosach dáta an chinnidh, iarratas a dhéanamh
chun na Cúirte chun an cinneadh a chur ar ceal agus má dhéanann
sé iarratas amhlaidh—

(a) féadfaidh an Chúirt, ar an iarratas a éisteacht—

(i) an cinneadh a chur ar ceal, nó

(ii) a dhearbhú gur chuí don Cheannasaí cinneadh a
dhéanamh faoin alt seo i ndáil leis an duine sin agus
(de réir mar a mheasfaidh an Chúirt a bheith cuí) a
ordú don Cheannasaí a ainm a scriosadh as an gclár
nó a ordú nach mbeidh éifeacht le clárú a ainm sa
chlár le linn tréimhse sonraithe (dar tosach tráth
nach luaithe ná 7 lá tar éis chinneadh na Cúirte).

(b) Má dheimhníonn an Ceannasaí tráth ar bith don Chúirt go
bhfuil moill mhíchuí déanta ag an duine sin ag dul ar
aghaidh leis an iarratas, dearbhóidh an Chúirt, mura
mbeidh cúis mhaith aici lena mhalairt, gur chuí don
Cheannasaí cinneadh a dhéanamh faoin alt seo i ndáil leis
an duine sin agus (de réir mar is cuí leis an gCúirt)
ordóidh sí don Cheannasaí a ainm a scriosadh as an gclár
nó ordóidh sí nach mbeidh éifeacht le linn tréimhse
sonraithe (dar tosach tráth nach luaithe ná 7 lá tar éis
chinneadh na Cúirte) le clárú a ainm sa chlár.

(5) Ní dhámhfar costais don Cheannasaí ná ní ordófar dó costais
a íoc ar iarratas faoin alt seo.

(6) I gcás nach ndéanfaidh duine lena mbainfidh cinneadh ón
gCeannasaí faoin alt seo iarratas chun na Cúirte, laistigh den
tréimhse 21 lá dar tosach dáta an chinnidh, go gcealófar an cinneadh,
féadfaidh an Ceannasaí iarratas ex parte a dhéanamh chun na Cúirte
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go ndaingneofar an cinneadh agus má dhéanann an Ceannasaí
iarratas amhlaidh, déanfaidh an Chúirt, ar an iarratas a éisteacht,
mura mbeidh cúis mhaith aici lena mhalairt, dearbhú dá réir sin agus
(de réir mar is cuí leis an gCúirt) ordóidh sí don Cheannasaí ainm
an duine sin a scriosadh as an gclár nó ordóidh sí nach mbeidh
éifeacht le linn tréimhse sonraithe (dar tosach tráth nach luaithe ná
7 lá tar éis chinneadh na Cúirte) le clárú a ainm sa chlár.

(7) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh na Cúirte ar iarratas
faoin alt seo, ach amháin go mbeidh, le cead ón gCúirt nó ón gCúirt
Uachtarach, ábhar achomhairc ag an gCeannasaí nó ag an duine lena
mbaineann i gcoinne an chinnidh chun na Cúirte Uachtaraí ar cheist
shonraithe dlí.

(8) (a) Ar ainm duine a scriosadh as an gclár, déanfaidh an
Ceannasaí fógra i scríbhinn faoin scriosadh a chur
láithreach leis an bpost réamhíoctha chuig an duine sin
ag a sheoladh mar a bheidh sé luaite sa chlár.

(b) I gcás go dtabharfar ordú faoin alt seo nach mbeidh
éifeacht le clárú ainm duine sa chlár le linn tréimhse
sonraithe, déanfaidh an Ceannasaí, roimh thosach na
tréimhse sin, fógra i scríbhinn faoin ordú sin a chur leis
an bpost réamhíoctha chuig an duine sin ag a sheoladh
mar a bheidh sé luaite sa chlár.

(9) Féadfar ainm aon duine a bheidh scriosta as an gclár faoin alt
seo a chur ar ais sa chlár tráth ar bith le hordú ón gCeannasaí agus
ní ar aon slí eile, agus nuair a chuirfear ainm duine ar ais amhlaidh
sa chlár sin, féadfaidh an Ceannasaí cibé coinníollacha is cuí leis a
chur ag gabháil lena chur ar ais (lena n-áirítear táille a íoc nach mó
ná an táille ab iníoctha ag an duine sin i leith clárú dá mba é an tráth
sin a bheadh sé á chlárú den chéad uair).

(10) I gcás go scoirfidh clárú duine sa chlár d’éifeacht a bheith
leis faoin alt seo ar feadh tréimhse d’fhad sonraithe, féadfaidh an
Ceannasaí, le hordú, más cuí leis é, ar iarratas arna déanamh chuige
ag an duine sin, an fhionraí a fhoirceannadh.

109.—(1) Féadfaidh an tAire rialacha a dhéanamh chun an clár a
bhainistiú, agus féadfaidh sé leis na rialacha sin aon ní nó rud a
fhorordú dá dtagraítear in alt 107 nó 108 mar ní nó rud atá
forordaithe, agus féadfaidh sé go háirithe na cáilíochtaí oideachasúla
agus gairmiúla, agus na coinníollacha (lena n-áirítear coinníollacha
maidir le náisiúntacht nó saoránacht) is gá chun bheith inchláraithe
sa chlár a fhorordú amhlaidh, agus fós na táillí uasta a fhéadfaidh
aon duine a bheidh cláraithe sa chlár a bhaint amach i leith cibé
seirbhísí, i ndáil le paitinní a fháil, a shonrófar sna rialacha sin.

(2) Féadfar le rialacha faoin alt seo a údarú don Cheannasaí
diúltú aon duine nach gcomhlíonann ceanglais alt 106 a aithint mar
ghníomhaire i leith aon ghnó faoin Acht seo.

(3) Féadfar le rialacha faoin alt seo a údarú don Cheannasaí
diúltú cuideachta nó gnólacht a aithint mar ghníomhaire i leith aon
ghnó faoin Acht seo, má tá aon stiúrthóir nó bainisteoir nó aon
chomhpháirtí (cibé acu é) ina dhuine a bhféadfadh an Ceannasaí
diúltú é a aithint mar ghníomhaire.
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CUID XI

Ilghnéitheach

110.—(1) (a) Féadfaidh an Ceannasaí, de réir fhorálacha an ailt seo,
aon earráid theangeolaíoch, earráid tras-scríbhinne,
earráid chléireachais nó dearmad in aon sonraíocht
paitinne, in aon iarratas ar phaitinn, nó in aon doiciméad
a comhdaíodh de bhun iarratais den sórt sin, nó aon
earráid sa chlár, a cheartú.

(b) Is i dteannta na gcumhachtaí a thugtar don Cheannasaí le
halt 86(7) an chumhacht a thugtar dó le mír (a) den fho-
alt seo.

(2) Féadfar ceartú a dhéanamh de bhun an ailt seo ar iarraidh
arna déanamh ar an modh forordaithe ag aon duine leasmhar ar
iarraidh í a mbeidh an táille fhorordaithe ag gabháil léi, nó gan
iarraidh den sórt sin.

(3) I gcás go mbeartóidh an Ceannasaí ceartú dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) a dhéanamh, nó go ndéanfar iarraidh amhlaidh, sula
gcinnfidh sé an ní, tabharfaidh sé fógra faoin mbeartú nó faoin
iarraidh do dhílseánach na paitinne nó don iarratasóir ar an bpaitinn,
de réir mar a bheidh, agus d’aon duine, seachas an duine a
dhéanfaidh iarraidh, ar dealraitheach dó baint a bheith aige leis.

111.—Má dhéanann aon duine, nó má chuireann sé faoi deara go
ndéanfar, taifead bréagach in aon chlár a choimeádtar faoin Acht
seo, nó scríbhinn a airbheartóidh go bréagach gur cóip í de thaifead
in aon chlár den sórt sin, nó má dhéanann sé, nó má chuireann sé
faoi deara go ndéanfar, aon scríbhinn den sórt sin a thabhairt ar aird
nó a thairiscint i bhfianaise, agus a fhios aige an taifead nó an
scríbhinn a bheith bréagach, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo
agus ar a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £1,000 a
chur air nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh aon téarma
nach faide ná sé mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin
le chéile.

112.—(1) Má chuireann aon duine i gcéill go bréagach gur táirge
paitinnithe aon táirge a bheidh á dhíol aige, beidh sé ciontach i gcion
agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £1,000 a
chur air.

