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ACHT D’ÉASCÚ TUILLEADH AGUS AR SHLÍ NÍOS FEARR
RÉITEACH DÍOSPÓIDÍ TRÍ EADRÁIN; DO
THABHAIRT FEIDHM DLÍ DO DHLÍ
EISEAMLÁIREACH UNCITRAL MAIDIR LE hEADRÁIN
TRÁCHTÁLA IDIRNÁISIÚNTA (ARNA LEASÚ AG
COIMISIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE AR AN DLÍ
TRÁDÁLA IDIRNÁISIÚNTA AN 7 IÚIL 2006) I LEITH
EADRÁNA IDIRNÁISIÚNTA AGUS EADRÁNA EILE
ARAON; DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON
PHRÓTACAL UM CHLÁSAIL EADRÁNA A
OSCLAÍODH SA GHINÉIV AN 24ú LÁ DE MHEÁN
FÓMHAIR 1923, DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE
DÁMHACHTANA EADRÁNA COIGRÍCHE A CHUR I
bhFEIDHM A RINNEADH SA GHINÉIV AN 26ú LÁ DE
MHEÁN FÓMHAIR 1927, DON CHOINBHINSIÚN
MAIDIR LE DÁMHACHTAINÍ EADRÁNA COIGRÍCHE
A AITHINT AGUS A FHORGHNÍOMHÚ A RINNEADH I
NUA-EABHRAC AN 10 MEITHEAMH 1958 AGUS DON
CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE DÍOSPÓIDÍ
INFHEISTÍOCHTA IDIR STÁIT AGUS NÁISIÚNAIGH
STÁT EILE A SHOCRÚ A OSCLAÍODH LENA SHÍNIÚ I
WASHINGTON AN 18 MÁRTA 1965; D’AISGHAIRM NA
nACHTANNA EADRÁNA 1954 GO 1998; AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[8 Márta, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Eadrána 2010 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh 3 mhí tar éis é a rith.

2.—(1) San Acht seo:

ciallaíonn “eadráin”—

(a) eadráin tráchtála idirnáisiúnta, nó
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(b) eadráin nach eadráin tráchtála idirnáisiúnta í;

déanfar “comhaontú eadrána” a fhorléiriú de réir Rogha 1
d’Airteagal 7;

folaíonn “dámhachtain” páirt-dámhachtain;

ciallaíonn “tomhaltóir” duine nádúrtha, cibé acu sa Stát nó nach ea,
atá ag gníomhú chun críoch lasmuigh de thrádáil, de ghnó nó de
ghairm an duine.

ciallaíonn “Coinbhinsiún na Ginéive” an Coinbhinsiún maidir le
Dámhachtana Eadrána Coigríche a Chur i bhFeidhm a rinneadh sa
Ghinéiv an 26ú lá de Mheán Fómhair, 1927, a bhfuil an téacs de
leagtha amach i Sceideal 4;

ciallaíonn “Prótacal na Ginéive” an Prótacal um Chlásail Eadrána a
osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú lá de Mheán Fómhair, 1923, a bhfuil an
téacs de leagtha amach i Sceideal 5;

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

ciallaíonn “Dlí Eiseamláireach” Dlí Eiseamláireach UNCITRAL
maidir le hEadráin Tráchtála Idirnáisiúnta (lenar ghlac Coimisiún na
Náisiún Aontaithe ar an Dlí Trádála Idirnáisiúnta an 21 Meitheamh
1985, maille le leasuithe lenar ghlac an Coimisiún sin ag a naoú
seisiún is tríocha an 7 Iúil 2006), a bhfuil an téacs de leagtha amach
i Sceideal 1;

ciallaíonn “Coinbhinsiún Nua-Eabhrac” an Coinbhinsiún maidir le
Dámhachtainí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú, a
rinneadh i Nua-Eabhrac an 10 Meitheamh 1958, a bhfuil an téacs de
leagtha amach i Sceideal 2;

ciallaíonn “údarás Stáit”—

(c) Aire den Rialtas,

(d) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn,

(e) Coimisiún Talún na hÉireann,

(f) na Coimisinéirí Ioncaim,

(g) comhlacht arna bhunú le haon achtachán nó faoi aon
achtachán, agus arna mhaoiniú go hiomlán nó go
páirteach, cibé acu go díreach nó go neamhdhíreach, le
hairgead a chuireann Aire den Rialtas ar fáil nó le
hiasachtaí a dhéanann nó a ráthaíonn sé nó sí nó le
heisiúint scaireanna a shealbhaíonn aon Aire den Rialtas
nó a shealbhaítear thar a cheann nó thar a ceann;

ciallaíonn “Coinbhinsiún Washington” an Coinbhinsiún maidir le
Díospóidí Infheistíochta idir Stáit agus Náisiúnaigh Stát Eile a
Shocrú a osclaíodh lena shíniú i Washington an 18 Márta 1965, a
bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 3.

(2) San Acht seo—

(a) aon fhocal nó abairt a úsáidtear san Acht seo agus a
úsáidtear freisin sa Dlí Eiseamláireach, tá an bhrí
chéanna leis nó léi san Acht seo atá leis nó léi sa Dlí
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Eiseamláireach, mura n-éileoidh an comhthéacs a
mhalairt, agus

(b) aon tagairt d’Airteagal, is tagairt í d’Airteagal den Dlí
Eiseamláireach.

3.—(1) Ní bheidh feidhm ag an Acht seo maidir le headráin faoi
chomhaontú eadrána a bhaineann le headráin a bheidh tosaithe
roimh an dáta feidhme ach beidh feidhm aige maidir le headráin a
thosófar ar an dáta feidhme nó dá éis.

(2) San alt seo, ciallaíonn “dáta feidhme” an dáta a dtiocfaidh an
tAcht seo i ngníomh de bhun fho-alt (1).

4.—(1) Faoi réir fho-alt (2), aisghairtear na hAchtanna Eadrána
1954 go 1998.

(2) Faoi réir alt 3, ní dhéanfaidh aisghairm na nAchtanna dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) dochar ná difear d’aon imeachtaí, cibé acu
atá nó nach bhfuil siad ar feitheamh tráth na haisghairme, i leith
aon chirt, pribhléide, oibleagáide nó dliteanais agus, maidir le haon
imeachtaí arna saothrú faoi na hAchtanna sin i leith aon chirt,
pribhléide, oibleagáide nó dliteanais den sórt sin a bheidh faighte,
fabhraithe nó tabhaithe faoi na hAchtanna, féadfar iad a
thionscnamh nó a choimeád ar siúl nó fhorghníomhú amhail is nach
raibh na hAchtanna lena mbaineann aisghairthe.

(3) San alt seo, folaíonn “imeachtaí” imeachtaí eadrána agus
imeachtaí sibhialta nó coiriúla.

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

CUID 2

Eadráin

6.—Faoi réir an Achta seo, beidh feidhm dlí ag an Dlí
Eiseamláireach sa Stát agus beidh feidhm aige maidir le headránacha
faoi chomhaontuithe eadrána a bhaineann leis na nithe seo a
leanas—

(a) eadránacha tráchtála idirnáisiúnta, nó

(b) eadránacha nach eadránacha tráchtála idirnáisiúnta iad.

7.—(1) Chun críocha an Achta seo agus chun críocha alt 496 den
Merchant Shipping Act 1894 (arna leasú le halt 29) measfar imeachtaí
eadrána a bheith tionscanta—

(a) ar an dáta a shocróidh na páirtithe i gcomhaontú eadrána
amhlaidh mar an dáta tionscanta chun imeachtaí eadrána
a thionscnamh faoin gcomhaontú, nó

(b) i gcás nach mbeidh aon socrú déanta ag na páirtithe maidir
le tionscnamh imeachtaí dá dtagraítear i mír (a), ar an

7

Cd.1 A.2

Feidhm an Achta.

Aisghairm agus
éifeacht aisghairme.

Caiteachais.

An Dlí
Eiseamláireach a
ghlacadh.

Imeachtaí eadrána a
thionscnamh.



Cd.2 A.7

An Dlí
Eiseamláireach a
fhorléiriú agus
clásail eadrána a
fhorléiriú.

8

[Uimh. 1.] [2010.]An tAcht Eadrána 2010.

dáta a gheobhaidh an freagróir cumarsáid i scríbhinn ina
mbeidh iarraidh go ndéanfar an díospóid a tharchur
chun eadrána.

(2) Leasaítear Reacht na dTréimhsí 1957 tríd an alt seo a leanas
a chur in ionad alt 74:

“74.—(1) Chun críocha an Achta seo agus chun críocha aon
achtacháin eile i dtaobh tréimhsí teorann, measfar imeachtaí
eadrána a bheith tionscanta—

(a) ar an dáta a shocróidh na páirtithe i gcomhaontú
eadrána amhlaidh mar an dáta tionscanta chun
imeachtaí eadrána a thionscnamh faoin
gcomhaontú, nó

(b) i gcás nach mbeidh aon socrú déanta ag na páirtithe
maidir le tionscnamh dá dtagraítear i mír (a), ar an
dáta a gheobhaidh an freagróir cumarsáid i scríbhinn
ina mbeidh iarraidh go ndéanfar an díospóid a
tharchur chun eadrána.

(2) Chun críocha fho-alt (1)(b), mura gcomhaontóidh na
páirtithe a mhalairt, measfar go bhfuarthas cumarsáid i scríbhinn
má dhéantar í a sheirbheáil nó má thugtar í don fhreagróir ar
cheann amháin nó níos mó de na slite seo a leanas:

(a) trína seachadadh ar an bhfreagróir go pearsanta;

(b) trína seachadadh ar áit ghnó, ar ghnátháit chónaithe
nó ar sheoladh poist an fhreagróra;

(c) i gcás nach féidir aon cheann de na seoltaí dá
dtagraítear i mír (b) a fháil tar éis fiosrú réasúnach
a dhéanamh, trína cur leis an bpost cláraithe
réamhíoctha nó le haon chineál eile seirbhíse
seachadta taifeadta agus í dírithe chuig an
bhfreagróir ag an áit ghnó, ag an ngnátháit chónaithe
nó ag an seoladh poist is deireanaí is eol a bheith
aige nó aici.

(3) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, i gcás ina
mbeidh cumarsáid i scríbhinn faoin alt seo seachadta ar
fhreagróir de réir fho-alt (2), measfar go bhfuarthas an
chumarsáid an lá a rinneadh í a sheachadadh amhlaidh.

(4) Chun críocha fho-alt (2), measfar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta atá cláraithe faoi Achtanna na gCuideachtaí ag a
hoifig chláraithe sa Stát agus measfar gnóthchónaí a bheith ar
gach comhlacht corpraithe eile (cibé áit a bhfuil sé corpraithe)
agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe (cibé áit a seolann sé
a ghníomhaíochtaí) ag a phríomhoifig nó ag a phríomháit
ghnó.”.

8.—(1) Tabharfar aird bhreithiúnach ar travaux préparatoires
Choimisiún na Náisiún Aontaithe ar an Dlí Trádála Idirnáisiúnta
agus a ghasra oibre a bhaineann le hullmhú an Dlí Eiseamláirigh.

(2) Féadfar na travaux préparatoires dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
a bhreithniú le linn brí aon fhorála den Dlí Eiseamláireach a léiriú
agus tabharfar dóibh cibé creidiúnacht is cuí sna himthosca.
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(3) I gcás ina gcomhaontóidh páirtithe go ndéanfar díospóidí faoi
chonradh nó faoi chomhaontú nó díospóidí a eascróidh as conradh
nó comhaontú a chur chun eadrána, folóidh sé seo díospóidí i dtaobh
an raibh an conradh nó an comhaontú ann nó i dtaobh bhailíocht an
chonartha nó an chomhaontaithe.

9.—(1) Maidir leis an Ard-Chúirt—

(a) sonraítear í chun críocha Airteagal 6,

(b) is í an chúirt iomchuí í chun críocha Airteagal 9, agus

(c) is í an chúirt dlínse inniúla í chun críocha Airteagail 17H,
17I, 17J, 27, 35 agus 36.

(2) Maidir le feidhmeanna na hArd-Chúirte—

(a) faoi Airteagal dá dtagraítear i bhfo-alt (1), nó

(b) faoi ailt 10, 23 nó 25,

is é nó is í an tUachtarán nó cibé breitheamh eile den Ard-Chúirt a
ainmneoidh an tUachtarán a chomhlíonfaidh iad, faoi réir aon
rialacha cúirte a dhéanfar chuige sin.

(3) Féadfar iarratas a dhéanamh ar shlí achomair chuig an
Uachtarán nó chuig cibé breitheamh eile den Ard-Chúirt a
ainmneoidh an tUachtarán faoi fho-alt (2).

(4) San alt seo ciallaíonn “Uachtarán” Uachtarán na hArd-
Chúirte.

10.—(1) Faoi réir fho-alt (2), beidh na cumhachtaí céanna ag an
Ard-Chúirt i ndáil le hAirteagal 9 agus 27 agus atá aici in aon
chaingean nó ní eile os comhair na Cúirte.

(2) Le linn aon chumhachtaí a fheidhmiú i ndáil le hAirteagail 9
nó 27, ní dhéanfaidh an Ard-Chúirt, mura gcomhaontóidh na
páirtithe a mhalairt, aon ordú a bhaineann le hurrús i leith chostais
na headrána ná ní dhéanfaidh sí aon ordú chun doiciméid a fhollasú.

11.—Ní fhéadfar aon achomharc a dhéanamh i gcoinne aon cheann
díobh seo a leanas—

(a) aon chinneadh cúirte ar iarratas ar bhac, de bhun
Airteagal 8(1) den Dlí Eiseamláireach nó Airteagal II(3)
de Choinbhinsiún Nua-Eabhrac,

(b) aon chinneadh ón Ard-Chúirt—

(i) ar iarratas chun dámhachtain a chur ar ceal faoi
Airteagal 34 den Dlí Eiseamláireach, nó

(ii) i dtaobh iarratais faoi Chaibidil VIII den Dlí
Eiseamláireach chun dámhachtain a rinneadh in
eadráin tráchtála idirnáisiúnta a aithint agus a
fhorghníomhú,

nó
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(c) aon chinneadh ón Ard-Chúirt i ndáil le hiarratas chun
dámhachtain eadrána de bhun Choinbhinsiún na Ginéive,
Choinbhinsiún Nua-Eabhrac nó Choinbhinsiún
Washington a aithint nó a fhorghníomhú.

12.—D’ainneoin Airteagal 34(3), maidir le hiarratas chun na hArd-
Chúirte chun dámhachtain a chur ar ceal ar na forais go bhfuil an
dámhachtain contrártha do bheartas poiblí an Stáit, déanfar é laistigh
de thréimhse 56 lá ón dáta a chuir an páirtí lena mbaineann, nó ba
cheart le réasún go gcuirfeadh sé nó sí, eolas ar na himthosca is bun
leis an iarratas.

13.—Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, ní bheidh ar an
mbinse eadrána ach aon eadránaí amháin.

14.—Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh an
binse eadrána, chun críocha na n-imeachtaí eadrána lena
mbaineann—

(a) a ordú go ndéanfar páirtí i gcomhaontú eadrána nó finné
a thugann fianaise in imeachtaí os comhair an bhinse
eadrána a cheistiú faoi mhionn nó faoi dhearbhasc, agus

(b) daoine a chur faoi mhionn nó faoi dhearbhasc chun
críocha an cheistithe.

15.—Folaíonn an tagairt in Airteagal 27 do bhinse eadrána tagairt
do bhinse eadrána a sheolann imeachtaí eadrána in áit seachas an
Stát.

16.—(1) I gcás ina gcomhaontóidh na páirtithe in eadráin
amhlaidh—

(a) déanfar imeachtaí eadrána a chomhdhlúthú le himeachtaí
eadrána eile, lena n-áirítear imeachtaí eadrána a bhfuil
páirtí éagsúil nó páirtithe éagsúla i gceist iontu, le
comhaontú an pháirtí nó na bpáirtithe sin,

(b) seolfar imeachtaí comhthráthacha,

ar cibé téarmaí a chomhaontóidh na páirtithe lena mbaineann.