(2) Chun críche an ailt seo aon duine a dhíolfaidh táirge a mbeidh
an focal “paitinn” nó “paitinnithe”, nó aon fhocal eile á rá nó á
thabhairt le tuiscint gur táirge paitinnithe é, stampáilte, greanta nó
múnlaithe air nó curtha air ar dhóigh eile, measfar é a bheith á chur
i gcéill gur táirge paitinnithe é.

113.—Má úsáideann duine ar bith ar a áit ghnó, nó ar aon
doiciméad a eiseoidh sé, nó ar dhóigh eile, aon fhocal á inmheabhrú
go bhfuil baint oifigiúil ag a áit ghnó leis an Oifig, nó gurb í an Oifig
í, beidh sé ciontach i gcion agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear
fíneáil nach mó ná £500 a chur air.

114.—(1) Féadfaidh an tAire cibé rialacha is fóirsteanach leis a
dhéanamh (ach amháin maidir le haon ábhar arbh iomchuí foráil dó
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le rialacha cúirte) agus cibé nithe is fóirsteanach leis a dhéanamh,
faoi réir fhorálacha an Achta seo—

(a) chun foirm agus lánas na n-iarratas ar phaitinní agus na
ndoiciméad eile a chomhdófar san Oifig a fhorordú, agus
chun a cheangal go soláthrófar cóipeanna d’aon
doiciméid den sórt sin;

(b) chun rialú a dhéanamh ar an nós imeachta is ceart a
leanúint i ndáil le haon imeachtaí nó aon ábhar eile os
comhair an Cheannasaí, agus chun a údarú go gceartófaí
neamhrialtachtaí maidir le nós imeachta;

(c) chun a cheangal go n-íocfar táillí i ndáil le haon imeachtaí
nó ábhar den sórt sin nó i ndáil le soláthar aon seirbhíse
ag an Oifig agus chun a fhoráil go loghfar táillí in
imthosca forordaithe;

(d) chun na himthosca a fhorordú faoina gceanglófar ar
dhuine gníomhaire paitinne a bheith mar ionadaí aige a
bheidh cláraithe de thuras na huaire sa chlár de réir bhrí
Chuid X agus gníomhú tríd in imeachtaí faoin Acht seo;

(e) chun teorainneacha ama a fhorordú chun aon ní a
dhéanamh a cheanglaítear a dhéanamh i ndáil le haon
imeachtaí den sórt sin leis an Acht seo nó faoin Acht seo
agus chun foráil a dhéanamh maidir le haon tréimhse ama
a shonraítear san Acht seo nó faoin Acht seo a athrú;

(f) chun a fhorordú conas a ríomhfar tréimhsí ama;

(g) chun rialáil a dhéanamh ar fhoilsiú, ar dhíol agus ar lánas
aon ní a gceanglaítear ar an gCeannasaí nó a n-údaraítear
dó leis an Acht seo é a fhoilsiú;

(h) chun rialáil a dhéanamh ar thíolacadh cóipeanna
d’fhoilseacháin a dhéantar faoin Acht seo d’iarratasóirí
ar phaitinní agus dó dhílseánaigh paitinní agus d’údaráis
phoiblí, dó chomhlachtaí agus d’institiúidí (sa Stát nó
lasmuigh de);

(i) chun rialáil a dhéanamh ar chothabháil agus ar choimeád
Chlár na bPaitinní agus an chláir dá dtagraítear i mír (d);

(j) chun aon ní nó rud a fhorordú a dtagraítear dó san Acht
seo mar ní nó rud atá forordaithe;

(k) chun aon ní a dhéanamh a n-údaraítear nó a gceanglaítear
le hAirteagal 9 den Chéad Sceideal nó ar shlí eile leis an
Acht seo a dhéanamh, nó a dtagraítear dó san Acht seo
mar ní atá á dhéanamh nó a bheidh le déanamh, le
rialacha faoin Acht seo;

(l) go ginearálta chun gnó na hOifige, agus aon ní a chuirtear
leis an Acht seo faoi stiúradh nó urláimh an Cheannasaí,
a rialáil.

(2) Gan dochar d’fho-alt (1), féadfaidh an Ceannasaí cibé nósanna
imeachta is dealraitheach dó is cuí a ghlacadh chun éifeacht a
thabhairt don Acht seo.
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115.—Aon fhógra a gceanglaítear nó a n-údaraítear é a thabhairt
leis an Acht seo nó faoi, agus aon iarratas nó doiciméad eile a
gceanglaítear nó a n-údaraítear amhlaidh é a dhéanamh nó a
chomhdú, féadfar é a thabhairt, a dhéanamh nó a chomhdú tríd an
bpost, nó trí aon mhodh forordaithe eile.

116.—Ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo difear do cheart an Stáit,
ná do cheart aon duine a dhíorthaíonn teideal go díreach nó go
neamhdhíreach ón Stát, chun aon táirgí a forghéilleadh faoi na
hAchtanna Custam nó faoi aon achtachán a bhaineann leis an mál a
dhíol nó a úsáid.

117.—Chun amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo go bhfuil
feidhm ag an Acht seo maidir leis na huiscí seo a leanas, eadhon, na
huiscí sa chuid den fharraige arb é atá inti farraigí teorann an Stáit,
na huiscí i ngach limistéar den fharraige a ndéantar, le halt 5 den
Acht um Dhlínse Mhuirí, 1959, uiscí inmheánacha nó uiscí intíre an
Stáit a shíneadh chucu, agus na huiscí in aon limistéar ar limistéar
ainmnithe é de thuras na huaire de réir bhrí alt 1 den Acht um an
Scairbh Ilchríochach, 1968.

118.—Maidir leis an Aire, leis an gCeannasaí nó la haon oifigeach
don Aire nó don Cheannasaí—

(a) ní ghlacfar leis go ndéanfaidh aon duine acu bailíocht aon
phaitinne arna deonú faoin Acht seo nó faoi aon
chonradh nó coinbhinsiún idirnáisiúnta ar páirtí ann an
Stát a bharántú; nó

(b) ní thabhóidh aon duine acu aon dliteanas mar gheall ar
aon chuardach, scrúdú nó imscrúdú nó i ndáil leis an
gcéanna, a dhéanfar faoi fhorálacha an Achta seo nó faoi
aon chonradh nó coinbhinsiún den sórt sin nó mar gheall
ar aon tuarascáil, cumarsáid nó imeacht de dhroim aon
chuardaigh, scrúdaithe nó imscrúdaithe den sórt sin nó i
ndáil leis an gcéanna.

CUID XII

Forálacha maidir le Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta

119.—(1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, pléifear chun críocha
an Achta seo le paitinn Eorpach lena n-ainmnítear an Stát, amhail ó
fhoilsiú an lua i bhFeasachán na bPaitinní Eorpacha gur deonaíodh
í, amhail is dá mba phaitinn í faoin Acht seo arna deonú de bhun
iarratais a rinneadh faoi Chuid II agus amhail is dá mbeifí tar éis
fógra a fhoilsiú faoi dheonú na paitinne, ar dháta an fhoilsithe, faoi
alt 34 san Irisleabhar, agus beidh feidhm i dteannta an mhéid sin
roimhe seo ag an méid seo a leanas:

(a) beidh ag dílseánach paitinne Eorpaí lena n-ainmnítear an
Stát, dá réir sin, maidir leis an Stát, na cearta agus na
leigheasanna céanna, agus beidh sé faoi réir na
gcoinníollacha céanna, le dílseánach paitinne arna deonú
faoin Acht seo;

(b) forléireofar tagairtí san Acht seo do phaitinn dá réir sin;
agus
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(c) pléifear le haon ráiteas a dhéanfar agus le haon deimhniú
a chomhdófar chun críocha na forála den Choinbhinsiún
um an bPaitinn Eorpach a fhreagraíonn d’alt 12(1)(b),
faoi seach, mar ráiteas arna dhéanamh agus deimhniú
arna chomhdú chun críocha alt 12(1)(b).

(2) Ní dhéanfaidh fo-alt (1) difear, i ndáil le paitinn Eorpach lena
n-ainmnítear an Stát, d’oibriú aon fhorálacha den Choinbhinsiún um
an bPaitinn Eorpach a bhaineann le paitinn den sórt sin a leasú nó
a chúlghairm in imeachtaí os comhair Oifig na Paitinne Eorpaí.

(3) Más rud é, tar éis imeachtaí mar gheall ar shárú paitinne
Eorpaí lena n-ainmnítear an Stát a bheith tosaithe os comhair na
Cúirte ach gan a bheith curtha i gcrích go hiomlán, go suífear in
imeachtaí os comhair Oifig na Paitinne Eorpaí nach bhfuil an
phaitinn bailí ach go páirteach, beidh feidhm ag alt 50, gan dochar
do dhlínse na Cúirte maidir le bailíocht na paitinne Eorpaí a mhéid
a n-ainmnítear an Stát léi, i ndáil leis an bpaitinn sin ar an modh
céanna ina bhfuil feidhm aige maidir le himeachtaí ina ndéantar
bailíocht paitinne arna deonú faoin Acht seo a chur faoi shaincheist
agus ina gcinntear nach bhfuil an phaitinn arna deonú amhlaidh bailí
ach go páirteach.

(4) Faoi réir fho-alt (6), i gcás go leasaítear nó go gcúlghairtear
paitinn Eorpach lena n-ainmnítear an Stát de réir an Choinbhinsiúin
um an bPaitinn Eorpach, pléifear leis an leasú chun críocha an Achta
seo amhail is go ndearnadh é, nó más iomchuí, pléifear leis an
bpaitinn chun na gcríoch sin, mar phaitinn a bheidh cúlghairthe,
faoin Acht seo.

(5) Más rud é—

(a) faoin gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach go ndéantar
paitinn Eorpach lena n-ainmnítear an Stát a chúlghairm
toisc nach n-urraimítear teorainn ama agus go ndéantar í
a aisiriú ina dhiaidh sin; agus

(b) idir an chúlghairm agus foilsiú an fhíorais gur aisiríodh í
go dtosóidh duine de mheon macánta ar ghníomh a
dhéanamh a bheadh, murach alt 77, ina shárú ar an
bpaitinn nó go ndéanfaidh sé de mheon macánta
ullmhúcháin éifeachta dáiríre chun gníomh den sórt sin
a dhéanamh;

beidh an chosaint chéanna aige amhail is dá mbeifí tar éis ordú a
dhéanamh faoi alt 37(7).

(6) (a) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le paitinn Eorpach
lena n-ainmnítear an Stát agus ar foilsíodh a sonraíocht
sa Fhraincis nó sa Ghearmáinis, mura gcomhdófar
aistriúchán sa Bhéarla den tsonraíocht san Oifig agus
mura n-íocfar an táille fhorordaithe roimh dheireadh na
tréimhse forordaithe.

(b) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) maidir le leasú a dhéanfar
sa Fhraincis nó sa Ghearmáinis, mura gcomhdófar
aistriúchán sa Bhéarla den tsonraíocht arna leasú san
Oifig agus mura n-íocfar an táille fhorordaithe roimh
dheireadh na tréimhse forordaithe.

(7) Más rud é nach gcomhdófar aistriúchán den sórt sin de réir
fho-alt (6), pléifear leis an bpaitinn mar phaitinn a bhí riamh ar
neamhní.
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(8) Foilseoidh an Ceannasaí aon aistriúchán a chomhdófar san
Oifig faoi fho-alt (6).

120.—(1) (a) Maidir le hiarratas ar phaitinn Eorpach lena
n-ainmnı́tear an Stát agus ag a bhfuil dáta comhdaithe faoin
gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach, pléifear leis chun
críocha na bhforálacha den Acht seo a shonraítear i bhfo-
alt (2) mar iarratas ar phaitinn faoin Acht seo ag a bhfuil
an dáta sin mar dháta comhdaithe aige faoin Acht seo.

(b) Beidh feidhm ag an Acht seo maidir le hiarratas a
thuairiscítear i mír (a) den fho-alt seo faoi réir na
modhnuithe a shonraítear i bhfo-alt (3).

(2) Is iad na forálacha den Acht seo dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
ailt 11(3), 25, 26, 27, 44, 45, 46, 55, 56, 62, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84,
agus 85 mar aon le halt 17(3) a mhéid, agus a mhéid sin amháin, a
dhéanann sé socrú chun iarraidh a dhéanamh ar an gCeannasaí agus
chun cinneadh a fháil uaidh agus alt 22 a mhéid a shrianann sé
feidhm alt 11(3).

(3) Is iad seo a leanas na modhnuithe dá dtagraítear i bhfo-alt 1:

(a) aon dearbhú tosaíochta a dhéanfar i ndáil leis an iarratas
faoin gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach pléifear leis
chun críocha an Achta seo mar dhearbhú tosaíochta faoi
alt 26(1);

(b) i gcás go bhfadófar faoin gcoinbhinsiún sin tréimhse ama
is iomchuí maidir le tosaíocht, déanfar an tagairt in alt
25(1) a mheas i ndáil leis an iarratas mar thagairt do
thréimhse atá comhionann leis an tréimhse arna fadú
amhlaidh;

(c) i gcás go ndéanfar athdhátú faoin gcoinbhinsiún sin ar
dháta comhdaithe iarratais go dtí dáta níos déanaí,
pléifear leis an dáta sin amhlaidh mar dháta comhdaithe
an iarratais;

(d) má fhoilsítear an t-iarratas de réir an choinbhinsiúin sin,
pléifear leis, faoi réir fho-alt (6), mar iarratas a foilsíodh
amhlaidh faoi alt 28;

(e) aon ainmniú ar an aireagóir faoin gcoinbhinsiún sin nó aon
ráiteas faoin gcéanna ina léireofar bunadh an chirt chun
paitinne Eorpaí pléifear leis chun críocha alt 17(3) mar
ráiteas a comhdaíodh faoi alt 17(2);

(f) pléifear le clárú an iarratais i gClár na bPaitinní Eorpacha
mar chlárú sa chlár;

(g) ní bheidh feidhm ag forálacha alt 35 maidir le hiarratas
den sórt sin.

(4) Scoirfidh feidhm de bheith ag fo-ailt (1), (2), agus (3) maidir
le hiarratas ar phaitinn Eorpach lena n-ainmnítear an Stát aon uair
a dhiúltófar, a tharraingeofar siar nó a mheasfar gur tarraingíodh siar
an t-iarratas, nó a tharraingeofar siar nó a mheasfar gur tarraingíodh
siar ainmniú an Stáit san iarratas, ach más rud é go n-athbhunófar
cearta an iarratasóra faoin gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach,
beidh feidhm arís ag fo-alt (1), (2) agus (3) amhail ó athbhunú na
gceart sin, maidir leis an iarratas; ar choinníoll áfach, sa chás go
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dtarlóidh tarraingt siar nó diúltú dá dtagraítear, nach ndéanfaidh sé
difear d’oibriú leanúnach alt 11(3) i ndáil le hábhar atá ar áireamh
in iarratas ar phaitinn Eorpach lena n-ainmnítear an Stát agus atá
tagtha de bhua na forála sin chun bheith ina chuid den chineál is
nua-fhorbartha maidir le haireagáin eile.

(5) Más rud é idir an tráth a scoireann fo-ailt (1), (2), agus (3), de
bhua fho-alt (4), maidir le hiarratas ar phaitinn Eorpach, agus an
tráth a athbhunaítear cearta an iarratasóra, go dtosaíonn duine de
mheon macánta ag déanamh gnímh arbh é a bheadh ann, ar leith ó
alt 77, sárú ar an iarratas i gcás feidhm a bheith ag fo-ailt (1), (2), agus
(3) an tráth sin, nó go ndéanfaidh sé de mheon macánta, ullmhúcháin
éifeachtacha dháiríre maidir le gníomh den sórt sin a dhéanamh,
beidh aige an chosaint chéanna amhail is go ndearnadh ordú faoi
alt 37(7).

(6) Maidir le hiarratas ar phaitinn Eorpach lena n-ainmnítear an
Stát agus a bheidh foilsithe ag Oifig na Paitinne Eorpaí faoin
gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach sa Fhraincis nó sa
Ghearmáinis pléifear leis, chun críocha alt 56, mar iarratas a foilsíodh
faoi alt 28 nuair a bheidh t-aistriúchán sa Bhéarla ar na héilimh atá
san iarratas comhdaithe san Oifig agus foilsithe aici agus nuair a
bheidh an táille fhorordaithe íoctha, ach féadfaidh iarratasóir
imeachtaí a thionscnamh de bhua alt 56 i leith gnímh a luaitear san
alt sin agus a dhéantar sula bhfoilsítear an t-aistriúchán sin más rud
é, roimh dhéanamh an ghnímh sin, go ndearna sé aistriúchán sa
Bhéarla ar na héilimh sin a chur leis an bpost chuig an duine a
líomhnaítear gurb é a rinne an gníomh, nó a sheachadadh air, agus
sa chás sin amháin.