(2) Ní ordóidh binse eadrána comhdhlúthú imeachtaí nó
imeachtaí comhthráthacha mura gcomhaontóidh na páirtithe go
ndéanfar ordú den sórt sin.

17.—(1) Faoi réir fho-alt (2), más rud é in imeachtaí dlí, go
dtugann cúirt faoiseamh i modh idirphléadála agus gur dealraitheach
don chúirt gur saincheist í an tsaincheist idir na héilitheoirí a bhfuil
comhaontú eadrána déanta idir na héilitheoirí ina leith, ordóidh an
chúirt go ndéanfar an tsaincheist idir na héilitheoirí a chinneadh de
réir an chomhaontaithe.

(2) Ní ordóidh cúirt go ndéanfar an tsaincheist idir na héilitheoirí
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chinneadh de réir an chomhaontaithe
eadrána lena mbaineann i gcás go gcinnfidh an chúirt go bhfuil an
comhaontú eadrána ar neamhní nó nach féidir é a chur i ngníomh
ná a chomhlíonadh.
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(3) I gcás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (1) ach nach n-ordaíonn an
chúirt go ndéanfar an tsaincheist a chinneadh de réir an
chomhaontaithe eadrána, ní dhéanfaidh aon fhoráil gur coinníoll í
dámhachtain nach mór a chomhlíonadh sula dtabharfar imeachtaí dlí
i leith aon ní difear do chinneadh na saincheiste sin ag an gcúirt.

18.—(1) Féadfaidh na páirtithe i gcomhaontú eadrána comhaontú
ar chumhachtaí an bhinse eadrána maidir le hús a dhámhachtain.

(2) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh an
binse eadrána ús simplí nó ús iolraithe a dhámhachtain ó na dátaí,
de réir na rátaí agus maille leis na fuílligh a mheasann sé is cóir agus
is réasúnach—

(a) ar iomlán aon mhéid nó ar chuid d’aon mhéid arna
dhámhachtain ag an mbinse eadrána, i leith aon tréimhse
suas go dáta na dámhachtana, nó

(b) ar iomlán aon mhéid nó ar chuid d’aon mhéid arna
éileamh san eadráin agus a bhí neamhíoctha an tráth a
tionscnaíodh an eadráin ach a bhí íoctha sula ndearnadh
an dámhachtain, i leith aon tréimhse suas go dtí dáta na
híocaíochta.

(3) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh an
binse eadrána ús simplí nó ús iolraithe a dhámhachtain ó dháta na
dámhachtana (nó aon dáta is déanaí ná sin) go dtí go ndéanfar an
íocaíocht, de réir na rátaí agus maille leis na fuílligh a mheasann sé
is cóir agus is réasúnach, ar mhéid neamhíoctha aon dámhachtana
(lena n-áirítear aon dámhachtain úis faoi fho-alt (2) agus aon
dámhachtain costas).

(4) Folaíonn tagairtí san alt seo do mhéid arna dhámhachtain ag
an mbinse eadrána méid is iníoctha de dhroim dámhachtana
dearbhaithe ag an mbinse eadrána.

(5) Ní dochar an t-alt seo d’aon chumhacht eile de chuid an bhinse
eadrána chun ús a dhámhachtain.

19.—(1) Gan dochar do ghinearáltacht Airteagal 19, féadfaidh an
binse eadrána, mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, a ordú
do pháirtí urrús a sholáthar i leith chostais na headrána.

(2) Ní ordóidh binse eadrána do pháirtí urrús a sholáthar i leith
chostais na headrána ar an aon fhoras amháin gurb é atá sa pháirtí—

(a) pearsa aonair a bhfuil sainchónaí nó cónaí rialta air nó
uirthi, nó pearsa aonair a sheolann gnó, lasmuigh den
Stát, nó

(b) comhlacht corpraithe a bunaíodh faoi dhlí áite seachas an
Stát nó a bhfuil a lárbhainistíocht agus a lár-rialú suite
lasmuigh den Stát.

20.—Gan dochar do ghinearáltacht an Dlí Eiseamláirigh, beidh ag
binse eadrána, mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, an
chumhacht chun dámhachtain a dhéanamh lena gceanglaítear
conradh (seachas conradh chun talamh a dhíol) a
shainchomhlíonadh.

11

Cd.2 A.17

Ús.

Urrús i leith costas.

Sainchomhlíonadh.



Cd.2

Inghnóthaitheacht
costas, táillí agus
caiteachas binse.

12

[Uimh. 1.] [2010.]An tAcht Eadrána 2010.

21.—(1) Féadfaidh na páirtithe i gcomhaontú eadrána cibé socrú
is cuí leo a dhéanamh maidir le costais na headrána.

(2) Measfar gurb é atá i gcomhaontú ag na páirtithe dul chun
eadrána faoi réir rialacha institiúide eadrána comhaontú chun cloí le
rialacha na hinstitiúide sin maidir le costais na headrána.

(3) I gcás nach ndéanfar aon socrú maidir le costais den sórt dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) nó i gcás nach bhfuil tomhaltóir faoi
cheangal ag comhaontú maidir le costais de bhun fho-alt (6),
déanfaidh an binse eadrána, faoi réir fho-alt (4), na costais sin a
chinneadh le dámhachtain de réir mar is cuí leis.

(4) I gcás eadrána (seachas eadráin tráchtála idirnáisiúnta)
déanfaidh an binse eadrána, ar iarraidh ó aon cheann de na páirtithe
sna himeachtaí arna déanamh tráth nach déanaí ná 21 lá oibre tar
éis chinneadh an bhinse i ndáil le costais, ordú maidir le Máistir
Fómhais don Ard-Chúirt, nó de réir mar a bheidh, maidir leis an
gCláraitheoir Contae d’fhómhas chostais na headrána, agus beidh ag
an Máistir Fómhais, nó de réir mar a bheidh, ag an gCláraitheoir
Contae i ndáil le haon fhómhas den sórt sin, na feidhmeanna go léir
(fara aon mhodhnuithe is gá) a thugtar dó nó di de thuras na huaire
faoi aon achtachán nó in aon rialacha cúirte i ndáil le costais a bheidh
le híoc ag páirtí amháin le páirtí eile in imeachtaí os comhair cúirte
a fhómhas.

(5) I gcás ina ndéanfaidh an binse eadrána cinneadh faoi fho-alt
(3), sonróidh sé—

(a) na forais ar ar ghníomhaigh sé,

(b) na míreanna costas, táillí nó caiteachas inghnóthaithe, de
réir mar is cuí, agus an méid is inchurtha i leith gach míre
díobh, agus

(c) cé a íocfaidh iad agus cé leis nó léi a n-íocfar iad.

(6) Gan dochar do ghinearáltacht Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Téarmaí Éagothroma i gConarthaí Tomhaltóirí ) 1995 agus
2000, measfar maidir le comhaontú eadrána—

(a) ar tomhaltóir duine de na páirtithe sa chomhaontú, agus

(b) a bhforáiltear le téarma de go n-iompróidh gach páirtí a
chostais nó a costais féin,

gur téarma éagothrom é chun críocha na Rialachán sin.

(7) Beidh feidhm ag alt 3 den Legal Practitioners (Ireland) Act,
1876 amhail is dá mba imeacht san Ard-Chúirt a bheadh in eadráin
agus féadfaidh an Chúirt dearbhuithe agus orduithe a dhéanamh dá
réir sin.

(8) San alt seo—

folaíonn tagairtí do “costais” costais amhail idir na páirtithe agus
táillí agus caiteachais an bhinse eadrána;

folaíonn tagairtí do “táillí agus caiteachais an bhinse eadrána” táillí
agus caiteachais aon saineolaí a bheidh ceaptha ag an mbinse.
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22.—(1) Ní bheidh eadránaí faoi dhliteanas in aon imeachtaí i
leith aon ní a bheidh déanta nó fágtha gan déanamh i gcomhlíonadh
nó i gcomhlíonadh airbheartaithe a fheidhmeanna nó a feidhmeanna.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le fostaí, gníomhaire nó
comhairleoir de chuid eadránaí agus maidir le saineolaí a cheapfar
faoi Airteagal 26, mar atá feidhm aige maidir leis an eadránaí.

(3) Maidir le hinstitiúid eadrána nó institiúid nó duine eile a
bheidh sonraithe ag na páirtithe chun eadránaí a cheapadh nó a
ainmniú, nó a n-iarrfaidh na páirtithe uirthi nó air eadránaí a
cheapadh nó a ainmniú, ní bheidh sí nó sé faoi dhliteanas i leith
aon ní a dhéanfar nó a fhágfar gan déanamh i gcomhlíonadh nó i
gcomhlíonadh airbheartaithe na feidhme sin.

(4) Ní bheidh institiúid eadrána nó institiúid nó duine eile a
mbeidh eadránaí ceaptha nó ainmnithe aige nó aici faoi dhliteanas i
leith aon ní a bheidh déanta nó fágtha gan déanamh ag an eadránaí
(nó ag fostaithe nó gníomhairí an eadránaí) i gcomhlíonadh nó i
gcomhlíonadh airbheartaithe a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
mar eadránaí.

(5) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) agus (4) maidir le fostaí nó
gníomhaire institiúide eadrána nó institiúide nó duine eile mar atá
feidhm acu maidir leis an institiúid eadrána sin nó leis an institiúid
eile sin nó leis an duine sin a luaitear sna fo-ailt sin.

23.—(1) Beidh dámhachtain (seachas dámhachtain de réir bhrí alt
25) a dhéanfaidh binse eadrána faoi chomhaontú eadrána
infhorghníomhaithe sa Stát trí chaingean nó, le cead ón Ard-Chúirt,
ar an modh céanna le breithiúnas nó ordú ón gCúirt sin a bhfuil an
éifeacht chéanna leis agus, i gcás go dtugtar cead, féadfar breithiúnas
a thaifeadadh de réir théarmaí na dámhachtana.

(2) Measfar, mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, maidir
le dámhachtain dá dtagraítear i bhfo-alt (1), go mbeidh sí ina ceangal
chun gach críche ar na páirtithe ar eatarthu a rinneadh í, agus, dá
réir sin, féadfaidh aon pháirtí de na páirtithe sin seasamh uirthi i
modh cosanta, fritháirimh nó ar shlí eile in aon imeachtaí dlí sa Stát.

(3) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a dhéanann difear
do dhámhachtain a aithint nó a fhorghníomhú faoi Choinbhinsiún na
Ginéive, faoi Choinbhinsiún Nua-Eabhrac nó faoi Choinbhinsiún
Washington.

(4) Ní bheidh feidhm ag Airteagail 35 agus 36 maidir le
dámhachtain in imeachtaí eadrána a tharla sa Stát.

24.—(1) Faoi réir an Achta seo, maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) Coinbhinsiún Nua-Eabhrac,

(b) Coinbhinsiún na Ginéive, agus

(c) Prótacal na Ginéive,

beidh feidhm dlí acu sa Stát.

(2) Faoi réir an Achta seo, léireofar Airteagal II(2) agus Airteagal
VII(1) de Choinbhinsiún Nua-Eabhrac de réir an mholta lenar ghlac
Coimisiún na Náisiún Aontaithe ar an Dlí Trádála Idirnáisiúnta an
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7 Iúil 2006 ag a naoú seisiún is tríocha maidir le léiriú na
nAirteagal sin.

(3) Faoi réir an Achta seo, forléireofar Airteagal II(3) de
Choinbhinsiún Nua-Eabhrac de réir Airteagal 8 den Dlí
Eiseamláireach.

(4) Féadfaidh an tAire Gnóthaí Eachtracha, le hordú, a dhearbhú
gur páirtí i gCoinbhinsiún Nua-Eabhrac aon stát a shonraítear san
ordú agus, fad a bheidh an t-ordú sin i bhfeidhm, is fianaise an t-
ordú gur páirtí sa Choinbhinsiún an stát sin.

25.—(1) Ní bheidh feidhm ag an Acht seo seachas—

(a) ag ailt 11, 14 agus 15, agus

(b) ag alt 6, a mhéid a thugann sé feidhm dlí d’Airteagal 8(1)
den Dlí Eiseamláireach,

maidir le himeachtaí de bhun Choinbhinsiún Washington.

(2) San alt seo, ciallaíonn “dámhachtain” dámhachtain arna
tabhairt de bhun Choinbhinsiún Washington agus folaíonn sé aon
chinneadh a rinneadh—

(a) de bhun Airteagal 49(2) den Choinbhinsiún sin i ndáil le
haon cheist ar mhainnigh an Binse dá dtagraítear san
Airteagal sin í a chinneadh sa dámhachtain, nó i ndáil le
haon earráid chléireachais nó uimhríochta nó earráid dá
samhail sa dámhachtain a cheartú,

(b) de bhun Airteagail 50, 51 agus 52 den Choinbhinsiún sin,
ag léiriú, ag athbhreithniú nó ag cealú na dámhachtana,
agus

(c) de bhun Airteagal 61(2) den Choinbhinsiún sin i ndáil le
costais.

(3) Faoi réir an Achta seo, beidh feidhm dlí sa Stát ag
Coinbhinsiún Washington.

(4) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon oibleagáidí de chuid an
Rialtais a eascróidh faoi Airteagal 17 de Choinbhinsiún Washington
agus aon suimeanna a bheidh ag teastáil chun na críche sin a
urscaoileadh; agus íocfar as airgead a sholáthróidh an tOireachtas
aon chaiteachais riaracháin a thabhóidh an tAire Airgeadais de
thoradh an Stát do ghlacadh le Coinbhinsiún Washington.

(5) Beidh na hoibleagáidí airgid a fhorchuirfear le dámhachtain
infhorghníomhaithe, le cead ón Ard-Chúirt, ar an modh céanna le
breithiúnas nó le hordú ón Ard-Chúirt a bhfuil an éifeacht chéanna
leis agus, i gcás go dtugtar cead amhlaidh, féadfar breithiúnas a
thaifeadadh i leith an mhéid a bheidh dlite nó, de réir mar a bheidh,
i leith an iarmhéid a bheidh neamhíoctha faoin dámhachtain.

(6) Aon duine a dhéanfaidh iarratas chun na hArd-Chúirte faoi
fho-alt (5) ar chead na hoibleagáidí airgid a forchuireadh le
dámhachtain a fhorghníomhú, déanfaidh sé nó sí cóip den
dámhachtain, arna deimhniú de réir Airteagal 54(2) de
Choinbhinsiún Washington, a thaisceadh lena iarratas nó lena
hiarratas.
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(7) I gcás ina ndéanfar iarratas chun na hArd-Chúirte de bhun
fho-alt (5), déanfaidh an Ard-Chúirt, in aon chás inar bacadh
forghníomhú dámhachtana, go sealadach nó ar dhóigh eile, de réir
Airteagail 50, 51 nó 52 de Choinbhinsiún Washington, forghníomhú
na n-oibleagáidí airgid a forchuireadh leis an dámhachtain a bhac
agus féadfaidh sí, in aon chás ina ndearnadh iarratas de réir aon
cheann de na hAirteagail sin, ar iarratas é a bhféadfadh go mbeadh
de thoradh air, dá ngéillfí dó, go mbacfaí forghníomhú na
dámhachtana, forghníomhú na n-oibleagáidí airgid a forchuireadh
leis an dámhachtain a bhac.

26.—(1) Ní thabharfaidh bás aon pháirtí i gcomhaontú eadrána
go mbeidh an comhaontú sin urscaoilte, maidir leis an éagach nó le
haon pháirtí eile, ach i gcás den sórt sin beidh sé infhorghníomhaithe
ag ionadaithe pearsanta an éagaigh nó ina gcoinne.

(2) Ní thabharfaidh bás aon pháirtí a cheap binse eadrána go
mbeidh údarás an bhinse eadrána sin cúlghairthe.

(3) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear d’oibriú aon achtacháin
nó rialach dlí a ndéantar dá bhua nó dá bua aon cheart caingne a
mhúchadh trí bhás duine.

27.—(1) I gcás comhaontú eadrána a bheith ina chuid de
chonradh a mbeidh féimheach ina pháirtí nó ina páirtí ann, beidh an
comhaontú, mura séanfaidh an sannaí nó an t-iontaobhaí i
bhféimheacht an conradh, infhorghníomhaithe aige nó aici nó ina
choinne nó ina coinne, a mhéid a bhaineann sé le haon díospóid a
eascróidh as conradh den sórt sin nó i ndáil leis.

(2) Más rud é—

(a) maidir le duine ar breithníodh ina fhéimheach nó ina
féimheach é nó í gur tháinig sé nó sí chun bheith ina
pháirtí nó ina páirtí i gcomhaontú eadrána sular thosaigh
an fhéimheacht, agus

(b) gur gá aon ní lena mbaineann an comhaontú a chinneadh
i ndáil leis na himeachtaí féimheachta nó chun críocha na
n-imeachtaí sin, agus

(c) gur cás é nach mbaineann fo-alt (1) leis,

ansin, féadfaidh aon pháirtí eile sa chomhaontú nó an sannaí nó, le
toiliú an choiste iniúchta, an t-iontaobhaí i bhféimheacht, iarratas a
dhéanamh chun na cúirte ag a bhfuil dlínse sna himeachtaí
féimheachta ar ordú á ordú an ní atá i gceist a tharchur chun eadrána
de réir an chomhaontaithe agus féadfaidh an chúirt sin, más dóigh
léi ag féachaint d’imthosca uile an cháis, gur chóir an ní a chinneadh
trí eadráin, ordú a dhéanamh dá réir sin.

(3) San alt seo ciallaíonn “sannaí” an Sannaí Oifigiúil i
bhFéimheacht.
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28.—Beidh feidhm ag an Acht seo maidir le headráin faoi
chomhaontú eadrána ar páirtí ann údarás Stáit.

29.—(1) Beidh feidhm ag an Acht seo, seachas na forálacha
eisiata, maidir le gach eadráin faoi aon Acht eile amhail is dá mba
eadráin de bhun comhaontú eadrána an eadráin agus amhail is dá
mba chomhaontú eadrána an tAcht eile sin, ach amháin a mhéid atá
an tAcht seo ar neamhréir leis an Acht eile sin nó le haon rialacha
nó nós imeachta a bheidh údaraithe nó aitheanta faoin Acht eile sin.

(2) Leasaítear na hachtacháin a shonraítear i gcolún (2) de
Sceideal 6 a mhéid a shonraítear sa Sceideal sin.

(3) Déanfar, i bhfo-alt (3) d’alt 496 den Merchant Shipping Act
1894, an tagairt do legal proceedings a fhorléiriú mar thagairt a
fholaíonn tagairt d’eadráin.

(4) San alt seo, ciallaíonn “forálacha eisiata” fo-ailt (2) agus (3),
fo-alt (3) d’alt 8, ailt 17, 26, 27, 30 agus 31 agus Airteagail 12 agus 13.

30.—(1) Ní bheidh feidhm ag an Acht seo—

(a) maidir le headráin faoi chomhaontú eadrána lena
bhforálfar go dtarchuirfear chun eadrána, nó go socrófar
trí eadráin, aon cheist i dtaobh téarmaí nó coinníollacha
fostaíochta nó luach saothair aon fhostaithe, lena n-
áirítear daoine atá ar fostú ag an Stát nó faoi nó ag
údaráis áitiúla nó fúthu, nó

(b) maidir le headráin faoi alt 70 den Acht Caidrimh
Thionscail 1946.

(2) Ní bheidh feidhm ag alt 18 maidir le headráin arna seoladh ag
eadránaí maoine arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 2 den Acht
um Luachanna Maoine (Eadránacha agus Achomhairc) 1960.

31.—(1) Faoi réir fho-alt (2), ní bheidh páirtí i gcomhaontú
eadrána ar tomhaltóir é nó í faoi cheangal ag comhaontú eadrána
(mura rud é go gcomhaontóidh sé nó sí a mhalairt aon tráth tar éis
don díospóid tarlú) más rud é maidir leis an gcomhaontú—

(a) go bhfuil téarma sa chomhaontú idir na páirtithe nach
mbeidh caibidlithe ar leithligh agus a bhaineann leis an
gceanglas díospóidí a eascróidh a chur chun eadrána,
agus

(b) go mbaineann an díospóid a d’eascair idir na páirtithe sa
chomhaontú le héileamh ar mhéid nach mó ná €5,000.

(2) D’fhonn amhras a sheachaint, ní fholóidh tagairt san alt seo
do thomhaltóir tagairt do spórtaire amaitéarach ar páirtí é nó í, ina
cháil nó ina cáil mar spórtaire den sórt sin, i gcomhaontú eadrána a
bhfuil téarma ann a bhaineann leis an gceanglas dul faoi eadráin.
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CUID 3

Tarchur chun Eadrána i gCás ina Bhfuil Imeachtaí ar
Feitheamh os Comhair Cúirte

32.—(1) Gan dochar d’aon fhoráil d’aon achtachán eile nó d’aon
riail dlí, féadfaidh an Ard-Chúirt nó an Chúirt Chuarda aon tráth,
cibé acu roimh aon imeachtaí sibhialta os a comhair a thriail nó
lena linn—

(a) más oiriúnach léi déanamh amhlaidh, agus

(b) má thoilíonn na páirtithe sna himeachtaí chuige sin,

le hordú, na himeachtaí a chur ar atráth chun a chumasú do na
páirtithe breithniú a dhéanamh i dtaobh arbh fhéidir aon cheann nó
gach ceann de na nithe faoi dhíospóid a chinneadh le headráin.

(2) I gcás ina ndéanann cúirt ordú faoi fho-alt (1), is atráth ar
feadh cibé tréimhse a mheasfaidh an chúirt is cuí an t-atráth.

(3) Cuirfidh na páirtithe sna himeachtaí in iúl don chúirt atá ag
éisteacht na n-imeachtaí sibhialta, ar an tréimhse dá dtagraítear i
bhfo-alt (2) a bheith caite nó roimhe sin, an ndearnadh nó nach
ndearnadh comhaontú idir na páirtithe gur cóir déileáil le haon
cheann nó le gach ceann de na nithe faoi dhíospóid trí eadráin.

(4) I gcás ina ndearnadh comhaontú den sórt sin, déileálfar leis
an gcomhaontú mar chomhaontú eadrána chun críocha an Achta seo.

(5) Déanfaidh an chúirt, maidir le comhaontú dá dtagraítear i
bhfo-alt (4)—

(a) i gcás ina mbaineann an comhaontú le gach ní faoi
dhíospóid, le hordú, socrú maidir leis na himeachtaí a
scor agus féadfaidh sí cibé ordú a dhéanamh maidir le
costais na n-imeachtaí a mheasfaidh sí is cuí, nó

(b) i gcás ina mbaineann an comhaontú le cuid de na nithe faoi
dhíospóid ach nach mbaineann sé leo go léir, féadfaidh sí
cibé ordú a dhéanamh maidir leis na himeachtaí a scor a
mheasfaidh sí is cuí.

(6) I gcás nach ndearnadh aon chomhaontú féadfaidh an chúirt
cibé ordú a dhéanamh a mheasfaidh sí is cuí i ndáil le leanúint de
na himeachtaí.

(7) Is alt i dteannta, agus ní in ionad, aon chumhachta de chuid
cúirte chun imeachtaí sibhialta os a comhair a chur ar atráth an t-
alt seo.

17
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SCEIDEAL 1

TÉACS DHLÍ EISEAMLÁIREACH UNCITRAL MAIDIR LE
hEADRÁIN TRÁCHTÁLA IDIRNÁISIÚNTA

(Lenar ghlac Coimisiún na Náisiún Aontaithe ar an Dlí Trádála
Idirnáisiúnta an 21 Meitheamh 1985, maille le leasuithe lenar ghlac
an Coimisiún sin an 7 Iúil 2006)

CAIBIDIL 1. FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1. Raon Feidhme
(1) Tá feidhm ag an Dlí seo maidir le headráin tráchtála
idirnáisiúnta, faoi réir aon chomhaontú atá i bhfeidhm idir an Stát
seo agus aon Stát eile nó aon Stáit eile.

(2) Maidir le forálacha an Dlí seo, ach amháin airteagail 8, 9, 17H,
17I, 17J, 35 agus 36, níl feidhm acu ach amháin sa chás gur i gcríoch
an Stáit seo atá an áit eadrána.

(3) Is eadráin idirnáisiúnta eadráin más rud é:

(a) gur i Stáit éagsúla a bheidh a n-áiteanna gnó ag na
páirtithe i gcomhaontú eadrána, tráth chríochnú an
chomhaontaithe sin; nó

(b) gur lasmuigh den Stát ina bhfuil a n-áiteanna gnó ag
na páirtithe a bheidh ceann de na háiteanna seo a leanas:

(i) an áit eadrána más sa chomhaontú eadrána, nó dá
bhun, a chinntear í;

(ii) aon áit ina mbeidh cuid shubstaintiúil
d’oibleagáidí na comhbhainte tráchtála le
comhlíonadh nó an áit lena mbeidh an bhaint is
dlúithe ag ábhar na díospóide; nó

(c) gur chomhaontaigh na páirtithe go sainráite go
mbaineann ábhar an chomhaontaithe eadrána le níos mó
ná aon tír amháin.

(4) Chun críocha mhír (3) den airteagal seo:

(a) má bhíonn níos mó ná aon áit ghnó amháin ag páirtí,
is é an áit ghnó an áit sin a mbeidh an chomhbhaint is
dlúithe aici leis an gcomhaontú eadrána;

(b) mura mbeidh áit ghnó ag páirtí, déanfar tagairt dá
ghnátháit chónaithe.

(5) Ní dhéanfaidh an Dlí seo difear d’aon dlí eile de chuid an Stáit
seo nach bhféadfar díospóidí áirithe a chur chun eadrána dá bhua nó
nach bhféadfar iad a chur chun eadrána ach amháin de réir forálacha
seachas forálacha de chuid an Dlí seo.

Airteagal 2. Mínithe agus rialacha léiriúcháin
Chun críocha an Dlí seo:

(a) ciallaíonn “eadráin” aon eadráin cibé acu is foras
eadrána buan a riarann í nó nach ea;

(b) ciallaíonn “binse eadrána” eadránaí aonair nó painéal
eadránaithe;
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(c) ciallaíonn “cúirt” comhlacht nó organ de chóras
breithiúnach Stáit;

(d) i gcás ina dtugtar, le foráil den Dlí seo, seachas
airteagal 28, saorchead do na páirtithe saincheist áirithe a
chinneadh, folaíonn an saorchead sin an ceart atá ag na
páirtithe a údarú do thríú páirtí, lena n-áirítear institiúid,
an cinneadh sin a dhéanamh;

(e) i gcás ina dtagraítear i bhforáil den Dlí seo do na
páirtithe a bheith tar éis comhaontú a dhéanamh nó don
fhéidearthacht atá ann go ndéanfaidh na páirtithe
comhaontú, nó ina dtagraítear inti in aon slí eile do
chomhaontú ag na páirtithe, folaíonn an comhaontú sin
aon rialacha eadrána dá dtagraítear sa chomhaontú sin;

(f) i gcás ina dtagraítear, i bhforáil den Dlí seo, seachas in
airteagail 25(a) agus 32(2)(a), d’éileamh, baineann foráil
den sórt sin freisin le frithéileamh, agus i gcás ina
dtagraítear do chosaint inti, baineann sí freisin le cosaint
ar an bhfrithéileamh sin.

Airteagal 3. Cumarsáidí i scríbhinn a fháil
(1) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt:

(a) meastar aon chumarsáid i scríbhinn a bheith faighte
má sheachadtar í ar an seolaí go pearsanta nó má
sheachadtar í chuig a áit ghnó, chuig a ghnátháit chónaithe
nó chuig a sheoladh poist; murar féidir aon cheann díobh
seo a fhionnadh tar éis fiosrú réasúnach a dhéanamh,
meastar cumarsáid i scríbhinn a bheith faighte má
chuirtear í chuig an áit ghnó, chuig an ngnátháit chónaithe
nó chuig an seoladh poist is deireanaí is eol a bheith ag an
seolaí trí litir chláraithe nó trí aon mhodh eile lena
soláthraítear taifead ar an iarracht í a sheachadadh;

(b) meastar an chumarsáid a bheith faighte ar an lá a
sheachadtar amhlaidh í.

(2) Níl feidhm ag forálacha an airteagail seo maidir le cumarsáidí in
imeachtaí cúirte.

Airteagal 4. Ceart agóid a dhéanamh a tharscaoileadh
Maidir le páirtí arb eol dó nach ndearnadh aon fhoráil den Dlí seo
ar féidir leis na páirtithe maolú uirthi nó aon cheanglas faoin
gcomhaontú eadrána, a chomhlíonadh agus a leanfaidh ar aghaidh
mar sin féin leis an eadráin gan a agóid i gcoinne an
neamhchomhlíonta sin a lua gan moill mhíchuí nó, má fhoráiltear do
theorainn ama ina leith, laistigh den tréimhse ama sin, measfar gur
tharscaoil sé a cheart chun agóid a dhéanamh.

Airteagal 5. Méid na hidirghabhála cúirte
Maidir le nithe atá faoi rialú ag an Dlí seo, ní dhéanfaidh aon chúirt
idirghabháil ach amháin sa chás ina bhforáiltear amhlaidh sa Dlí seo.

Airteagal 6. Cúirt nó údarás eile le haghaidh feidhmeanna áirithe i
dtaca le cúnamh agus maoirsiú eadrána
Déanfaidh ... [Sonróidh gach Stát a achtóidh an Dlí Eiseamláireach
seo an chúirt, na cúirteanna nó, i gcás ina dtagraítear ann dó, an t-
údarás eile atá inniúil ar na feidhmeanna seo a chomhlíonadh.] ... na
feidhmeanna dá dtagraítear in airteagail 11(3), 11(4), 13(3), 14, 16(3)
agus 34(2) a chomhlíonadh.
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CAIBIDIL II. COMHAONTÚ EADRÁNA

Rogha I

Airteagal 7. Míniú ar chomhaontú eadrána agus a fhoirm

(1) Is éard is “comhaontú eadrána” ann comhaontú ag na páirtithe
go gcuirfidh siad chun eadrána gach díospóid nó díospóidí áirithe a
d’eascair nó a d’fhéadfadh eascairt eatarthu maidir le comhbhaint
dhlíthiúil shonraithe, cibé acu atá sí conarthach nó nach bhfuil.
Féadfaidh comhaontú eadrána a bheith i bhfoirm clásail eadrána i
gconradh nó i bhfoirm comhaontaithe ar leith.

(2) Is i scríbhinn a bheidh an comhaontú eadrána.

(3) Tá comhaontú eadrána i scríbhinn má dhéantar an t-ábhar atá
ann a thaifeadadh in aon fhoirm, cibé acu a rinneadh an comhaontú
nó an conradh eadrána a thabhairt chun críche de bhriathra béil, trí
iompar, nó ar mhodh eile nó nach ndearnadh.

(4) Déanfar an ceanglas gur i scríbhinn a bheidh comhaontú eadrána
a chomhlíonadh trí chumarsáid leictreonach má tá an fhaisnéis atá
inti inrochtana ar shlí go mbeidh sí in-úsáidte chun tagairt a
dhéanamh di dá éis sin; ciallaíonn “cumarsáid leictreonach” aon
chumarsáid a dhéanann na páirtithe trí theachtaireachtaí sonraí;
ciallaíonn “teachtaireacht sonraí” faisnéis a ghintear, a chuirtear, a
fhaightear nó a stóráiltear trí mheán leictreonach, maighnéadach,
optúil nó trí mheán dá shamhail, lena n-áirítear idirmhalartú sonraí
leictreonacha (ISL), an post leictreonach, teileagram, teiléacs nó
teileachóip ach gan a bheith teoranta dóibh sin.

(5) Ina theannta sin, tá comhaontú eadrána i scríbhinn má tá sé i
malartú ráiteas éilimh agus cosanta a líomhnaíonn páirtí amháin ann
gurb ann do chomhaontú agus nach séanann an páirtí eile ann gurb
ann dó.

(6) Aon tagairt a dhéantar i gconradh d’aon doiciméad ina bhfuil
clásal eadrána is comhaontú eadrána i scríbhinn í, ar choinníoll gur
de chineál an tagairt a mbeidh de thoradh uirthi gur cuid den
chonradh an clásal sin.