(7) Féadfar iarratas ar phaitinn Eorpach a chomhdú san Oifig. Ní
bheidh feidhm ag an bhforáil seo i leith iarratais ar iarratas roinne
Eorpach é faoin gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach.

121.—(1) Faoi réir fho-alt (2), is é an téacs de phaitinn Eorpach
nó d’iarratas ar phaitinn den sórt sin i dteanga na n-imeachtaí, is é
sin le rá, an teanga ina seolfar imeachtaí maidir leis an bpaitinn nó
leis an iarratas os comhair Oifig na Paitinne Eorpaí, an téacs
údarásach chun críocha aon imeachtaí faoin Acht os comhair an
Cheannasaí nó na Cúirte.

(2) I gcás gurb í an Fhraincis nó an Ghearmáinis teanga na
n-imeachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1), pléifear le haistriúchán sa
Bhéarla ar shonraíocht na paitinne faoi alt 119, nó ar éilimh an
iarratais faoi alt 120, mar an téacs údarásach chun críche aon
imeachtaí faoin Acht seo, seachas imeachtaí chun an phaitinn a
chúlghairm, má thugtar cosaint níos cúinge leis an bpaitinn nó leis
an iarratas, mar a tiontaíodh í nó é, ná an chosaint a thugtar léi nó
leis sa Fhraincis nó sa Ghearmáinis.

(3) Más é toradh ar aon aistriúchán den sórt sin dá dtagraítear i
bhfo-alt (2) paitinn Eorpach nó iarratas ar phaitinn Eorpach lena
dtugtar cosaint níos cúinge ná an chosaint sin a thugtar le teanga
na n-imeachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1), féadfaidh dílseánach na
paitinne nó an t-iarratasóir ar an bpaitinn aistriúchán ceartaithe a
chomhdú leis an Oifig agus, má íocann sé an táille fhorordaithe
laistigh den tréimhse fhorordaithe, déanfaidh an Oifig é a fhoilsiú;
ar choinníoll nach mbeidh dílseánach na paitinne ná an t-iarratasóir
i dteideal imeachtaí a thionscnamh i leith gnímh a sháraigh an
phaitinn nó an t-iarratas mar a tiontaíodh i gceart í nó é, ach ní mar
a tiontaíodh í nó é i dtosach, mura rud é, roimh an ngníomh a
dhéanamh, gur fhoilsigh an Oifig an t-aistriúchán ceartaithe nó go
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ndearna an dílseánach nó an t-iarratasóir an t-aistriúchán ceartaithe
a chur leis an bpost chuig an duine a líomhnaítear gurb é a rinne an
gníomh sin nó é a sheachadadh air.

(4) I gcás go bhfoilseofar ceartú ar thiontú faoi fho-alt (3) agus,
sula bhfoilseofar amhlaidh é, go dtosóidh duine de mheon macánta
ar ghníomh a dhéanamh nárbh shárú é ar an bpaitinn ná ar an
iarratas, mar a tiontaíodh i dtosach é, ach (ar leith ó alt 77) arbh
shárú uirthi nó air é faoin aistriúchán leasaithe, nó go ndéanfaidh sé
de mheon macánta ullmhúcháin éifeachtacha dáiríre chun gníomh
den sórt sin a dhéanamh, beidh an chosaint chéanna aige amhail is
dá mbeifí tar éis ordú a dhéanamh faoi alt 37(7).

122.—(1) Más rud é, faoin gCoinbhinsiún um an bPaitinn
Eorpach, go measfar, maidir le hiarratas ar phaitinn Eorpach lena
n-ainmnítear an Stát, gur tarraingíodh siar é toisc nach bhfuair Oifig
na Paitinne Eorpaí é laistigh den tréimhse a éilítear leis an
gCoinbhinsiún sin, féadfaidh an Ceannasaí a ordú, ar na
coinníollacha a luaitear i bhfo-alt (2) a chomhlíonadh, go bpléifear
leis an iarratas mar iarratas ar phaitinn faoi Chuid II.

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

(a) go n-íocfaidh an t-iarratasóir an táille comhdaithe laistigh
den tréimhse fhorordaithe agus, más sa Fhraincis nó sa
Ghearmáinis atá an t-iarratas, aistriúchán sa Bhéarla ar
an iarratas agus ar aon leasuithe a rinneadh roimhe sin
de réir an Choinbhinsiúin um an bPaitinn Eorpach a
chomhdú; agus

(b) (i) go n-iarrfaidh an t-iarratasóir ar an gCeannasaí
laistigh den tréimhse fhorordaithe (i gcás gur
comhdaíodh an t-iarratas leis an Oifig) ordachán a
thabhairt faoin alt seo; nó

(ii) go ndéanfaidh lároifig maoine tionscail tíre is páirtí sa
choinbhinsiún sin, seachas an Stát, ar comhdaíodh an
t-iarratas léi, iarraidh a tharchur laistigh den
tréimhse fhorordaithe go ndéanfar an t-iarratas a
chomhshó ina iarratas faoi Chuid II, mar aon le cóip
den iarratas sin arna chomhdú amhlaidh.

(3) Más rud é, de bhua ordacháin faoin alt seo, go mbeidh iarratas
ar phaitinn Eorpach le háireamh mar iarratas ar phaitinn (de réir
bhrí an Achta seo)—

(a) áireofar gurb é a dháta comhdaithe chun críocha an Achta
seo an dáta ar dáta comhdaithe an iarratais é faoin
gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach, ach má dhéantar
an dáta sin a athdhátú faoin gCoinbhinsiún um an
bPaitinn Eorpach go dáta is déanaí ná sin, ansin áireofar
gurb é an dáta sin is déanaí dáta comhdaithe an iarratais
chun na gcríoch sin;

(b) má comhlíonann an t-iarratas ceanglas a fhorchuirtear de
bhua forála de chuid an choinbhinsiúin sin áireofar go
gcomhlíonann sé na ceanglais le haghaidh iarratais ar
phaitinn faoin Acht seo;

(c) déanfar aon doiciméad a comhdaíodh le hOifig na Paitinne
Eorpaí faoi aon fhoráil den Choinbhinsiún um an
bPaitinn Eorpach a fhreagraíonn d’aon fhoráil de na
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forálacha seo a leanas den Acht seo, is é sin le rá, ailt
12(1)(b), 17(2), 18(2) nó 26(1) nó d’aon riail arna
déanamh chun críocha aon fhorála de na forálacha sin, a
áireamh mar dhoiciméad a comhdaíodh leis an Oifig
faoin bhforáil sin nó faoin riail sin.

123.—(1) Is de réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo a
chinnfidh an Chúirt ceist lena mbaineann an t-alt seo.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le ceist a éireoidh sula
ndeonófar paitinn Eorpach i dtaobh cé acu atá nó nach bhfuil ceart
ag duine go ndeonófaí paitinn Eorpach dó, nó scair in aon phaitinn
den sórt sin, agus san alt seo ciallaíonn “ceist fostóra-fostaí” aon
cheist den sórt sin idir fostóir agus fostaí, nó ceachtar dá gcomharbaí
i dteideal nó iad araon, a éireoidh as iarratas ar phaitinn Eorpach
d’aireagán a rinne an fostaí.

(3) Faoi réir fho-alt (5), déanfaidh an Chúirt ceist lena mbaineann
an t-alt seo a bhreithniú agus a chinneadh, seachas ceist fostóra-
fostaí, i gcás, agus sa chás sin amháin, ina gcomhlíontar na
coinníollacha seo a leanas:

(a) nach bhfuil comhaontú i scríbhinn ann trínar
chomhaontaigh na páirtithe, ná fianaise eile i scríbhinn
ann á shuíomh gur chomhaontaigh siad, géilleadh do
dhlínse cúirte nó údaráis inniúil eile ag a bhfuil dlínse
faoi dhlí stáit chonarthaigh iomchuí seachas an Stát chun
an cheist a chinneadh, agus

(b) (i) go bhfuil gnáthchónaí ar an iarratasóir sa Stát nó go
bhfuil a phríomháit ghnó aige ann, nó

(ii) go n-éilíonn an páirtí eile gur chóir an phaitinn a
dheonú dó agus go bhfuil gnáthchónaí air sa Stát nó
go bhfuil a phríomháit ghnó aige ann, agus nach
bhfuil a áit chónaí ná a phríomháit ghnó ag an
iarratasóir in aon cheann de na stáit chonarthacha
iomchuí.