Rogha II

Airteagal 7. Míniú ar chomhaontú eadrána

Is éard is “comhaontú eadrána” ann comhaontú ag na páirtithe go
gcuirfidh siad chun eadrána gach díospóid nó díospóidí áirithe a
d’eascair nó a d’fhéadfadh eascairt eatarthu maidir le comhbhaint
dhlíthiúil shonraithe, cibé acu atá sí conarthach nó nach bhfuil.

Airteagal 8. Comhaontú eadrána agus éileamh substainteach os
comhair cúirte

(1) Déanfaidh cúirt ar os a comhair a thugtar caingean maidir le ní
is ábhar do chomhaontú eadrána, má iarrann páirtí amhlaidh tráth
nach déanaí ná an tráth a chuirfidh sé a chéad ráiteas faoi shubstaint
na díospóide faoi bhráid na cúirte, na páirtithe a tharchur chun
eadrána mura gcinnfidh sí go bhfuil an comhaontú ar neamhní nó
nach féidir é a chur i ngníomh ná a chomhlíonadh.

(2) I gcás ina mbeifear tar éis caingean dá dtagraítear i mír (1) den
airteagal seo a thabhairt, féadfar, ar a shon sin, imeachtaí eadrána a
thionsnamh nó leanúint díobh, agus féadfar dámhachtain a
dhéanamh, fad a bheidh an tsaincheist ar feitheamh os comhair na
cúirte.
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Airteagal 9. Comhaontú eadrána agus bearta eatramhacha ag cúirt
Ní bheidh sé ar neamhréir le comhaontú eadrána páirtí d’iarraidh,
roimh imeachtaí eadrána nó lena linn, beart eatramhach cosanta ar
chúirt agus cúirt do dheonú an bhirt sin.

CAIBIDIL III. COMHDHÉANAMH BINSE EADRÁNA

Airteagal 10. An líon eadránaithe
(1) Tá saorchead ag na páirtithe an líon eadránaithe a chinneadh.

(2) Cheal cinnidh den sórt sin, triúr an líon eadránaithe a bheidh ann.

Airteagal 11. Eadránaithe a cheapadh
(1) Ní choiscfear ar dhuine gníomhú mar eadránaí mar gheall ar a
náisiúntacht, mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt.

(2) Tá cead ag na páirtithe nós imeachta a chomhaontú chun an t-
eadránaí nó na headránaithe a cheapadh, faoi réir fhorálacha
mhíreanna (4) agus (5) den airteagal seo.

(3) Cheal comhaontú den sórt sin,

(a) in eadráin ina mbeidh triúr eadránaithe, ceapfaidh
gach páirtí eadránaí amháin, agus déanfaidh an bheirt
eadránaí arna gceapadh amhlaidh an tríú headránaí a
cheapadh; má mhainníonn páirtí an t-eadránaí a cheapadh
laistigh de thréimhse tríocha lá ón tráth a gheofar iarraidh
ón bpáirtí eile déanamh amhlaidh, nó má mhainníonn an
bheirt eadránaí comhaontú ar an tríú headránaí laistigh de
thréimhse tríocha lá ó thráth a gceaptha, déanfaidh an
chúirt nó an t-údarás eile a shonraítear in airteagal 6 an
ceapachán, ar iarraidh ó pháirtí;

(b) in eadráin ina mbeidh eadránaí aonair, mura mbeidh
na páirtithe ábalta comhaontú ar an eadránaí, déanfaidh
an chúirt nó an t-údarás eile a shonraítear in airteagal 6 é
a cheapadh, ar iarraidh ó pháirtí.

(4) Más rud é, faoi nós imeachta ceapacháin arna chomhaontú ag
na páirtithe,

(a) go mainneoidh páirtí gníomhú mar a cheanglaítear
faoin nós imeachta sin, nó

(b) nach mbeidh na páirtithe, ná an bheirt eadránaí, ábalta
teacht ar chomhaontú a mbeifear ag súil leis uathu faoin
nós imeachta sin, nó

(c) go mainneoidh tríú páirtí, lena n-áirítear institiúid, aon
fheidhm a chomhlíonadh a cuireadh faoina chúram faoin
nós imeachta sin,

féadfaidh aon pháirtí a iarraidh ar an gcúirt nó ar an údarás eile a
shonraítear in airteagal 6 an beart is gá a dhéanamh, mura ndéantar
foráil sa chomhaontú ar an nós imeachta ceapacháin maidir le modh
eile lena chinntiú go gceapfar duine.

(5) Ní bheidh aon bhreith maidir le ní a ndéanfar, le mír (3) nó (4)
den airteagal seo, é a chur faoi chúram na cúirte nó faoi chúram an
údaráis eile a shonraítear in airteagal 6, faoi réir achomhairc ar bith.
Beidh aird chuí ag an gcúirt nó ag an údarás eile, le linn di nó dó
eadránaí a cheapadh, ar aon cháilíochtaí is gá a bheith ag an eadránaí
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de réir an chomhaontaithe ag na páirtithe agus ar cibé cúinsí ar dóigh
dóibh a chinntiú go ndéanfar eadránaí neamhspleách,
neamhchlaonta a cheapadh agus, i gcás eadránaí aonair nó tríú
headránaí, cuirfidh sí nó sé i gcuntas freisin a inmholta atá sé
eadránaí a cheapadh ar de náisiúntacht eile é seachas náisiúntachtaí
na bpáirtithe.

Airteagal 12. Forais agóide
(1) Nuair a rachfar chun cainte le duine i dtaca leis an
bhféidearthacht go ndéanfar é a cheapadh mar eadránaí, nochtfaidh
sé aon imthosca ar dóigh dóibh a bheith ina mbun le hamhrais
inchosanta i dtaobh a neamhchlaontachta nó a neamhspleáchais.
Déanfaidh eadránaí, ón tráth a cheapfar é agus i gcaitheamh na n-
imeachtaí eadrána, aon imthosca den sórt sin a nochtadh gan mhoill
do na páirtithe, mura mbeidh siad curtha in iúl aige dóibh cheana
féin.

(2) Ní fhéadfar agóid a dhéanamh i gcoinne eadránaí ach amháin
más ann d’imthosca is bun le hamhrais inchosanta i dtaobh a
neamhchlaontachta nó a neamhspleáchais, nó mura mbeidh
cáilíochtaí aige a mbeidh na páirtithe tar éis comhaontú orthu. Ní
fhéadfaidh páirtí agóid a dhéanamh i gcoinne eadránaí a cheap sé,
nó ar ghlac sé páirt ina cheapachán, ach amháin ar chúiseanna a
thiocfaidh ar a eolas tar éis an ceapachán a dhéanamh.

Airteagal 13. Nós imeachta agóide
(1) Tá saorchead ag na páirtithe nós imeachta a chomhaontú chun
agóid a dhéanamh i gcoinne eadránaí, faoi réir fhorálacha mhír (3)
den airteagal seo.

(2) Cheal comhaontú den sórt sin, déanfaidh páirtí a bheartaíonn
agóid a dhéanamh i gcoinne eadránaí, laistigh de thréimhse cúig lá
dhéag tar éis dó teacht ar an eolas faoi chomhdhéanamh an bhinse
eadrána, nó tar éis dó teacht ar an eolas faoi aon imthosca dá
dtagraítear in airteagal 12(2), ráiteas i scríbhinn ar na cúiseanna atá
leis an agóid a chur chuig an mbinse eadrána. Mura rud é go
dtarraingeoidh an t-eadránaí a ndéantar agóid ina choinne siar óna
oifig nó go gcomhaontóidh an páirtí eile leis an agóid, tabharfaidh
an binse eadrána breith maidir leis an agóid.

(3) Mura n-éireoidh le hagóid faoi aon nós imeachta arna
chomhaontú ag na páirtithe nó faoi nós imeachta mhír (2) den
airteagal seo, féadfaidh an páirtí is agóidí, laistigh de thréimhse
tríocha lá tar éis fógra a fháil faoin mbreith ag diúltú na hagóide, a
iarraidh ar an gcúirt nó ar an údarás eile a shonraítear in airteagal 6
breith a thabhairt maidir leis an agóid, agus ní bheidh an bhreith sin
faoi réir achomhairc ar bith; fad a bheidh iarraidh den sórt sin ar
feitheamh féadfaidh an binse eadrána, lena n-áirítear an t-eadránaí
a ndearnadh an agóid ina choinne, leanúint de na himeachtaí eadrána
agus dámhachtain a dhéanamh.

Airteagal 14: Mainneachtain gníomhú nó é a bheith dodhéanta
gníomhú
(1) Má éiríonn eadránaí neamhábalta de jure nó de facto ar a
fheidhmeanna a chomhlíonadh nó má mhainníonn sé gníomhú gan
mhoill mhíchuí ar chúiseanna eile, foirceanntar a mhandáid má
tharraingíonn sé siar óna oifig nó má chomhaontaíonn na páirtithe
ar an bhfoirceannadh. Thairis sin, má bhíonn conspóid ann fós maidir
le haon fhorais díobh seo, féadfaidh aon pháirtí a iarraidh ar an
gcúirt nó ar an údarás eile a shonraítear in airteagal 6 breith a
thabhairt maidir leis an mandáid a fhoirceannadh agus ní bheidh an
bhreith sin faoi réir achomhairc ar bith.
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(2) Más rud é, faoin airteagal seo nó faoi airteagal 13(2), go
dtarraingeoidh eadránaí siar óna oifig nó go gcomhaontóidh páirtí le
mandáid eadránaí a fhoirceannadh, ní hintuigthe as sin go nglactar
le bailíocht aon fhorais dá dtagraítear san airteagal seo nó in
airteagal 12(2).

Airteagal 15. Eadránaí ionaid a cheapadh
I gcás ina ndéantar mandáid eadránaí a fhoirceannadh faoi airteagal
13 nó 14 nó toisc gur tharraing sé siar ó oifig ar aon chúis eile nó
toisc go ndearnadh a mhandáid a chúlghairm trí chomhaontú na
bpáirtithe nó in aon chás eile ina bhfoirceanntar a mhandáid, déanfar
eadránaí ionaid a cheapadh de réir na rialacha ab infheidhme maidir
le ceapachán an eadránaí atá á ionadú.

CAIBIDIL IV. DLÍNSE AN BHINSE EADRÁNA

Airteagal 16. Inniúlacht an bhinse eadrána chun rialú a thabhairt ar
a dhlínse
(1) Féadfaidh an binse eadrána rialú a dhéanamh ar a dhlínse féin,
lena n-áirítear aon agóidí maidir leis an gcomhaontú eadrána a
bheith ann nó maidir lena bhailíocht. Chun na críche sin, déileálfar
le clásal eadrána is cuid de chonradh mar chomhaontú atá
neamhspleách ar théarmaí eile an chonartha. Maidir le breith ón
mbinse eadrána go bhfuil an conradh ar neamhní, ní bheidh ag
gabháil leis sin ipso jure go bhfuil an clásal eadrána neamhbhailí.

(2) Déanfar pléadáil nach bhfuil dlínse ag an mbinse eadrána a
thógáil tráth nach déanaí ná an tráth a chuirfear an ráiteas cosanta
faoi bhráid an bhinse. Ní choiscfear ar pháirtí pléadáil den sórt sin a
thógáil de bhíthin gur cheap sé eadránaí nó gur ghlac sé páirt ina
cheapachán. Déanfar pléadáil go bhfuil an binse eadrána ag sárú
réim a údaráis a thógáil a luaithe a dhéanfar an ní a líomhnaítear a
bheith thar réim a údaráis a thógáil le linn na n-imeachtaí eadrána.
Féadfaidh an binse eadrána, i gceachtar cás, glacadh le pléadáil is
déanaí más dóigh leis gur féidir an mhoill a chosaint.

(3) Féadfaidh an binse eadrána rialú a dhéanamh ar phléadáil dá
dtagraítear i mír (2) den airteagal seo, mar réamhcheist nó le linn
dámhachtain a dhéanamh de bhua tuillteanas. Má rialaíonn an binse
eadrána mar réamhcheist go bhfuil dlínse aige, féadfaidh aon pháirtí
a iarraidh, laistigh de thréimhse tríocha lá tar éis fógra maidir leis an
rialú sin a fháil, ar an gcúirt a shonraítear in airteagal 6 breith a
thabhairt ar an ní, agus ní bheidh an bhreith sin faoi réir achomhairc
ar bith; fad a bheidh iarraidh den sórt sin ar feitheamh, féadfaidh an
binse eadrána leanúint de na himeachtaí eadrána agus dámhachtain
a dhéanamh.

CAIBIDIL IV A. BEARTA EATRAMHACHA AGUS
RÉAMHORDUITHE

Roinn 1. Bearta eatramhacha

Airteagal 17. Cumhacht binse eadrána bearta eatramhacha a ordú
(1) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh an binse
eadrána, ar iarraidh ó pháirtí, bearta eatramhacha a dheonú.
(2) Is éard is beart eatramhach ann aon bheart sealadach, cibé acu i
bhfoirm dámhachtana nó i bhfoirm eile, lena n-ordaíonn an binse
eadrána, aon tráth sula n-eisítear an dámhachtain lena dtugtar breith
chríochnaitheach maidir leis an díospóid, do pháirtí:

(a) An status quo a choinneáil nó a thabhairt ar ais go dtí
go gcinnfear an díospóid;
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(b) Gníomh a dhéanamh lena gcuirfí cosc le, nó staonadh
ó ghníomh a dhéanamh ar dóigh dó a bheith ina chúis le,
díobháil nó dochar láithreach nó díobháil nó dochar atá in
achomaireacht tarlú, don phróiseas eadrána féin;

(c) Modh a chur ar fáil chun sócmhainní a chaomhnú as a
bhféadfar dámhachtain dá éis sin a shásamh; nó

(d) Fianaise a chaomhnú a fhéadfaidh a bheith iomchuí
agus ábhartha i dtaca leis an díospóid a réiteach.

Airteagal 17 A. Coinníollacha a bhaineann le bearta eatramhacha a
dheonú

(1) Déanfaidh an páirtí a bhfuil beart eatramhach á iarraidh aige faoi
airteagal 17(2)(a), (b) agus (c) a dheimhniú don bhinse eadrána:

(a) Gur dóigh go leanfaidh díobháil nach féidir
leorghníomh dóthanach a dhéanamh ina leith le
dámhachtain damáistí sa chás nach n-ordaítear an beart,
agus gur mó i bhfad an díobháil sin ná an díobháil is dóigh
a bhainfidh don pháirtí ar ina choinne a bheidh an beart
dírithe má dheonaítear an beart; agus

(b) Go bhfuil féidearthacht réasúnach ann go n-éireoidh
leis an bpáirtí iarrthach de bhua thuillteanais an éilimh. Ní
dhéanfaidh an cinneadh ar an bhféidearthacht seo difear
do rogha an bhinse eadrána le linn dó aon chinneadh a
dhéanamh dá éis sin.

(2) Maidir le hiarraidh ar bheart eatramhach faoi airteagal 17(2)(d),
ní bheidh feidhm ag na ceanglais i míreanna (1)(a) agus (b) den
airteagal seo ach a mhéid is cuí leis an mbinse eadrána.

Roinn 2. Réamhorduithe

Airteagal 17 B. Iarratais ar réamhorduithe agus coinníollacha a
bhaineann le réamhorduithe a dheonú

(1) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh páirtí,
gan fógra a thabhairt d’aon pháirtí eile, iarraidh a dhéanamh ar
bheart eatramhach mar aon le hiarratas ar réamhordú á ordú do
pháirtí gan cuspóir an bhirt eatramhaigh atá á iarraidh a chur ó
mhaith.

(2) Féadfaidh an binse eadrána réamhordú a dheonú ar choinníoll
go measann sé gur baol go gcuirfeadh sé cuspóir an bhirt ó mhaith
an iarraidh ar an mbeart eatramhach a nochtadh roimh ré don pháirtí
ar ina choinne a bheidh sé dírithe.

(3) Tá feidhm ag na coinníollacha a mhínítear faoi airteagal 17A
maidir le haon réamhordú, ar choinníoll gurb é an dochar a bheidh
le measúnú faoi alt 17A(1)(a) an dochar is dóigh a leanfaidh as an
ordú a dheonú nó gan é a dheonú.

Airteagal 17 C. Córas sonrach le haghaidh réamhorduithe

(1) Díreach tar éis don bhinse eadrána cinneadh a dhéanamh i leith
iarratais ar réamhordú, tabharfaidh an binse eadrána fógra do gach
páirtí maidir leis an iarraidh ar an mbeart eatramhach, maidir leis an
iarratas ar an réamhordú, maidir leis an réamhordú, más ann, agus
maidir le gach cumarsáid eile, lena n-áirítear léiriú a thabhairt ar
lánas aon chumarsáide ó bhéal, idir aon pháirtí agus an binse eadrána
i ndáil leis sin.
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(2) An tráth céanna, tabharfaidh an binse eadrána deis d’aon pháirtí
ar ina choinne a bheidh réamhordú dírithe a chás a chur i láthair an
tráth is luaithe is indéanta.

(3) Tabharfaidh an binse eadrána breith go pras maidir le haon agóid
in aghaidh an réamhordaithe.

(4) Rachaidh réamhordú in éag tar éis ocht lá is fiche ón dáta a
d’eisigh an binse eadrána é. Féadfaidh an binse eadrána beart
eatramhach a eisiúint, áfach, lena ndéanfar an réamhordú a ghlacadh
nó a mhodhnú, tar éis fógra agus deis a chás a chur i láthair a bheith
tugtha don pháirtí ar ina choinne a bheidh an réamhordú dírithe.

(5) Beidh réamhordú ina cheangal ar na páirtithe ach ní bheidh sé
faoi réir forghníomhú ag cúirt. Ní dámhachtain réamhordú den sórt
sin.

Roinn 3. Forálacha is infheidhme maidir le bearta eatramhacha agus
réamhorduithe

Airteagal 17 D. Modhnú, fionraí, foirceannadh

Féadfaidh an binse eadrána beart eatramhach nó réamhordú a
dheonaigh sé a mhodhnú, a fhionraí, nó a fhoirceannadh, ar iarratas
ó aon pháirtí nó, in imthosca eisceachtúla agus ar fhógra a thabhairt
roimh ré do na páirtithe, ar thionscnamh an bhinse eadrána féin.

Airteagal 17E. Urrús a sholáthar

(1) Féadfaidh an binse eadrána a cheangal ar an bpáirtí a iarrann an
beart eatramhach urrús cuí a sholáthar i dtaca leis an mbeart.

(2) Déanfaidh an binse eadrána a cheangal ar an bpáirtí a dhéanann
iarratas ar réamhordú urrús a sholáthar i dtaca leis an ordú mura
gceapann an binse eadrána go mbeadh sé míchuí, nó nach gá,
déanamh amhlaidh.

Airteagal 17 F. Nochtadh

(1) Féadfaidh an binse eadrána a cheangal ar aon pháirtí aon athrú
ábhartha sna himthosca ar ar a mbonn a iarradh nó a deonaíodh an
beart a nochtadh go pras.

(2) Nochtfaidh an páirtí a dhéanann iarratas ar réamhordú, don
bhinse eadrána na himthosca go léir ar dóigh iad a bheith iomchuí
maidir le cinneadh an bhinse eadrána i dtaobh an ndéanfaidh sé an
t-ordú a dheonú nó a choinneáil, agus leanfaidh an oibleagáid sin go
dtí go mbeidh deis ag an bpáirtí ar ina choinne a iarradh an t-ordú a
chás a chur i láthair. Beidh feidhm ag mír (1) den airteagal seo dá
éis sin.

Airteagal 17 G. Costais agus damáistí

Beidh an páirtí a iarrann beart eatramhach nó a dhéanann iarratas
ar réamhordú faoi dhliteanas i leith aon chostas agus damáistí a
bhainfidh d’aon pháirtí de dheasca an bhirt nó an ordaithe má
chinneann an binse eadrána níos déanaí nár chóir, sna himthosca, an
beart nó an t-ordú a dheonú. Féadfaidh an binse eadrána na costais
agus na damáistí sin a dhámhachtain tráth ar bith le linn na n-
imeachtaí.
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Roinn 4. Bearta eatramhacha a aithint agus a fhorghníomhú

Airteagal 17 H. Aithint agus forghníomhú

(1) Aithneofar beart eatramhach arna eisiúint ag binse eadrána mar
bheart ceangailteach agus, mura bhforálfaidh an binse eadrána a
mhalairt, forghníomhófar é ar iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt
inniúil, is cuma cén tír inar eisíodh é, faoi réir fhorálacha airteagal
17 I.

(2) Déanfaidh an páirtí a bhfuil aitheantas ar bheart eatramhach nó
forghníomhú birt eatramhaigh á lorg aige nó faighte aige aon
fhoirceannadh, fionraí nó modhnú ar an mbeart eatramhach sin a
chur in iúl go pras don chúirt.

(3) Féadfaidh an chúirt den Stát ina lorgaítear aitheantas nó
forghníomhú, más cuí léi é, a ordú don pháirtí iarrthach urrús cuí a
sholáthar mura mbeidh cinneadh déanta cheana féin ag an mbinse
eadrána maidir le hurrús nó i gcás inar gá cinneadh den sórt sin chun
cearta tríú páirtithe a chosaint.

Airteagal 17 I. Forais chun aitheantas nó forghníomhú a dhiúltú

(1) Ní fhéadfar diúltú beart eatramhach a aithint nó a fhorghníomhú
ach amháin:

(a) Ar iarraidh ón bpáirtí ar ina choinne a agraítear é, más
deimhin leis an gcúirt:

(i) Gur gá an diúltú sin ar na forais a leagtar amach
in airteagal 36(1)(a)(i), (ii), (iii) nó (iv); nó

(ii) Nár comhlíonadh breith an bhinse eadrána maidir
le hurrús a sholáthar i dtaca leis an mbeart
eatramhach arna eisiúint ag an mbinse eadrána; nó

(iii) Go bhfuil an beart eatramhach foirceanta nó
fionraithe ag an mbinse eadrána, nó i gcás ina
gcumhachtaítear amhlaidh di, ag cúirt an Stáit ina
dtarlaíonn an eadráin nó ar faoina dhlí a deonaíodh
an beart eatramhach sin; nó

(b) Má chinneann an chúirt:

(i) Go bhfuil an beart eatramhach ar neamhréir leis
na cumhachtaí a thugtar don chúirt mura
dtabharfaidh an chúirt breith an beart eatramhach a
athfhoirmliú a mhéid is gá chun é a chur in oiriúint
dá cumhachtaí agus dá nósanna imeachta féin chun
an beart eatramhach sin a fhorghníomhú agus gan a
shubstaint a mhodhnú; nó

(ii) Go bhfuil feidhm ag aon cheann de na forais atá
leagtha amach in airteagal 36(1)(b)(i) nó (ii), maidir
leis an mbeart eatramhach a aithint agus a
fhorghníomhú.

(2) Ní bheidh éifeacht le haon chinneadh a dhéanfaidh an chúirt ar
aon fhoras i mír (1) den airteagal seo, ach amháin chun críocha an
iarratais ar an mbeart eatramhach a aithint agus a fhorghníomhú. Ní
dhéanfaidh an chúirt ina lorgaítear go ndéanfaí aithint agus
forghníomhú athbhreithniú ar shubstaint an bhirt eatramhaigh, le
linn an cinneadh sin a dhéanamh.
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Roinn 5. Bearta eatramhacha arna n-ordú ag cúirt.

Airteagal 17 J. Bearta eatramhacha arna n-ordú ag cúirt

Beidh an chumhacht chéanna ag cúirt chun beart eatramhach a
eisiúint i ndáil le himeachtaí eadrána, is cuma cé acu a bheidh nó
nach mbeidh a n-áit i gcríoch an Stáit seo, agus atá aici i ndáil le
himeachtaí i gcúirteanna. Feidhmeoidh an chúirt an chumhacht sin
de réir a nósanna imeachta féin le linn na gnéithe sonracha a
bhaineann le headráin idirnáisiúnta a bhreithniú.

CAIBIDIL V. SEOLADH NÓSANNA IMEACHTA EADRÁNA

Airteagal 18. Déileáil go comhionann le páirtithe

Déileálfar go comhionann leis na páirtithe agus tabharfar deis iomlán
do gach páirtí a chás a chur i láthair.

Airteagal 19. Rialacha nós imeachta a chinneadh

(1) Faoi réir fhorálacha an Dlí seo, tá saorchead ag na páirtithe
comhaontú ar an nós imeachta a bheidh le leanúint ag an mbinse
eadrána le linn na himeachtaí a sheoladh.

(2) Cheal comhaontú den sórt sin, féadfaidh an binse eadrána, faoi
réir fhorálacha an Dlí seo, an eadráin a sheoladh ar cibé modh is
cuí leis. Folaíonn an chumhacht a thugtar don bhinse eadrána an
chumhacht chun inghlacthacht, bainteacht, ábharthacht agus
tromachar aon fhianaise a chinneadh.

Airteagal 20. An áit eadrána

(1) Tá saorchead ag na páirtithe comhaontú ar an áit eadrána. Cheal
comhaontú den sórt sin, is é an binse eadrána a chinnfidh an áit
eadrána ag féachaint d’imthosca an cháis, lena n-áirítear
caoithiúlacht na bpáirtithe.

(2) D’ainneoin fhorálacha mhír (1) den airteagal seo, féadfaidh an
binse eadrána, mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, teacht
le chéile in aon áit is cuí leis chun comhchomhairliúcháin i measc a
chomhaltaí, chun finnéithe, saineolaithe nó na páirtithe a éisteacht,
nó chun earraí, maoin eile nó doiciméid a iniúchadh.

Airteagal 21. Imeachtaí eadrána a thionscnamh

Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, tionscnaítear na
himeachtaí eadrána i leith díospóide áirithe ar an dáta ar a
bhfaighidh an freagróir iarratas chun an díospóid sin a tharchur
chun eadrána.

Airteagal 22. Teanga

(1) Tá saorchead ag na páirtithe comhaontú ar an teanga nó na
teangacha a bheidh le húsáid sna himeachtaí eadrána. Cheal
comhaontú den sórt sin, cinnfidh an binse eadrána an teanga nó na
teangacha a bheidh le húsáid sna himeachtaí. Beidh feidhm ag an
gcomhaontú seo nó ag an gcinneadh seo, mura sonrófar a mhalairt
ann, maidir le haon ráiteas i scríbhinn ó pháirtí, le haon éisteacht
agus le haon dámhachtain, cinneadh nó trácht eile ón mbinse
eadrána.

(2) Féadfaidh binse eadrána a ordú go mbeidh aistriúchán go dtí an
teanga nó na teangacha a chomhaontóidh na páirtithe nó a chinnfidh
an binse eadrána ag gabháil le haon fhianaise dhoiciméadach.
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Airteagal 23. Ráitis éilimh agus chosanta

(1) Laistigh den tréimhse ama a chomhaontóidh na páirtithe nó a
chinnfidh an binse eadrána, luafaidh an t-éilitheoir na fíorais a
thacaíonn lena éileamh, na pointí atá faoi shaincheist agus an
faoiseamh nó an leigheas atá á lorg, agus luafaidh an freagróir a
chosaint i leith na sonraí sin, mura gcomhaontóidh na páirtithe a
mhalairt maidir leis na heilimintí is gá i ráitis den sórt sin. Féadfaidh
na páirtithe na doiciméid go léir is dóigh leo a bheith iomchuí a chur
faoi bhráid an bhinse eadrána i dteannta a ráiteas nó féadfaidh siad
tagairt do na doiciméid nó don fhianaise eile a bheidh á chur faoi
bhráid an bhinse eadrána acu a chur leis na ráitis.

(2) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh ceachtar
páirtí a éileamh nó a chosaint a leasú nó a fhorlíonadh i gcúrsa na
n-imeachtaí eadrána, murar míchuí leis an mbinse eadrána é leasú
den sórt sin a cheadú ag féachaint don mhoill a bhain lena
dhéanamh.

Airteagal 24. Éisteachtaí agus imeachtaí i scríbhinn

(1) Faoi réir aon chomhaontú dá mhalairt idir na páirtithe,
tabharfaidh an binse eadrána breith i dtaobh an ndéanfaidh sé
éisteachtaí ó bhéal a thionól chun fianaise a thabhairt nó le haghaidh
argóna ó bhéal, nó an ndéanfar na himeachtaí a sheoladh ar bhonn
doiciméad agus ábhar eile. Mura mbeidh na páirtithe tar éis
comhaontú, áfach, nach dtionólfar aon éisteachtaí, tionólfaidh an
binse eadrána éisteachtaí den sórt sin ag céim chuí de na himeachtaí
má iarrann páirtí air déanamh amhlaidh.

(2) Tabharfar réamhfhógra leordhóthanach do na páirtithe i dtaobh
aon éisteachta agus i dtaobh aon chruinniú den bhinse eadrána chun
earraí, maoin eile nó doiciméid a iniúchadh.

(3) Déanfar na ráitis, na doiciméid nó an fhaisnéis eile go léir a
chuirfidh páirtí amháin ar fáil don bhinse eadrána a chur i bhfios don
pháirtí eile. Cuirfear i bhfios do na páirtithe freisin aon tuarascáil
shaineolach nó doiciméad fianaiseach ar a bhféadfaidh an binse
eadrána brath le linn dó a bhreith a thabhairt.

Airteagal 25. Mainneachtain ag páirtí

Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, más rud é, gan cúis
leordhóthanach a thaispeáint,

(a) go mainneoidh an t-éilitheoir a ráiteas éilimh a chur i
bhfios de réir airteagal 23(1), déanfaidh an binse eadrána
na himeachtaí a fhoirceannadh;

(b) go mainneoidh an freagróir a ráiteas cosanta a chur i
bhfios de réir airteagal 23(1), leanfaidh an binse eadrána
de na himeachtaí gan a mheas go bhfuil líomhaintí an
éilitheora á n-admháil mar gheall ar an mainneachtain sin
ann féin;

(c) go mainneoidh aon pháirtí láithriú ag éisteacht nó
fianaise dhoiciméadach a thabhairt ar aird, féadfaidh an
binse eadrána leanúint de na himeachtaí agus an
dámhachtain a dhéanamh ar an bhfianaise a bheidh os a
chomhair.
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Airteagal 26. Saineolaí arna cheapadh ag an mbinse eadrána
(1) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh an binse
eadrána

(a) saineolaí amháin nó níos mó a cheapadh chun
tuarascáil a thabhairt dó ar shaincheisteanna sonracha a
bheidh le cinneadh ag an mbinse eadrána;

(b) a cheangal ar pháirtí aon fhaisnéis iomchuí a thabhairt
don saineolaí nó aon doiciméid, earraí nó maoin eile is
iomchuí a thabhairt ar aird dó lena n-iniúchadh nó
rochtain orthu a sholáthar dó.

(2) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, má iarrann páirtí
amhlaidh nó má mheasann an binse eadrána gur gá déanamh
amhlaidh, déanfaidh an saineolaí, tar éis dó a thuarascáil scríofa nó
a thuarascáil ó bhéal a sheachadadh, páirt a ghlacadh in éisteacht
ina mbeidh deis ag na páirtithe ceisteanna a chur air agus finnéithe
saineolacha a thabhairt i láthair chun fianaise a thabhairt ar na pointí
atá faoi shaincheist.

Airteagal 27. Cúnamh ó chúirt chun fianaise a ghlacadh
Féadfaidh an binse eadrána nó páirtí le toiliú an bhinse eadrána
cúnamh a iarraidh ar chúirt inniúil den Stát seo chun fianaise a
ghlacadh. Féadfaidh an chúirt an iarraidh a fhorghníomhú de réir a
hinniúlachta agus de réir a rialacha maidir le fianaise a ghlacadh.

CAIBIDIL VI. DÁMHACHTAIN A DHÉANAMH AGUS
IMEACHTAÍ A FHOIRCEANNADH

Airteagal 28. Rialacha is infheidhme maidir le hábhar díospóide
(1) Tabharfaidh an binse eadrána breith ar an díospóid de réir cibé
rialacha dlí a roghnóidh na páirtithe mar rialacha is infheidhme
maidir le hábhar na díospóide. Forléireofar aon ainmniú a dhéanfar
ar dhlí nó córas dlí Stáit áirithe, mura gcuirfear in iúl é ar shlí eile,
mar ainmniú a thagraíonn do dhlí substainteach an Stáit sin seachas
dá rialacha maidir le heasaontacht dlíthe.