(4) Faoi réir fho-alt (5), déanfaidh an Chúirt ceist fostóra-fostaí a
bhreithniú agus a chinneadh, má chomhlíontar na coinníollacha seo
a leanas, agus sa chás sin amháin:

(a) (i) go bhfuil an fostaí fostaithe go hiomlán nó go príomha
sa Stát, nó

(ii) nach bhfuil an fostaí fostaithe go hiomlán nó go
príomha i stát nó críoch áirithe, nó

(iii) nach féidir an áit ina bhfuil an fostaí fostaithe go
príomha a chinneadh ach go bhfuil ag an bhfostóir
áit ghnó sa Stát a bhfuil ceangal ag an bhfostaí léi
(cibé acu atá ceangal aige le háit eile freisin nó
nach bhfuil);

agus

(b) nach bhfuil fianaise i scríbhinn ann gur chomhaontaigh na
páirtithe géilleadh do dhlínse cúirte nó údaráis inniúil eile
ag a bhfuil dlínse faoi dhlí stáit chonarthaigh iomchuí
seachas an Stát chun an cheist a chinneadh, nó, i gcás go
bhfuil fianaise den sórt sin ann ar chomhaontú den sórt
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sin, nach n-aithníonn dlí cuí an chonartha fostaíochta
bailíocht an chomhaontaithe.

(5) Féadfaidh an Chúirt aon cheist lena mbaineann an t-alt seo
a bhreithniú agus a chinneadh ma tá fianaise i scríbhinn ann gur
chomhaontaigh na páirtithe géilleadh do dhlínse na Cúirte agus, i
gcás ceist fostóra-fostaí, go n-aithníonn dlí cuí an chonartha
fostaíochta bailíocht an chomhaontaithe.

(6) Más rud é, tar éis imeachtaí chun ceist lena mbaineann an
t-alt seo a chinneadh a bheith tionscanta os comhair cúirte nó údaráis
inniúil eile ag a bhfuil dlínse faoi dhlí stáit chonarthaigh iomchuí
seachas an Stát chun an cheist a chinneadh, go dtosófar ar imeachtaí
os comhair na Cúirte, bacfaidh an Chúirt na himeachtaí atá os a
comhair go dtí go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:

(a) go dtí go ndéanfaidh an t-údarás sin—

(i) dlínse a shéanadh, nó

(ii) cinneadh a ndiúltaíonn an Chúirt é a aithint faoi alt
124, agus

(b) i gcás ábhar achomhairc a bheith ann in aghaidh
chinneadh an údaráis sin, go ndearnadh achomharc agus
gur cinneadh nó gur tarraingíodh siar é nó, i gcás nach
ndearnadh achomharc den sórt sin, go bhfuil an t-am
chun achomharc a dhéanamh imithe in éag.

(7) Folaíonn tagairtí san alt seo do cheist a chinneadh tagairtí—

(a) do dhearbhú a dhéanamh maidir leis an gceist; agus

(b) do cibé ordú a dhéanamh a mheasfaidh an Chúirt a bheith
cuí i ndáil leis an gceist.

(8) San alt seo, agus in alt 124 ciallaíonn “stát conarthach
iomchuí” stát is páirtí sa Choinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach ar
páirtí é nár fheidhmigh a cheart faoin gcoinbhinsiún sin chun feidhm
an phrótacail a ghabhann leis an gcoinbhinsiún sin dá ngairtear agus
ar a dtugtar ann an Prótacal ar Aitheantas a eisiamh.

(9) Baineann an t-alt seo agus alt 124 le ceist a éireoidh roimh
phaitinn Eorpach a dheonú cibé acu a ainmníonn an t-iarratas
iomchuí ar phaitinn Eorpach an Stát nó nach n-ainmníonn.

124.—(1) Faoi réir fho-alt (2), maidir le cinneadh ceiste lena
mbaineann alt 123 ó chúirt nó ó údarás inniúil eile ag a bhfuil dlínse
chun an cheist a chinneadh faoi dhlí stáit chonarthaigh iomchuí
seachas an Stát, mura bhfuil ábhar achomhairc ann in aghaidh an
chinnidh nó má bhíonn an t-am chun achomharc a dhéanamh caite
agus gan aon achomharc a bheith déanta, déanfar é a aithint sa Stát
amhail is dá mba í an Stát a rinne é.

(2) Féadfaidh an Chúirt diúltú aon chinneadh dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) a aithint ar cinneadh é nach raibh aon cheart ag an
iarratasóir ar phaitinn Eorpach go ndeonófaí an phaitinn, nó aon
scair di, dó más rud é—
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(a) nár chonspóid an t-iarratasóir na himeachtaí lena
mbaineann an cinneadh toisc nár tugadh fógra ina dtaobh
dó, in aon chor, nó ar an modh cuí, nó nár tugadh fógra
ina dtaobh dó in am le go gconspóidfeadh sé na
himeachtaí sin; nó

(b) go bhfuil an cinneadh contrártha leis an gcinneadh ó chúirt
nó ó údarás inniúil eile ag a bhfuil dlínse faoi dhlí aon
stáit chonarthaigh iomchuí eile chun an cheist a
chinneadh in imeachtaí a tionscnaíodh níos luaithe idir
na páirtithe céanna agus na páirtithe sin sna himeachtaí
faoin Acht seo agus a bhaineann leis an gceist chéanna.

125.—(1) Ní dhéanfaidh duine a bheidh ag gníomhú ar mhaithe
le brabach, ina aonar ná i gcomhpháirtíocht le haon duine eile,
cleachtadh mar ghníomhaire nó ionadaí eile do dhaoine eile ná a
thabhairt de thuairisc nó le tuiscint ina thaobh féin gur gníomhaire
nó ionadaí eile den sórt sin é nó go seolann sé an gnó dóibh, chun
iarratas a dhéanamh ar phaitinní Eorpacha nó chun iad a fháil nó
chun imeachtaí a sheoladh i dtaca leis na paitinní sin os comhair
Oifig na Paitinne Eorpaí, mura gcomhlíonfaidh sé an coinníoll go
bhfuil a ainm agus ainm gach duine dá chomhpháirtithe ar an liosta
Eorpach.

(2) Ní fhorléireofar fo-alt (1) mar ní lena dtoirmisctear ar
abhcóide nó ar aturnae láithriú nó páirt a ghlacadh in imeachtaí os
comhair Oifig na Paitinne Eorpaí a fhreagraíonn d’imeachtaí a bhfuil
sé i dteideal láithriú agus páirt a ghlacadh iontu de bhua alt 93 nó
106.

(3) Ní dhéanfaidh cuideachta a bheidh ag gníomhú ar mhaithe le
brabach cleachtadh mar ghníomhaire nó ionadaí eile do dhaoine eile,
ná a thabhairt de thuairisc nó le tuiscint, ná a cheadú go dtabharfaí
de thuairisc nó le tuiscint, ina taobh féin, gur gníomhaire nó ionadaí
den sórt sin í chun aon chríche a luaitear i bhfo-alt (1) mura
gceadaítear di déanamh amhlaidh faoin gCoinbhinsiún um an
bPaitinn Eorpach.

(4) Aon duine a sháróidh fo-alt (1) nó (3) beidh sé ciontach i
gcion agus dlífear ar é a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná
£500 a chur air i gcás an chéad chiona, agus £1,000 i gcás an dara
cion nó cion dá éis sin.

(5) Aon duine a dhéanfaidh aon ghníomh a luaitear i bhfo-alt (1)
ach a chomhlíonfaidh an coinníoll a luaitear san fho-alt sin ní
phléifear leis mar dhuine a sháraíonn alt 106 fad is nach ndéanfaidh
sé, gan cháilíocht, a thabhairt de thuairisc nó le tuiscint, ná a cheadú
go dtabharfaí de thuairisc nó le tuiscint, ina thaobh féin, go seolann
sé aon ghnó seachas an gnó a luaitear san fho-alt sin.