(2) Cheal aon ainmniú ó na páirtithe, déanfaidh an binse eadrána an
dlí arna chinneadh ag na rialacha maidir le heasaontacht dlíthe a
mheasfaidh sé is infheidhme a chur chun feidhme.

(3) Ní dhéanfaidh an binse eadrána cinneadh ex aequo et bono nó
mar amiable compositeur ach amháin sa chás go mbeidh sí údaraithe
go sainráite ag na páirtithe chun déanamh amhlaidh.

(4) I ngach cás, is de réir théarmaí an chonartha a dhéanfaidh an
binse eadrána cinneadh agus cuirfidh sé i gcuntas gnáthaimh na
trádála is infheidhme maidir leis an idirbheart.

Airteagal 29. Cinnteoireacht ag painéal eadránaithe
In imeachtaí eadrána ina bhfuil níos mó ná eadránaí amháin, déanfar
aon bhreith dá chuid a thabhairt le tromlach de chomhaltaí uile an
bhinse eadrána, mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt.
Féadfaidh eadránaí ceannais breith a thabhairt ar cheisteanna faoi
nós imeachta, áfach, má tá sé údaraithe amhlaidh ag na páirtithe nó
ag comhaltaí uile an bhinse eadrána.

Airteagal 30. Socraíocht
(1) Más rud é, le linn imeachtaí eadrána, go socróidh na páirtithe an
díospóid, déanfaidh an binse eadrána na himeachtaí a fhoirceannadh
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agus, má iarrann na páirtithe amhlaidh agus mura bhfuil agóid ag
an mbinse eadrána in aghaidh déanamh amhlaidh, an tsocraíocht a
thaifeadadh i bhfoirm dámhachtana eadrána ar théarmaí
comhaontaithe.

(2) Déanfar dámhachtain ar théarmaí comhaontaithe de réir
fhorálacha airteagal 31 agus luafar inti gur dámhachtain í. Tá an
stádas céanna ag dámhachtain den sórt sin agus an éifeacht chéanna
léi atá ag aon dámhachtain eile de bhua thuillteanais an cháis agus
léi.

Airteagal 31. Foirm dámhachtana agus na hábhair a bheidh inti

(1) Is i scríbhinn a dhéanfar an dámhachtain agus síneoidh an t-
eadránaí nó na headránaithe í. In imeachtaí eadrána le níos mó ná
eadránaí amháin, is leor sínithe thromlach chomhaltaí uile an bhinse
eadrána, ar choinníoll go luafar an chúis le haon síniú a bheith fágtha
ar lár.

(2) Luafar sa dámhachtain na cúiseanna ar a bhfuil sí bunaithe, mura
rud é go mbeidh na páirtithe tar éis comhaontú nach dtabharfar aon
chúiseanna nó gur dámhachtain ar théarmaí comhaontaithe faoi
airteagal 30 an dámhachtain.

(3) Luafar sa dámhachtain dáta na dámhachtana agus an áit eadrána
arna cinneadh de réir airteagal 20(1). Measfar go ndearnadh an
dámhachtain san áit sin.

(4) Tar éis an dámhachtain a dhéanamh, déanfar cóip a bheidh
sínithe ag na headránaithe de réir mhír (1) den airteagal seo a
sheachadadh ar gach páirtí.

Airteagal 32. Imeachtaí a fhoirceannadh

(1) Foirceanntar na himeachtaí eadrána leis an dámhachtain
chríochnaitheach nó le hordú ón mbinse eadrána de réir mhír (2)
den airteagal seo.

(2) Eiseoidh an binse eadrána ordú chun na himeachtaí eadrána a
fhoirceannadh:

(a) nuair a tharraingeoidh an t-éilitheoir a éileamh siar,
mura rud é go ndéanfaidh an freagróir agóid ina aghaidh
agus go n-aithneoidh an binse eadrána leas dlisteanach ar
a thaobh sin i dtaca le socraíocht chríochnaitheach a fháil
ar an díospóid;

(b) nuair a chomhaontóidh na páirtithe ar fhoirceannadh
na n-imeachtaí;

(c) nuair a chinnfidh an binse eadrána nach gá nó nach
féidir leanúint de na himeachtaí ar aon chúis eile.

(3) Foirceanntar mandáid an bhinse eadrána le foirceannadh na n-
imeachtaí eadrána, faoi réir fhorálacha airteagail 33 agus 34(4).

Airteagal 33. Ceartú agus léiriú ar dhámhachtain; dámhachtain
bhreise

(1) Laistigh de thríocha lá ón dámhachtain a fháil, mura mbeidh
tréimhse eile comhaontaithe ag na páirtithe:

(a) féadfaidh páirtí, le fógra chun an pháirtí eile, a iarraidh
ar an mbinse eadrána aon earráidí le linn ríomha, aon
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earráidí cléireachais nó clódóireachta nó aon earráidí de
chineál dá samhail sa dámhachtain a cheartú;

(b) má chomhaontaíonn na páirtithe amhlaidh, féadfaidh
páirtí, le fógra chun an pháirtí eile, a iarraidh ar an mbinse
eadrána léiriú a thabhairt ar phointe sonrach nó ar chuid
den dámhachtain.

Má bhreithníonn an binse eadrána ceart a bheith leis an iarraidh,
déanfaidh sé an ceartú nó tabharfaidh sé an léiriú laistigh de thríocha
lá ón iarraidh a fháil. Beidh an léiriú ina chuid den dámhachtain.

(2) Féadfaidh an binse eadrána aon earráid den sórt dá dtagraítear i
mír (1)(a) den airteagal seo a cheartú ar a thionscnamh féin laistigh
de thréimhse tríocha lá ó dháta na dámhachtana.

(3) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh páirtí, le
fógra chun an pháirtí eile, a iarraidh ar an mbinse eadrána, laistigh de
thréimhse tríocha lá ón tráth a gheofar an dámhachtain, dámhachtain
bhreise a dhéanamh maidir le héilimh a tíolacadh sna himeachtaí
eadrána ach a fágadh ar lár ón dámhachtain. Má mheasann an binse
eadrána gur féidir an iarraidh a chosaint, déanfaidh sé an
dámhachtain bhreise laistigh de thréimhse seasca lá.

(4) Féadfaidh an binse eadrána, más gá, an tréimhse ama a shíneadh
ar laistigh di a dhéanfaidh sé ceartú, léiriú nó dámhachtain bhreise
faoi mhír (1) nó (3) den airteagal seo.

(5) Beidh feidhm ag forálacha airteagal 31 maidir le ceartú nó léiriú
ar an dámhachtain nó maidir le dámhachtain bhreise.

CAIBIDIL VII. CÚLÁRACH I gCOINNE DÁMHACHTANA

Airteagal 34. Iarratas ar chur ar ceal mar chúlárach eisiach i gcoinne
dámhachtana eadrána
(1) Ní fhéadfar cúlárach a dhéanamh chun cúirte i gcoinne
dámhachtana eadrána ach amháin trí iarratas ar chur ar ceal de réir
mhíreanna (2) agus (3) den airteagal seo.

(2) Ní fhéadfaidh an chúirt a shonraítear in airteagal 6 dámhachtain
eadrána a chur ar ceal ach amháin:

(a) má thugann an páirtí a bheidh ag déanamh an
iarratais cruthúnas:

(i) go raibh páirtí sa chomhaontú eadrána dá
dtagraítear in airteagal 7 faoi éagumas éigin; nó nach
bhfuil an comhaontú sin bailí faoin dlí ar chuir na
páirtithe faoina bhrí é nó, cheal aon treorach ina leith
sin, faoi dhlí an Stáit seo; nó

(ii) nár tugadh fógra cuí don pháirtí a bheidh ag
déanamh an iarratais i dtaobh ceapadh eadránaí nó i
dtaobh na n-imeachtaí eadrána nó nach raibh ar a
chumas ar shlí eile a chás a thabhairt i láthair; nó

(iii) go ndéileálann an dámhachtain le díospóid nach
raibh i gceist i dtéarmaí an chuir chun eadrána nó
nach bhfuil faoi réim na dtéarmaí sin, nó go bhfuil
breitheanna inti ar nithe nach sroicheann an cur chun
eadrána chucu, ar choinníoll, más féidir na
breitheanna ar nithe a cuireadh chun eadrána a
scaradh ó na nithe sin nár cuireadh chun eadrána
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amhlaidh, nach bhféadfar ach an chuid sin den
dámhachtain ina bhfuil breitheanna ar nithe nár
cuireadh chun eadrána a chur ar ceal; nó

(iv) nach raibh comhdhéanamh an bhinse eadrána nó
an nós imeachta eadrána de réir chomhaontú na
bpáirtithe, mura raibh an comhaontú sin contrártha
d’fhoráil den Dlí seo nach féidir leis na páirtithe
maolú uirthi, nó, cheal comhaontú den sórt sin, nach
raibh sé de réir an Dlí seo; nó

(b) má chinneann an chúirt:

(i) nach féidir ábhar na díospóide a shocrú trí eadráin
faoi dhlí an Stáit seo; nó

(ii) go bhfuil an dámhachtain contrártha do bheartas
poiblí an Stáit seo.

(3) Ní fhéadfar iarratas ar chur ar ceal a dhéanamh tar éis trí mhí a
bheith caite ón dáta a mbeidh an dámhachtain faighte ag an bpáirtí
a dhéanfaidh an t-iarratas sin nó, má rinneadh iarratas faoi airteagal
33, ón dáta a mbeidh an t-iarratas sin curtha de láimh ag an mbinse
eadrána.

(4) Féadfaidh an chúirt, nuair a iarrfar uirthi dámhachtain a chur ar
ceal, más cuí agus má iarrann páirtí uirthi déanamh amhlaidh, na
himeachtaí i dtaca le cur ar ceal a fhionraí ar feadh tréimhse ama a
chinnfidh sí d’fhonn deis a thabhairt don bhinse eadrána
athchromadh ar na himeachtaí eadrána nó cibé gníomh eile a
dhéanamh a chuirfidh, i dtuairim an bhinse eadrána, deireadh leis na
forais i dtaca leis an gcur ar ceal.

CAIBIDIL VIII. DÁMHACHTAINÍ A AITHINT AGUS A
FHORGHNÍOMHÚ

Airteagal 35. Aithint agus forghníomhú
(1) Aithneofar go bhfuil dámhachtain eadrána ina ceangal, is cuma
cén tír ina ndearnadh í, agus, ar iarratas i scríbhinn chuig an gcúirt
inniúil, déanfar í a fhorghníomhú faoi réir fhorálacha an airteagail
seo agus airteagal 36.

(2) Déanfaidh an páirtí a bheidh ag brath ar dhámhachtain nó ag
déanamh iarratais chun í a fhorghníomhú an dámhachtain bhunaidh
nó cóip di a sholáthar. Mura mbeidh an dámhachtain déanta i
dteanga oifigiúil de chuid an Stáit seo, féadfaidh an chúirt a iarraidh
ar an bpáirtí aistriúchán den chéanna go teanga den sórt sin a
sholáthar.

Airteagal 36. Forais chun aithint nó forghníomhú a dhiúltú
(1) Ní fhéadfar diúltú dámhachtain eadrána a aithint nó a
fhorghníomhú, is cuma cén tír ina ndearnadh í, ach amháin:

(a) ar iarraidh ón bpáirtí a bhfuil an dámhachtain eadrána
á hagairt ina choinne, má thugann an páirtí sin cruthúnas
don chúirt inniúil san áit a bhfuil an aithint á hiarraidh nó
an forghníomhú á iarraidh:

(i) go raibh páirtí sa chomhaontú eadrána dá
dtagraítear in airteagal 7 faoi éagumas éigin; nó nach
bhfuil an comhaontú sin bailí faoin dlí ar chuir na
páirtithe faoina bhrí é nó, cheal aon treorach ina leith
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sin, faoi dhlí na tíre ina ndearnadh an dámhachtain;
nó

(ii) nár tugadh fógra cuí don pháirtí a bhfuil an
dámhachtain á hagairt ina choinne i dtaobh ceapadh
eadránaí nó i dtaobh na n-imeachtaí eadrána nó nach
raibh ar a chumas ar shlí eile a chás a thabhairt i
láthair; nó

(iii) go ndéileálann an dámhachtain le díospóid nach
raibh i gceist i dtéarmaí an chuir chun eadrána nó
nach bhfuil faoi réim na dtéarmaí sin nó go bhfuil
breitheanna inti ar nithe nach sroicheann an cur chun
eadrána chucu, ar choinníoll, más féidir na
breitheanna ar nithe a cuireadh chun eadrána a
scaradh ó na nithe sin nár cuireadh chun eadrána
amhlaidh, go bhféadfar an chuid sin den dámhachtain
ina bhfuil breitheanna ar nithe a cuireadh chun
eadrána a aithint agus a fhorghníomhú; nó

(iv) nach raibh comhdhéanamh an bhinse eadrána nó
an nós imeachta eadrána de réir chomhaontú na
bpáirtithe nó, cheal comhaontú den sórt sin, nach
raibh sé de réir dhlí na tíre inar tharla an eadráin; nó

(v) nach bhfuil an dámhachtain tagtha chun bheith ina
ceangal fós ar na páirtithe, nó go bhfuil sí curtha ar
ceal nó ar fionraí ag cúirt de chuid na tíre ina
ndearnadh an dámhachtain sin nó ar faoina dlí a
rinneadh í; nó

(b) má chinneann an chúirt:

(i) nach féidir ábhar na díospóide a shocrú trí eadráin
faoi dhlí an Stáit seo; nó

(ii) go mbeadh sé contrártha do bheartas poiblí an
Stáit seo an dámhachtain a aithint nó a
fhorghníomhú.

(2) Má dhéantar iarratas ar dhámhachtain a chur ar ceal nó a fhionraí
chun cúirte dá dtagraítear i mír (1)(a)(v) den airteagal seo, féadfaidh
an chúirt, ina lorgófar aithint nó forghníomhú, más cuí léi, a breith
a chur ar athló agus féadfaidh sí freisin, ar iarratas ón bpáirtí a
éilíonn aithint nó forghníomhú na dámhachtana, a ordú don pháirtí
eile urrús cuí a sholáthar.
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SCEIDEAL 2

TÉACS CHOINBHINSIÚN 1958 MAIDIR LE
DÁMHACHTAINÍ EADRÁNA COIGRÍCHE A AITHINT

AGUS A FHORGHNÍOMHÚ

Airteagal I

1. Bainfidh an Coinbhinsiún seo le haithint agus le forghníomhú
dámhachtainí eadrána a dhéanfar i gcríoch Stáit seachas an Stát i
gcás ina n-iarrfar na dámhachtainí sin a aithint agus a fhorghníomhú,
agus ar dámhachtainí iad a eascraíonn ó easaontais idir daoine,
fisiciúil nó dlítheanach. Bainfidh sé freisin le dámhachtainí eadrána
nach meastar gur dámhachtainí intíre iad sa Stát ina n-iarrtar iad a
aithint agus a fhorghníomhú.

2. Folóidh an téarma “dámhachtainí eadrána” ní amháin
dámhachtainí arna ndéanamh ag eadránaithe a cheapfar do gach cás
ach dámhachtainí freisin arna ndéanamh ag buan-chomhlachtaí
eadrána a ndeachaigh na páirtithe ar a n-iontaoibh.

3. Nuair a bheidh Stát ar bith ag síniú nó ag daingniú an
Choinbhinsiúin seo nó ag aontú dó nó ag tabhairt fógra faoi
shroicheadh faoi airteagal X den Choinbhinsiún seo, féadfaidh sé ar
bhonn comharaíochta, a dhearbhú go gcuirfidh sé an Coinbhinsiún
chun feidhme maidir le haithint agus forghníomhú dámhachtainí a
rinneadh i gcríoch Stáit Chonarthaigh eile agus sa chríoch sin
amháin. Féadfaidh sé a dhearbhú freisin nach gcuirfidh sé an
Coinbhinsiún chun feidhme ach amháin maidir le heasaontais a
eascróidh ó chomhbhaintí dlíthiúla, conarthach nó eile, a meastar gur
comhbhaintí tráchtála iad faoi dhlí náisiúnta an Stáit a dhéanfaidh
an dearbhú sin.