(6) Féadfaidh an Ceannasaí diúltú aon duine nach gcomhlíonann
na coinníollacha a luaitear i bhfo-alt (1) agus nach dtagann faoi réim
na heisceachta i bhfo-alt (2) a aithint mar ghníomhaire nó ionadaí
eile chun iarratas a dhéanamh ar phaitinní Eorpacha.

126.—(1) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo
nach mbeidh aon duine a bhfuil a ainm ar an liosta Eorpach ciontach
i gcion faoi alt 56 den Acht Aturnaethe, 1954, de bhíthin amháin go
dtugann sé aturnae paitinní Eorpacha de thuairisc air féin.
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(2) Ní bheidh duine a bhfuil a ainm ar an liosta Eorpach ciontach
i gcion faoi na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1960, de bhíthin
amháin gur ullmhaigh sé aon doiciméid (seachas gníomhas) lena
úsáid in imeachtaí os comhair an Cheannasaí faoin Acht seo i ndáil
le paitinn Eorpach nó le hiarratas ar phaitinn den sórt sin.

127.—(1) Measfar gur iarratas ar phaitinn Eorpach lena
n-ainmnítear an Stát iarratas idirnáisiúnta ar phaitinn lena
n-ainmnítear an Stát.

(2) Féadfaidh an Oifig, gan dochar d’Airteagal 151 den
Choinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach, gníomhú mar oifig ghlactha
de réir bhrí Airteagal 2 (xv) den Chonradh do dhaoine a dhéanann
iarratais idirnáisiúnta, ar choinníoll gur i mBéarla a bheidh na
hiarratas sin.

(3) Beidh an táille tarchuir fhorordaithe ag gabháil le hiarratas a
chomhdófar ag an Oifig, mar oifig ghlactha.

(4) Féadfaidh an tAire le rialacha forálacha a dhéanamh maidir
le hiarratais idirnáisiúnta de dhroim na hOifige do ghníomhú mar
oifig ghlactha d’iarratasóirí a dhéanann na hiarratais sin.

(5) Maidir le hiarratas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus a
fhoilsítear faoin gConradh, pléifear leis chun críocha alt 11(3) mar
iarratas atá foilsithe an tráth, agus an tráth sin amháin, a bheidh cóip
den iarratas soláthraithe d’Oifig na Paitinne Eorpaí sa Bhéarla, sa
Fhraincis nó sa Ghearmáinis, agus a bheidh an táille iomchuí íoctha
faoin gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach.

(6) Maidir le haon iarratas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus a
fhoilsítear faoin gConradh i dteanga seachas an Béarla, an Fhraincis
nó an Ghearmáinis, pléifear leis chun críocha alt 56 mar iarratas atá
foilsithe an tráth, agus an tráth sin amháin, a athfhoilseoidh Oifig na
Paitinne Eorpaí é sa Bhéarla, sa Fhraincis nó sa Ghearmáinis faoin
gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach.

128.—(1) Féadfaidh an tAire le hordú cibé socrú a dhéanamh a
mheasfaidh sé is gá nó is fóirsteanach chun a chumasú éifeacht a
thabhairt d’aon leasú ar an gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach
nó ar an gConradh nó ar aon chonradh, coinbhinsiún nó comhaontú
idirnáisiúnta (nó prótacal a ghabhann leis an gcéanna) i ndáil le
paitinní ar páirtí ann an Stát nó a mbeartaíonn an Stát a bheith ina
pháirtí ann, nó éifeacht a thabhairt d’aon fhoráil áirithe den chéanna.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin alt seo a chúlghairm
nó a leasú.

129.—(1) Tabharfar aird bhreithiúnach agus aird ón gCeannasaí
ar an méid seo a leanas, is é sin le rá—

(a) an Coinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach, an Conradh
agus aon choinbhinsiún eile nó aon phrótacal nó
comhaontú eile lena mbaineann ordú faoi alt 128,

(b) aon fheasachán, irisleabhar nó gasaitéar a fhoilsítear nó a
eisítear faoin gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach
agus faoin gConradh agus faoi chlár na bPaitinní
Eorpacha arna choimeád faoin gCoinbhinsiún um an
bPaitinn Eorpach, agus
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(c) aon bhreith ó údarás inniúil, nó aon nochtadh tuairime
aige de bhun an Choinbhinsiúin um an bPaitinn Eorpach,
ar aon cheist a éireoidh faoin gcoinbhinsiún sin nó i
ndáil leis.

(2) Maidir le haon doiciméad a luaitear i bhfo-alt (1)(b) a
airbheartaíonn inneachair nó forálacha, nó cuid d’inneachair nó
d’fhorálacha, aon ionstraime nó aon ghnímh a rinne aon institiúid de
chuid an Choinbhinsiúin um an bPaitinn Eorpach nó an Chonartha
a shonrú, beidh sé inghlactha faoin Acht seo mar fhianaise prima
facie ar na hinneachair sin, ar na forálacha sin nó ar an gcuid sin.

(3) Maidir le fianaise prima facie ar aon ionstraim arna déanamh
faoin gCoinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach nó faoin gConradh ag
aon institiúid dá dtagraítear i bhfo-alt (2), lena n-áirítear aon
bhreithiúnas nó ordú arna dhéanamh amhlaidh ag údarás inniúil de
chuid an Choinbhinsiúin um an bPaitinn Eorpach, nó ar aon taifead
nó doiciméad eile i gcoimeád aon institiúide den sórt sin, nó aon
chuid de thaifead nó doiciméad eile den sórt sin, nó aon iontráil ann
nó sliocht as, féadfar í a thabhairt in aon imeachtaí dlí trí chóip a
thabhairt ar aird ar cóip í arna deimhniú mar chóip dhílis ag oifigeach
don institiúid sin; agus aon doiciméad a airbheartaíonn gur cóip den
sórt sin í glacfar leis i bhfianaise gan cruthúnas ar phost oifigiúil nó
lámhscríbhneoireacht an duine a shíníonn an deimhniú nó ar an
údarás atá aige déanamh amhlaidh.

(4) Féadfar fianaise ar aon ionstraim nó ordú dá dtagraítear i
bhfo-alt (3) a thabhairt freisin in aon imeachtaí cibé acu faoin Acht
seo nó ar shlí eile—

(a) trí chóip a airbheartaíonn a bheith clóbhuailte go hoifigiúil
thar ceann na hinstitiúide a d’eisigh nó a rinne í a
thabhairt ar aird,

(b) i gcás go mbeidh an ionstraim i gcoimeád roinne rialtais,
trí chóip a bheidh deimhnithe mar chóip dhílis ag
oifigeach don roinn arna údarú go cuí chuige sin a
thabhairt ar aird,

agus déanfar aon doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina chóip atá
luaite i mír (b) a ghlacadh i bhfianaise gan cruthúnas ar phost oifigiúil
nó scríbhneoireacht an duine a shíníonn an deimhniú, nó ar an
údarás atá aige déanamh amhlaidh, nó ar an doiciméad a bheith i
gcoimeád na roinne.

130.—(1) Beidh feidhm ag an Foreign Tribunals’ Evidence Act,
1856 (dá ngairtear “Acht 1856” san alt seo ina dhiaidh seo), i ndáil
le haon údarás inniúil arna chomhdhéanamh faoin gCoinbhinsiún um
an bPaitinn Eorpach faoi mar atá feidhm aige i ndáil le haon chúirt
nó binse dlínse inniúla i dtír choigríche agus dá réir sin forléireofar
an tagairt in alt 1 den Acht sin do chúirt nó binse dlínse inniúla i
dtír choigríche mar thagairt a fholaíonn tagairt d’údarás inniúil arna
chomhdhéanamh amhlaidh.

(2) I bhfeidhmiú Acht 1856, féadfaidh an Chúirt a ordú scrúdú
faoi mhionn a dhéanamh ar aon fhinné os comhair an Cheannasaí.

(3) Aon duine a dhéanfaidh, ar é a scrúdú faoi mhionn os comhair
an Cheannasaí de bhun Acht 1856, arna leathnú é leis an alt seo,
fianaise bhréagach a thabhairt go toiliúil, dlífear pionóis an
mhionnaithe éithigh a chur air.
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131.—Ní dhéanfar aon achtachán, cibé acu a ritheadh é roimh an
Acht seo a rith nó dá éis, a fhorléiriú mar ní a dhéanfaidh
mídhleathach é an fhaisnéis seo a leanas a pháirtiú de bhun an
Choinbhinsiúin um an bPaitinn Eorpach d’Oifig na Paitinne Eorpaí
nó don údarás atá inniúil chun an fhaisnéis sin a fháil in aon tír is
páirtí sa choinbhinsiún sin, is é sin le rá—

(a) faisnéis i gcomhaid na Cúirte a n-údaraíonn an Chúirt, de
réir rialacha cúirte, í a pháirtiú amhlaidh,

(b) faisnéis i gcomhaid na hOifige a n-údaraíonn an
Ceannasaí, de réir rialacha arna ndéanamh faoin Acht
seo chuige sin, í a pháirtiú amhlaidh.

132.—(1) Íocfar as airgead a sholáthróidh an tOireachtas aon
suimeanna a cheadóidh an tAire Airgeadais agus is gá faoi chomhair
aon oibleagáide airgeadais de chuid an Stáit faoin gCoinbhinsiún um
an bPaitinn Eorpach nó faoin gConradh Comhoibriúcháin i dtaobh
Paitinní.

(2) Déanfar na suimeanna a gheofar de bhun an choinbhinsiúin
nó an chonartha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a íoc isteach i cibé ciste
agus tabharfar cuntas iontu ar cibé modh a chinnfidh an tAire le
toiliú an Aire Airgeadais.
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AN CHÉAD SCEIDEAL

Forálacha Idirthréimhseacha

1. Faoi réir fhorálacha an Sceidil seo, aon ordú, rialachán, riail,
paitinn, ceanglas, deimhniú, fógra, cinneadh, ordachán, údarú, toiliú,
iarratas, iarraidh nó ní, a rinneadh, a deonaíodh, a eisíodh nó a
tugadh faoi aon achtachán a aisghairtear leis an Acht seo, má bhí sé
i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an Achta seo, agus sa
mhéid go bhféadfaí é a dhéanamh, a dheonú, a eisiúint nó a thabhairt
faoin Acht seo, fanfaidh sé nó sí i bhfeidhm agus beidh éifeacht aige
nó aici ionann is dá mba rud é gur faoin bhforáil chomhréire den
Acht seo a rinneadh, a deonaíodh, eisíodh nó a tugadh é nó í. Maidir
le paitinn bhreisithe arna deonú faoi Acht 1964 ní fhanfaidh sí a
bhfeidhm ach amháin a fhad a fhanfaidh an phaitinn don phríomh-
aireagán i bhfeidhm.

2. (1) Fadófar go 20 bliain téarma aon phaitinne a dheonaítear
faoi Acht 1964 agus a bheidh i bhfeidhm tráth thosach feidhme an
Acht seo, faoi réir na táillí athnuachana forordaithe a íoc, laistigh
den tréimhse fhorordaithe, i leith gach bliana den téarma breise.

(2) Níl feidhm ag an mír seo maidir le paitinn ar fadaíodh a
téarma, roimh thosach feidhme an Achta seo, i ndiaidh achainí a
thíolacadh faoi alt 27 d’Acht 1964.

(3) Ní dhéanfar aon achainí chun fadú a dhéanamh ar théarma
aon phaitinne arna deonú faoi Acht 1964 a thíolacadh faoi alt 27 den
Acht sin tar éis thosach feidhme an Achta sin.

3. (1) I gcás go ndeachaigh paitinn in éag roimh thosach feidhme
an Achta seo agus go raibh achainí faoi Acht 1964 chun a téarma a
fhadú ar feitheamh díreach roimh an tosach feidhme sin, beidh
feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(a) más rud é nár tugadh aon fhógra agóide in aghaidh an
fhadaithe laistigh den tréimhse a fhorordaítear chuige sin
le rialacha faoi Acht 1964 nó le rialacha cúirte (de réir
mar a bheidh) nó más rud é, ar é a bheith tugtha
amhlaidh, gur tarraingíodh siar an fógra sin féadfaidh
dílseánach na paitinne an achainí a tharraingt siar agus
beidh téarma na paitinne arna fhadú air sin go ceann
tréimhse 4 bliana ón dáta a chuaigh sé in éag.

(b) más rud é gur tugadh fógra mar a dúradh laistigh den
tréimhse fhorordaithe agus nár tarraingíodh siar é nó
mura dtarraingeofar siar an achainí leanfaidh forálacha
Acht 1964 d’fheidhm a bheith acu i leith na hachainí sin.

(2) Más rud é, díreach roimh thosach feidhme an Achta seo, go
raibh achomharc ar feitheamh in aghaidh cinnidh ar achainí a
tíolacadh faoi alt 27 d’Acht 1964, leanfaidh forálacha an Achta sin
d’fheidhm a bheith acu i leith an achomhairc sin go dtí go gcinnfear
an t-achomharc.

4. I gcás paitinne ar fadaíodh a téarma faoi mhír 2 (1) nó 3 (1)
den Sceideal seo, ní ceadmhach imeachtaí mar gheall ar shárú
paitinne den sórt sin a thionscnamh in aghaidh duine a dhéanfaidh,
i rith an 2 bhliain deiridh de théarma na paitinne sin, arna fhadú faoi
na forálacha sin, aon ullmhúcháin den sórt sin (seachas táirge atá á
chosaint ag an bpaitinn sin a allmhairiú nó a chur ar an margadh) a
chuirfeadh ar chumas an duine sin an t-aireagán a chur in éifeacht
ar bhonn tráchtála tar éis do théarma na paitinne dul in éag.
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5. Maidir le hiarratais chun paitinní a chuaigh ó éifeacht a aisiriú,
ar iarratais iad a bhí ar feitheamh ag tosach feidhme an Achta seo,
cinnfear iad faoi fhorálacha Acht 1964.

6. Más rud é, roimh thosach feidhme an Acht seo, gur
comhdaíodh sonraíocht iomlán faoi Acht 1964 ach nár glacadh í,
beidh feidhm ag forálacha Chuid II den Acht seo maidir leis an
iarratas lena mbaineann an tsonraíocht sin agus maidir le haon
phaitinn a deonaíodh ar an iarratas mar atá feidhm acu maidir le
hiarratais faoin gCuid sin, faoi réir na modhnuithe atá sonraithe i
mír (7) den Sceideal seo.

7. Is iad seo a leanas na modhnuithe dá dtagraítear i mír (6) den
Sceideal seo:

(a) is é dáta comhdaithe an iarratais an dáta ar ar comhdaíodh
an tsonraíocht iomlán agus déanfar tagairtí i gCuid II don
tuairisc, do na héilimh agus do na líníochtaí a fhorléiriú
amhail is gur tagairtí iad don tsonraíocht iomlán seo,

(b) ní bheidh éifeacht le hailt 18(2)(c), 19(2) agus 35 maidir
leis an iarratas, agus ní bheidh éifeacht le hailt 29(1) agus
30(1) ach amháin mar a shonraítear i bhfo-mhír (k),

(c) beidh aon sonraíocht shealadach a chomhdófar ina bun
leis an gceart tosaíochta céanna ar an iarratas amhail is
dá mba rud é go ndearnadh éileamh bailí ar thosaíocht
faoi alt 26, a mhéid, agus a mhéid amháin, gur bonn cóir
don aireagán is ábhar don tsonraíocht iomlán an t-ábhar
a nochtadh sa tsonraíocht shealadach.