Airteagal II

1. Tabharfaidh gach Stát Conarthach aitheantas do chomhaontú i
scríbhinn faoina ngeallfaidh na páirtithe go gcuirfidh siad chun
eadrána gach easaontas nó aon easaontas a tharla nó a tharlóidh
eatarthu maidir le comhbhaint dhlíthiúil shonraithe, conarthach nó
eile, i ndáil le hábhar a fhéadfar a shocrú trí eadráin.

2. Folóidh an téarma “comhaontú i scríbhinn” clásal eadrána i
gconradh nó i gcomhaontú eadrána, a bheidh sínithe ag na páirtithe
nó cuimsithe i malartú litreacha nó teileagram.

3. Nuair a bheidh caingean faoi bhráid chúirt Stáit Chonarthaigh
maidir le hábhar a mbeidh comhaontú de réir bhrí an airteagail seo
déanta ag na páirtithe ina leith, déanfaidh sí, ar cheann de na
páirtithe dá iarraidh sin, na páirtithe a tharchur chun eadrána, mura
gcinnfidh sé go bhfuil an comhaontú sin ar neamhní nó nach féidir é
a chur i ngníomh ná a chomhlíonadh.

Airteagal III

Admhóidh gach Stát Conarthach go gcuireann dámhachtainí eadrána
ceangal orthu agus forghníomhóidh siad iad de réir rialacha nós
imeachta na críche ina seastar ar an dámhachtain, faoi na
coinníollacha atá leagtha síos sna hairteagail seo a leanas. Ní
chuirfear coinníollacha is dochraidí go substaintiúil, ná táillí ná
muirir is airde, ag gabháil le haithint nó forghníomhú dámhachtainí
eadrána lena mbaineann an Coinbhinsiún seo ná mar a chuirtear ag
gabháil le haithint agus forghníomhú dámhachtainí eadrána intíre.
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Airteagal IV

1. D’fhonn an aithint agus an forghníomhú a luaitear san airteagal
sin roimhe seo a fháil, déanfaidh an páirtí a mbeidh an aithint agus
an forghníomhú á iarraidh aige na nithe seo a leanas a sholáthar
tráth an t-iarratas a dhéanamh:

(a) An dámhachtain bhunaidh, fíordheimhnithe go cuí, nó
cóip den dámhachtain sin, deimhnithe go cuí;

(b) An comhaontú bunaidh dá dtagraítear in airteagal II
nó cóip den chomhaontú sin, deimhnithe go cuí.

2. I gcás nach i dteanga oifigiúil de chuid na tíre ina seastar ar an
dámhachtain a dhéanfar an dámhachtain nó an comhaontú sin,
tabharfaidh an páirtí a mbeidh aithint agus forghníomhú na
dámhachtana á iarraidh aige tiontú ar na doiciméid sin ar aird sa
teanga sin. Deimhneoidh aistritheoir oifigiúil nó aistritheoir faoi bhrí
mionna nó gníomhaire taidhleoireachta nó consalachta an tiontú sin.

Airteagal V

1. Ní fhéadfar diúltú an dámhachtain a aithint agus a fhorghníomhú,
ar iarratas ón bpáirtí a bhfuil an dámhachtain á hagairt ina choinne,
ach amháin i gcás a dtabharfaidh an páirtí sin don údarás inniúil san
áit a bhfuil an aithint agus an forghníomhú á iarraidh cruthúnas:

(a) Go raibh na páirtithe sa chomhaontú dá dtagraítear in
airteagal II, faoin dlí is infheidhme ina leith, faoi éagumas
éigin, nó nach bhfuil an comhaontú sin bailí faoin dlí ar
chuir na páirtithe faoina bhrí é nó, cheal aon treoir ina
leith sin, faoi dhlí na tíre ina ndearnadh an dámhachtain;
nó

(b) Nár tugadh fógra cuí don pháirtí a mbeidh an
dámhachtain á hagairt ina choinne i dtaobh cheapadh an
eadránaí nó i dtaobh imeachtaí na headrána nó nach raibh
ar a chumas ar shlí eile a chás a thabhairt i láthair; nó

(c) Go ndéileálann an dámhachtain le heasaontas nach
raibh i gceist i dtéarmaí an chur chun eadrána, nó nach
dtagann faoi réim a théarmaí, nó go bhfuil cinntí inti ar
ábhair nach sroicheann an cur chun eadrána chucu, ar
choinníoll, más féidir na cinntí ar ábhair a cuireadh faoi
eadráin a scaradh ó na cinntí sin nár cuireadh faoi eadráin
amhlaidh, go bhféadfar an chuid sin den dámhachtain ina
bhfuil cinntí ar ábhair a cuireadh chun eadrána a aithint
agus a fhorghníomhú; nó

(d) Nach raibh comhdhéanamh an údaráis eadrána nó an
nós imeachta eadrána de réir chomhaontú na bpáirtithe,
nó, cheal chomhaontú den sórt sin, de réir dhlí na tíre inar
tharla an eadráin; nó

(e) Nach bhfuil an dámhachtain tagtha chun bheith ina
ceangal fós ar na páirtithe, nó go bhfuil sí curtha i leataobh
nó ar fionraí ag údarás inniúil de chuid na tíre ina
ndearnadh an dámhachtain nó ar faoina dlí a rinneadh í.

2. Féadfar diúltú freisin dámhachtain eadrána a aithint agus a
fhorghníomhú má chinneann údarás inniúil na tíre ina n-iarrtar í a
aithint agus a fhorghníomhú:
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(a) Nach féidir ábhar an easaontais a shocrú trí eadráin
faoi dhlí na tíre sin; nó

(b) Go mbeadh sé contrártha do bheartas poiblí na tíre sin
an dámhachtain a aithint nó a fhorghníomhú.

Airteagal VI

I gcás ina ndearnadh iarratas chun údarás inniúil dá dtagraítear in
airteagal V(1)(e) á iarraidh go gcuirfí an dámhachtain i leataobh nó
ar fionraí, féadfaidh an t-údarás a bhfuiltear ag iarraidh seasamh ar
an dámhachtain os a chomhair, más cuí leis é, an cinneadh ar
fhorghníomhú na dámhachtana a chur ar atráth agus féadfaidh sé
freisin, ar iarratas ón bpáirtí atá ag éileamh an dámhachtain a
fhorghníomhú, a ordú don pháirtí eile urrús oiriúnach a thabhairt.

Airteagal VII

1. Ní dhéanfaidh forálacha an Choinbhinsiúin láithrigh difear do
bhailíocht chomhaontuithe iltaobhacha nó déthaobhacha i dtaobh
aithint agus forghníomhú dámhachtana eadrána a rinne na Stáit
Chonarthacha ná ní cheilfidh siad ar aon pháirtí leasmhar aon cheart
a bheidh aige leas a bhaint as dámhachtain eadrána sa tslí agus a
mhéid a cheadaítear le dlí nó le conarthaí na tíre ina n-iarrfar
seasamh ar an dámhachtain sin.

2. Scoirfidh Prótacal 1923 na Ginéive um Chlásail Eadrána agus
Coinbhinsiún 1927 na Ginéive um Dhámhachtainí Eadrána
Coigríche a Chur i bhFeidhm d’éifeacht a bheith leo idir Stáit
Chonarthacha ar iad do theacht faoi cheangal, agus a mhéid a
thiocfaidh siad faoi cheangal, ag an gCoinbhinsiún seo.

Airteagal VIII

1. Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt go dtí an 31 Nollaig 1958
chun a shínithe thar ceann aon Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe
agus freisin thar ceann aon Stát eile atá nó a bheidh dá éis seo ina
chomhalta d’aon sainghníomhaireacht de chuid na Náisiún
Aontaithe, nó atá nó a bheidh dá éis seo ina pháirtí i Reacht na
Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta, nó aon Stát eile chun ar díríodh
cuireadh ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe.

2. Daingneofar an Coinbhinsiún seo agus taiscfear an ionstraim
dhaingniúcháin le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

Airteagal IX

1. Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun aontachais ag gach Stát
dá dtagraítear in airteagal VIII.

2. Déanfar aontachas trí ionstraim aontachais a thaisceadh le hArd-
Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

Airteagal X

1. Féadfaidh aon Stát a dhearbhú, nuair a bheidh sé ag síniú nó ag
daingniú an Choinbhinsiúin seo nó ag aontú dó, go sroichfidh an
Coinbhinsiún chuig gach críoch nó chuig aon chríoch a bhfuil sí
freagrach as a caidreamh idirnáisiúnta. Glacfaidh dearbhú den sórt
sin éifeacht nuair a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir
leis an Stát lena mbaineann.
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2. Déanfar aon sroicheadh den sórt sin tráth ar bith dá éis sin trí
fhógra a sheolfar chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus
glacfaidh sé éifeacht amhail ón nóchadú lá tar éis an lae ar a
bhfaighidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe an fógra sin, nó amhail
ón dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis an Stát
lena mbaineann, cibé dáta díobh is déanaí.

3. Maidir leis na críocha sin nach sroichfidh an Coinbhinsiún seo
chucu nuair a bheifear á shíniú nó á dhaingniú nó ag aontú dó,
breithneoidh gach Stát lena mbaineann an bhféadfar na bearta is gá
a dhéanamh chun go sroichfeadh feidhm an Choinbhinsiúin seo
chuig na críocha sin, ach sin ar an gcoinníoll, más gá sin ar
chúiseanna bunreachtúla, go dtoileoidh Rialtais na gcríoch sin leis
sin.

Airteagal XI

I gcás Stáit cónaidhme nó Stáit neamhaonadaigh, beidh feidhm ag
na forálacha seo a leanas:

(a) Maidir leis na hairteagail sin den Choinbhinsiún seo a
thagann faoi réim dhlínse reachtaíochta an údaráis
cónaidhme, is iad na hoibleagáidí céanna a bheidh ar an
Rialtas cónaidhme ina leith sin is atá ar Stáit
Chonarthacha nach Stáit chónaidhme;

(b) Maidir leis na hairteagail sin den Choinbhinsiún seo a
thagann faoi dhlínse reachtaíochta comhstáit nó cúigí nach
bhfuil ceangal orthu, faoi chóras bunreachtúil na
cónaidhme, beart reachtaíochta a dhéanamh, déanfaidh an
Rialtas cónaidhme, a luaithe is féidir, na hairteagail sin
mar aon le moladh fabhrach a chur ar iúl d’údaráis
iomchuí stát nó cúigí comhpháirteacha;

(c) Soláthróidh Stát cónaidhme is Páirtí sa Choinbhinsiún
seo, ar aon Stát Conarthach eile iarratas chuige sin a
tharchur trí Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, ráiteas ar
dhlí agus ar chleachtas na cónaidhme agus a chomhaonad
maidir le haon fhoráil áirithe den Choinbhinsiún seo, á
thaispeáint cá mhéad atá éifeacht tugtha don fhoráil sin le
beart reachtaíochta nó beart eile.

Airteagal XII

1. Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm ar an nóchadú lá tar éis
an dáta a thaiscfear an tríú hionstraim dhaingniúcháin nó aontachais.

2. Maidir le gach Stát a bheidh ag daingniú an Choinbhinsiúin seo
nó ag aontú dó, tar éis an tríú hionstraim dhaingniúcháin nó
aontachais a thaisceadh, tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm ar
an nóchadú lá tar éis don Stát sin a ionstraim dhaingniúcháin nó
aontachais a thaisceadh.

Airteagal XIII

1. Féadfaidh aon Stát Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh
trí fhógra i scríbhinn a thabhairt d’Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.
Glacfaidh an séanadh éifeacht bliain tar éis don Ard-Rúnaí an fógra
a fháil.

2. Féadfaidh aon Stát a mbeidh dearbhú déanta aige nó fógra tugtha
aige faoi airteagal X, trí fhógra a thabhairt d’Ard-Rúnaí na Náisiún
Aontaithe, a dhearbhú aon tráth dá éis sin go scoirfidh an
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Coinbhinsiún seo de bheith ag sroicheadh chuig an gcríoch lena
mbaineann i gceann bliana tar éis an dáta a gheobhaidh an tArd-
Rúnaí an fógra.

3. Leanfaidh an Coinbhinsiún seo de bheith infheidhmithe maidir le
dámhachtainí eadrána ar tionscnaíodh imeachtaí aitheanta nó
forghníomhaithe ina leith roimh theacht in éifeacht don séanadh.

Airteagal XIV

Ní bheidh Stát Conarthach i dteideal leas a bhaint as an
gCoinbhinsiún seo in aghaidh Stát Conarthach eile ach amháin a
mhéid a bheidh ceangal air féin an Coinbhinsiún a chur chun
feidhme.

Airteagal XV

Cuirfidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe na nithe seo a leanas in
iúl do na Stáit atá i gceist in airteagal VIII:

(a) Sínithe agus daingnithe de réir airteagal VIII;

(b) Aontachais de réir airteagal IX;

(c) Dearbhuithe agus fógraí faoi airteagail I, X agus XI;

(d) An dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm
de réir airteagal XII;

(e) Séantaí agus fógraí de réir airteagal XIII.

Airteagal XVI

1. Déanfar an Coinbhinsiún seo, a mbeidh comhúdarás ag na
téacsanna de sa tSínis, sa Bhéarla, sa Fhraincis, sa Rúisis agus sa
Spáinnis, a thaisceadh i gcartlann na Náisiún Aontaithe.

2. Cuirfidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe cóip dheimhnithe den
Choinbhinsiún seo chuig na Stáit atá i gceist in airteagal VIII.
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SCEIDEAL 3

TÉACS CHOINBHINSIÚN 1965 MAIDIR LE DÍOSPÓIDÍ
INFHEISTÍOCHTA IDIR STÁIT AGUS NÁISIÚNAIGH STÁT

EILE A SHOCRÚ

BROLLACH

Tá na Stáit Chonarthacha

Á bhreithniú dóibh a riachtanaí atá comhar idirnáisiúnta le haghaidh
forbartha eacnamaíochta agus an pháirt atá ag an infheistíocht
idirnáisiúnta phríobháideach ina leith sin;

Á mheabhrú dóibh gur féidir díospóidí a bheith ann ó am go ham
i ndáil le hinfheistíocht den sórt sin idir Stáit Chonarthacha agus
náisiúnaigh Stát Conarthach eile;

Á aithint dóibh, cé go mbeadh díospóidí den sórt sin faoi réir
próiseanna dlí náisiúnta de ghnáth, go dtarlódh gurbh iomchuí
modhanna idirnáisiúnta lena socrú i gcásanna áirithe;

Ag cur tábhacht ar leith dóibh le saoráidí a bheith ar fáil le haghaidh
comhréitigh nó eadrána idirnáisiúnta a bhféadfaidh Stáit
Chonarthacha agus náisiúnaigh Stát Conarthach eile díospóidí den
sórt sin a chur faoina mbráid más mian leo;

Ós mian leo na saoráidí sin a bhunú faoi choimirce an Bhainc
Idirnáisiúnta Athfhoirgníochta agus Forbartha;

Á aithint dóibh gur comhaontú ceangailteach comhthoil na bpáirtithe
díospóidí den sórt sin a chur chun comhréitigh nó chun eadrána trí
mheán na saoráidí sin is comhaontú a chuireann faoi deara go
háirithe go dtabharfar aird chuí ar aon mholadh ó chomhréiteoirí,
agus go gcomhlíonfar aon dámhachtain eadrána; agus

Á dhearbhú dóibh go measfar nach mbeidh aon Stát Conarthach, as
siocair amháin go bhfuil an Coinbhinsiún seo daingnithe nó glactha
nó formheasta aige agus gan toiliú uaidh, faoi aon oibleagáid aon
díospóid áirithe a chur chun comhréitigh nó chun eadrána,

Tar éis comhaontú mar a leanas:

CAIBIDIL I

AN LÁRIONAD IDIRNÁISIÚNTA CHUN DÍOSPÓIDÍ
INFHEISTÍOCHTA A SHOCRÚ

ROINN 1

Bunú agus Eagrú

Airteagal 1

(1) Bunaítear leis seo an Lárionad Idirnáisiúnta chun Díospóidí
Infheistíochta a Shocrú (dá ngairtear an Lárionad anseo feasta).