(d) i gcás gur mar iarratas Coinbhinsiúin de réir bhrí Acht
1964 a rinneadh an t-iarratas, ansin, ar choinníoll go
gcomhlíontar na ceanglais le haghaidh iarratas
Coinbhinsiúin de réir na brí sin, beidh ag an iarratas an
ceart tosaíochta céanna ionann is dá mba faoi alt 26 a
rinneadh éileamh bailí ar thosaíocht,

(e) i gcás go ndearnadh sonraíocht iomlán a fhágáil ar oscailt
lena scrúdú ag an bpobal faoi alt 69 d’Acht 1964 roimh
thosach feidhme an Achta seo, measfar gur foilsiú faoi alt
28 an fhágáil ar oscailt lena scrúdú ag an bpobal agus
measfar gurb é dáta an fhoilsithe sin an dáta ar fágadh
ar oscailt amhlaidh í; déanfar doiciméid eile a bheidh ag
gabháil leis an iarratas (lena n-áirítear aon sonraíocht
shealadach arna comhdú i ndáil leis an iarratas) a fhágáil
ar oscailt lena scrúdú ag an bpobal a luaithe is indéanta
tar éis thosach feidhme an Achta seo,

(f) i gcás dearbhú maidir le ceapadóireacht arna dhéanamh i
leith iarratais a comhdaíodh nó a measadh a bheith
comhdaithe roimh thosach feidhme an Achta seo,
measfar go gcomhlíonann sé ceanglais alt 17(2),

(g) ní rachaidh an teorainn ama chun aon ghníomh a
dhéanamh nó chun aon doiciméad a chomhdú faoin Acht
seo in éag roimh dhul in éag don teorainn ama comhréire
faoi Acht 1964,

(h) pléifear le hiarratas faoi alt 11(5) d’Acht 1964 mar iarratas
roinne de réir bhrí alt 24,
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(i) measfar iarratas ar phaitinn bhreisithe faoi alt 28 a bheith
ina iarratas ar phaitinn neamhspleách,

(j) d’ainneoin aon ní atá san Acht seo, féadfar leanúint ar
aghaidh leis an iarratas in ainm duine a bhí i dteideal
iarratas a dhéanamh faoi Acht 1964,

(k) aon iarratasóir a dhéanfaidh an fhianaise a shonraítear faoi
alt 8(6)(a) nó (b) d’Acht 1964 a chur ar fail laistigh den
am a fhorordaítear i Rialacha na bPaitinní, 1965 chun
déanamh amhlaidh, measfar gur chomhlíon sé ceanglais
alt 30(1) den Acht seo; i gcás go gcuirfear an fhianaise
sin ar fáil tar éis thosach feidhme an Achta seo, beidh ag
gabháil léi an táille a fhorordaítear chun críche alt 30(3);
agus más rud é, i gcás aon iarratais, nach gcuirfear an
fhianaise ar fáil laistigh den am a fhorordaítear leis na
Rialacha sin, measfar an t-iarratas a bheith tarraingthe
siar mura gcomhlíonfaidh an t-iarratasóir forálacha alt
29(1) nó 30(1), de réir mar is cuí,

(l) maidir le haon leasuithe ar iarratas a bheidh curtha ar
aghaidh roimh thosach feidhme an Achta seo agus a
fhreagraíonn do leasuithe a d’fhéadfaí a chur ar aghaidh
faoi fhorálacha alt 29(4), 30(4) nó 30(5) de réir mar is cuí
measfar iad a bheith curtha ar aghaidh faoi na forálacha
sin ar choinníoll go mbeidh siad curtha ar aghaidh ag
gníomhaire paitinne cuí-údaraithe i gcás go
ngníomhaíonn an gníomhaire sin thar ceann an
iarratasóra,

(m) i gcás aon iarratais ar ina leith a tugadh fógra don
iarratasóir maidir le haon cheanglais faoi Acht 1964 (nó
na Rialacha arna ndéanamh faoin gcéanna) ar
ceanglaíodh air iad a chomhlíonadh, agus nach ndearna
an t-iarratasóir, roimh thosach feidhme an Achta seo, iad
a chomhlíonadh nó a dheimhniú don Cheannasaí gur
comhlíonadh na ceanglais, leanfaidh forálacha Acht 1964
(agus na Rialacha iomchuí arna ndéanamh faoin
gcéanna) d’fheidhm a bheith acu go dtí go gcinnfear go
críochnaitheach na hábhair atá faoi shaincheist.

8. (1) I gcás aon iarratais ar fógraíodh gur glacadh sonraíocht
iomlán an iarratais sin faoi alt 18 d’Acht 1964 agus ar ina leith nach
mbeidh an tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (1) d’alt 19 den Acht sin
dulta in éag ag tosach feidhme an Achta seo, ní dheonófar paitinn
faoin Acht seo ar an iarratas sin roimh éag don tréimhse sin nó, i
gcás go dtabharfar fógra i dtaobh freasúra le linn na tréimhse sin,
sula mbeidh na himeachtaí iomchuí tugtha chun críche faoi
fhorálacha Acht 1964 agus sula mbeidh cinneadh déanta go
bhféadfar paitinn a dheonú.

(2) In aon chás ina raibh fógra i dtaobh freasúra do dheonú
paitinne tugtha faoi alt 19 d’Acht 1964 agus nár cinneadh an cás
roimh thosach feidhme an Achta seo, ní dheonófar paitinn faoin
Acht seo sula mbeidh na himeachtaí iomchuí tugtha chun críche faoi
Acht 1964 agus sula mbeidh cinneadh déanta go bhféadfar paitinn
a dheonú.

9. Folóidh sa chumhacht chun rialacha a dhéanamh faoi alt 114
cumhacht chun rialacha a dhéanamh chun aon chríche a luaitear in
alt 96 d’Acht 1964.
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10. Maidir le hiarratas ar phaitinn (an t-iarratas bunaidh) a
dhéanfar roimh thosach feidhme an Achta seo, ach ar ina leith nach
mbeidh sonraíocht iomlán comhdaithe roimh an tosach feidhme sin,
glacfar leis gur tréigeadh é díreach roimh an tosach feidhme sin ach,
d’ainneoin aon ní i bhfo-alt (1) nó (4) d’alt 25, féadfaidh an t-iarratas
bunaidh fónamh, ar a shon sin, chun éileamh ar thosaíocht a shuíomh
faoi alt 26 i ndáil le hiarratas is déanaí ar phaitinn faoin Acht seo má
thiteann dáta comhdaithe an iarratais bunaidh laistigh den tréimhse
cúig mhí dhéag dar críoch an lá díreach roimh dháta comhdaithe an
iarratais is déanaí agus beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas i
ndáil leis an iarratas sin is déanaí, eadhon:

(a) maidir le foilsiú an iarratais, a tharlóidh a luaithe is
indéanta tar éis tréimhse ocht mí dhéag dar tosach dáta
comhdaithe an iarratais bunaidh a dhul in éag, folóidh sé
an tsonraíocht shealadach a bhí ag gabháil leis an iarratas
bunaidh, agus

(b) más rud é, chun críche an Achta seo, go bhforordófar
maidir le tréimhse, gur tréimhse dhá mhí dhéag í ó dháta
tosaíochta iarratais, ansin glacfar leis gurb é atá sa
tréimhse sin chun na críche sin i ndáil leis an iarratas
sin is déanaí, tréimhse cúig mhí dhéag dar tosach dáta
comhdaithe an iarratais bunaidh.

11. I gcás go mbeidh tagairt in aon achtachán d’achtachán a
aisghairtear leis an Acht seo, forléireofar an tagairt mar thagairt don
fhoráil den Acht seo a fhreagraíonn don achtachán sin.

12. Maidir le paitinn a deonaíodh faoi Acht 1964 lena mbaineann
mír (1), 2 nó 3 den Sceideal seo, ní bheidh sí inchúlghairthe ach
amháin de réir fhorálacha an Achta sin.

13. Déanfar aon iarratas ar cheadúnas faoi alt 42 d’Acht 1964 a
bhí ar feitheamh ag tosach feidhme an Achta seo a chinneadh faoi
fhorálacha Acht 1964.
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AN DARA SCEIDEAL

Ordacháin dá dtagraítear in Alt 45(3)

Ní ceart alt 45 a léiriú sa chiall go bhfuil méid na cosanta a thugtar
le paitinn le tuiscint mar an méid cosanta a mhínítear de réir bhrí
dhocht litriúil na foclaíochta a úsáidtear sna héilimh, agus ní
úsáidfear an tuairisc agus na líníochtaí a úsáidtear ach amháin chun
athbhrí a fhaightear sna héilimh a réiteach. Ní ceart ach oiread é a
léiriú sa chiall nach bhfónann na héilimh ach mar threoirlíne agus go
bhféadfadh go sínfeadh an chosaint iarbhír a thugtar go dtí an méid
a bhí ar intinn ag an bpaitinní, tar éis do dhuine atá oilte san ealaín
breithniú a dhéanamh ar an tuairisc agus ar na líníochtaí. A mhalairt
ar fad, beidh sé le léiriú mar mhíniú ar sheasamh idir na roghanna
codarsnacha sin, ar seasamh é trína gcomhnasctar cosaint chóir don
phaitinní agus méid réasúnach cinnteachta do thríú páirtithe.