(2) Is é is cuspóir don Lárionad saoráidí a chur ar fáil chun díospóidí
infheistíochta idir Stáit Chonarthacha agus náisiúnaigh Stát
Conarthach eile a chur chun comhréitigh agus chun eadrána de réir
fhorálacha an Choinbhinsiúin seo.
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Airteagal 2

I bpríomhoifig an Bhainc Idirnáisiúnta Athfhoirgníochta agus
Forbartha (dá ngairtear an Banc anseo feasta) a bheidh suíomh an
Lárionaid. Féadfar an suíomh a aistriú go dtí áit eile le cinneadh ón
gComhairle Riaracháin a nglacfar leis le tromlach dhá thrian dá
chomhaltaí.

Airteagal 3

Beidh Comhairle Riaracháin agus Rúnaíocht ag an Lárionad agus
cothabhálfaidh sé Rolla Comhréiteoirí agus Rolla Eadránaithe.

ROINN 2
An Chomhairle Riaracháin

Airteagal 4

(1) Ionadaí amháin ó gach Stát Conarthach a bheidh ar an
gComhairle Riaracháin. Féadfaidh malartach gníomhú mar ionadaí i
gcás a phríomhaí a bheith as láthair ó chruinniú nó i gcás nach
mbeidh ar a chumas gníomhú.

(2) Cheal ainmniú dá mhalairt, beidh gach rialtóir agus gach rialtóir
malartach de chuid an Bhainc a cheapfaidh Stát Conarthach ina
ionadaí agus ina mhalartach faoi seach dó, ex officio.

Airteagal 5

Beidh Uachtarán an Bhainc ina Chathaoirleach ex officio ar an
gComhairle Riaracháin (dá ngairtear an Cathaoirleach anseo feasta)
ach ní bheidh aon vóta aige. Má bhíonn sé as láthair nó mura mbeidh
ar a chumas gníomhú agus le linn aon fholúntas a bheith in oifig
Uachtarán an Bhainc, is é an duine a bheidh ag gníomhú de thuras
na huaire mar Uachtarán a ghníomhóidh mar Chathaoirleach ar an
gComhairle Riaracháin.

Airteagal 6

(1) Gan dochar do na cumhachtaí agus na feidhmeanna a dhílsítear
di le forálacha eile an Choinbhinsiúin seo, gníomhóidh an
Chomhairle Riaracháin mar a leanas

(a) glacfaidh sí le rialacháin riaracháin agus airgeadais an
Lárionaid;

(b) glacfaidh sí leis na rialacha nós imeachta chun
imeachtaí comhréitigh agus eadrána a thionscnamh;

(c) glacfaidh sí leis na rialacha nós imeachta le haghaidh
imeachtaí comhréitigh agus eadrána (dá ngairtear na
Rialacha Comhréitigh agus na Rialacha Eadrána anseo
feasta);

(d) ceadóidh sí comhshocraíochtaí leis an mBanc chun
saoráidí agus seirbhísí riaracháin an Bhainc a úsáid;

(e) cinnfidh sí coinníollacha seirbhíse an Ard-Rúnaí agus
aon Leas-Ard-Rúnaí;

(f) glacfaidh sí leis an mbuiséad bliantúil ar fháltais agus
caiteachais an Lárionaid;
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(g) ceadóidh sí an tuarascáil bhliantúil ar oibriú an
Lárionaid.

Glacfar leis na cinntí dá dtagraítear i bhfomhíreanna (a), (b), (c) agus
(f) thuas le tromlach dhá thrian de chomhaltaí na Comhairle
Riaracháin.

(2) Féadfaidh an Chomhairle Riaracháin cibé coistí a mheasfaidh sí
is gá a cheapadh.

(3) Feidhmeoidh an Chomhairle Riaracháin freisin cibé cumhachtaí
eile agus comhlíonfaidh sí cibé feidhmeanna eile a chinnfidh sí is gá
chun forálacha an Choinbhinsiúin seo a fhorghníomhú.

Airteagal 7

(1) Tionólfaidh an Chomhairle Riaracháin cruinniú bliantúil agus
cibé cruinnithe eile a chinnfidh an Chomhairle, nó a chomórfaidh an
Cathaoirleach, nó a chomórfaidh an tArd-Rúnaí ar iarratas ó
chúigear comhaltaí ar a laghad den Chomhairle.

(2) Beidh vóta amháin ag gach comhalta den Chomhairle Riaracháin
agus, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt anseo istigh, is trí
thromlach na vótaí a caitheadh a chinnfear gach ábhar a bheidh faoi
bhráid na Comhairle.

(3) Is é is córam d’aon chruinniú den Chomhairle Riaracháin
tromlach a comhaltaí.

(4) Féadfaidh an Chomhairle Riaracháin, le tromlach dhá thrian dá
comhaltaí, nós imeachta a bhunú faoina bhféadfaidh an
Cathaoirleach vóta den Chomhairle a lorg gan cruinniú den
Chomhairle a chomóradh. Ní mheasfar an vóta a bheith bailí mura
gcaithfidh tromlach chomhaltaí na Comhairle a vótaí laistigh den
teorainn ama a bheidh socraithe leis an nós imeachta sin.

Airteagal 8

Fónfaidh comhaltaí na Comhairle Riaracháin agus an Cathaoirleach
gan luach saothair ón Lárionad.

ROINN 3
An Rúnaíocht

Airteagal 9

Is iad a bheidh sa Rúnaíocht Ard-Rúnaí, Leas-Ard-Rúnaí amháin nó
níos mó agus foireann.

Airteagal 10

(1) Toghfaidh an Chomhairle Riaracháin an tArd-Rúnaí agus aon
Leas-Ard-Rúnaí le tromlach dhá thrian dá comhaltaí ar ainmniú an
Chathaoirligh go ceann téarma seirbhíse nach faide ná sé bliana agus
féadfar iad a atoghadh. Tar éis comhairle a ghlacadh le comhaltaí na
Comhairle Riaracháin molfaidh an Cathaoirleach iarrthóir amháin
nó níos mó do gach oifig díobh.

(2) Beidh oifigí an Ard-Rúnaí agus an Leas-Ard-Rúnaí ar neamhréir
le haon fheidhm pholaitiúil a chomhlíonadh. Ní bheidh cead ag an
Ard-Rúnaí ná ag aon Leas-Ard-Rúnaí aon fhostaíocht eile a bheith
acu ná aon ghairm eile a chleachtadh gan ceadú na Comhairle
Riaracháin.
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(3) Má bhíonn an tArd-Rúnaí as láthair nó mura mbeidh ar a chumas
gníomhú, agus le linn d’oifig an Ard-Rúnaí a bheith folamh,
gníomhóidh an Leas-Ard-Rúnaí mar Ard-Rúnaí. Má bhíonn níos mó
ná Leas-Ard-Rúnaí amháin ann, cinnfidh an Chomhairle Riaracháin
roimh ré an t-ord ina ngníomhóidh siad mar Ard-Rúnaí.

Airteagal 11

Is é an tArd-Rúnaí ionadaí dlíthiúil agus príomhoifigeach an
Lárionaid agus beidh sé freagrach as a riarachán, lena n-áirítear
foireann a cheapadh, de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo agus
na rialacha a bheidh glactha ag an gComhairle Riaracháin.
Comhlíonfaidh sé feidhm cláraitheora agus beidh de chumhacht aige
dámhachtainí eadrána a rinneadh de bhun an Choinbhinsiúin seo a
fhíordheimhniú, agus cóipeanna díobh a dheimhniú.

ROINN 4

Na Rollaí

Airteagal 12

Is iad a bheidh ar an Rolla Comhréiteoirí agus ar an Rolla
Eadránaithe daoine cáilithe, arna n-ainmniú mar a fhoráiltear anseo
ina dhiaidh seo, a bheidh toilteanach fónamh ar na Rollaí sin.

Airteagal 13

(1) Féadfaidh gach Stát Conarthach ceathrar a ainmniú do gach
Rolla agus féadfaidh sé gur náisiúnaigh dá chuid iad ach ní gá gurb
ea.

(2) Féadfaidh an Cathaoirleach deichniúr a ainmniú do gach Rolla.
Beidh náisiúntacht éagsúil ag gach duine díobh sin a ainmneofar
amhlaidh do Rolla.

Airteagal 14

(1) Daoine a ainmneofar chun fónamh ar na Rollaí is daoine iad a
mbeidh ardtréithiúlacht mhorálta ag baint leo agus inniúlacht
aitheanta acu i réimsí dlí, tráchtála, tionscail nó airgeadais, agus a
bhféadfar a bheith ag brath orthu breithiúnas a fheidhmiú go
neamhspleách. Beidh tábhacht ar leith le hinniúlacht i réimse an dlí
i gcás daoine ar an Rolla Eadránaithe.

(2) Nuair a bheidh an Cathaoirleach ag ainmniú daoine chun fónamh
ar na Rollaí, tabharfaidh sé aird chuí ina theannta sin ar a
thábhachtaí atá sé a áirithiú go mbeidh ionadaíocht ar na Rollaí ag
príomh-chórais dlí an domhain agus ag na príomh-chineálacha
gníomhaíochtaí geilleagair.

Airteagal 15

(1) Fónfaidh comhaltaí Rolla go ceann tréimhsí inathnuaite sé bliana.

(2) I gcás comhalta de Rolla d’fháil bháis nó d’éirí as, beidh de cheart
ag an údarás a d’ainmnigh an comhalta duine eile a ainmniú chun
fónamh ar feadh na coda eile de théarma an chomhalta sin.

(3) Fanfaidh comhaltaí Rolla in oifig go dtí go n-ainmneofar a
gcomharbaí.
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Airteagal 16

(1) Féadfaidh duine fónamh ar an dá Rolla.

(2) Má bhíonn duine ainmnithe chun fónamh ar an Rolla céanna ag
breis agus Stát Conarthach amháin, nó ag Stát Conarthach amháin
nó níos mó agus ag an gCathaoirleach, measfar é a bheith ainmnithe
ag an údarás is túisce a d’ainmnigh é nó, más é an Stát dar náisiúnach
é an t-údarás sin, ag an Stát sin.

(3) Tabharfar fógra faoi na hainmniúcháin go léir don Ard-Rúnaí
agus tiocfaidh siad in éifeacht amhail ón dáta ar a bhfaighfear an
fógra.

ROINN 5

An Lárionad a Mhaoiniú

Airteagal 17

Mura féidir caiteachas an Lárionaid a ghlanadh as na táillí chun a
shaoráidí a úsáid, ná as fáltais eile, beidh an farasbarr le híoc ag Stáit
Chonarthacha is comhaltaí den Bhanc i gcomhréir lena
suibscríbhinní faoi seach i leith stoc caipitil an Bhainc, agus ag Stáit
Chonarthacha nach comhaltaí den Bhanc de réir rialacha a mbeidh
glactha leo ag an gComhairle Riaracháin.

ROINN 6

Stádas, Díolúintí agus Pribhléidí

Airteagal 18

Beidh pearsantacht iomlán dlítheanach idirnáisiúnta ag an Lárionad.
Áireofar ar inniúlacht dhlítheanach an Lárionaid an inniúlacht

(a) chun conradh a dhéanamh;

(b) chun maoin dhochorraithe agus maoin shochorraithe a
fháil agus a dhiúscairt;

(c) chun imeachtaí dlí a thionscnamh.

Airteagal 19

Ionas go mbeidh ar chumas an Lárionaid a fheidhmeanna a
chomhlíonadh, beidh aige, i gcríocha gach Stáit Chonarthaigh, na
díolúintí agus na pribhléidí atá leagtha amach sa Roinn seo.

Airteagal 20

Beidh ag an Lárionad, agus ag a mhaoin agus ag a shócmhainní,
díolúine ó gach uile phróis dlí, ach amháin i gcás ina dtarscaoilfidh
an Lárionad an díolúine sin.

Airteagal 21

Maidir le Cathaoirleach, comhaltaí na Comhairle Riaracháin, daoine
ag gníomhú mar chomhréiteoirí nó mar eadránaithe nó comhaltaí de
Choiste a cheapfar de bhun mhír (3) d’Airteagal 52, agus oifigigh
agus fostaithe na Rúnaíochta
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(a) beidh díolúine acu ó phróis dlí maidir le gníomhartha
a rinne siad ag comhlíonadh a bhfeidhmeanna, ach amháin
i gcás ina dtarscaoilfidh an Lárionad an díolúine sin;

(b) beidh acu, i gcás nach náisiúnaigh áitiúla iad, na
díolúintí céanna ó shriantachtaí inimirce, ó cheanglais
chláraitheachta eachtrannach agus ó oibleagáidí seirbhíse
náisiúnta, agus beidh na saoráidí céanna acu maidir le
sriantachtaí iomlaoide agus tabharfar an chóir chéanna
dóibh maidir le saoráidí taistil, a thugann Stáit
Chonarthacha d’ionadaithe, d’oifigigh agus d’fhostaithe
comhchéime de chuid Stát Conarthach eile.

Airteagal 22

Bainfidh forálacha Airteagal 21 le daoine a bheidh ag láithriú in
imeachtaí faoin gCoinbhinsiún seo mar pháirtithe, mar ghníomhairí,
mar chonsailéirí, mar abhcóidí, mar fhinnéithe nó mar shaineolaithe;
ar choinníoll, áfach, nach mbeidh feidhm ag fomhír (b) den Airteagal
sin ach amháin i ndáil lena dtaisteal go dtí an áit agus ón áit ina
mbeidh na himeachtaí ar siúl agus i ndáil lena seal fanachta san áit
sin.

Airteagal 23

(1) Beidh cartlann an Lárionaid dosháraithe, cibé áit a mbeidh sí.

(2) Maidir lena chumarsáidí oifigiúla, tabharfaidh gach Stát
Conarthach cóir don Lárionad nach lú fabhar ná an chóir a thugtar
d’eagraíochtaí idirnáisiúnta eile.

Airteagal 24

(1) Beidh an Lárionad, a shócmhainní, a mhaoin agus a ioncam, mar
aon leis na hoibríochtaí agus na hidirbhearta dá chuid a údaraítear
leis an gCoinbhinsiún seo, saor ó gach uile chánachas agus dleacht
custam. Beidh an Lárionad saor freisin ó dhliteanas i leith aon
chánacha nó dleachtanna custam a bhailiú nó a íoc.

(2) Ach amháin i gcás náisiúnaigh áitiúla, ní thoibheofar aon cháin
ar liúntais chaiteachais, nó i leith liúntais chaiteachais, a íocfaidh an
Lárionad le Cathaoirleach nó le comhaltaí na Comhairle Riaracháin,
ná ar thuarastail, liúntais chaiteachais nó díolaíochtaí eile, nó i leith
tuarastail, liúntais chaiteachais nó díolaíochtaí eile a íocfaidh an
Lárionad le hoifigí nó fostaithe de chuid na Rúnaíochta.

(3) Ní thoibheofar aon cháin ar tháillí nó liúntais chaiteachais, nó i
leith táillí nó liúntais chaiteachais, a gheobhaidh daoine a bheidh ag
gníomhú mar chomhréiteoirí, nó mar eadránaithe, nó mar
chomhaltaí de Choiste a cheapfar de bhun mhír (3) d’Airteagal 52,
in imeachtaí faoin gCoinbhinsiún seo más é is aonbhonn dlínse don
cháin sin suíomh an Lárionaid nó an áit ina seoltar na himeachtaí sin
nó an áit ina n-íoctar na táillí nó na liúntais sin.

CAIBIDIL II

DLÍNSE AN LÁRIONAID

Airteagal 25

(1) Sroichfidh dlínse an Lárionaid chuig aon díospóid dhlíthiúil a
eascróidh go díreach ó infheistíocht, idir Stát Conarthach (nó aon
fhoroinn nó gníomhaireacht chomhpháirteach de chuid Stáit
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Chonarthaigh a bheidh ainmnithe chun an Lárionaid ag an Stát sin)
agus náisiúnach de chuid Stáit Chonarthaigh eile, a dtoileoidh na
páirtithe sa díospóid i scríbhinn í a chur faoi bhráid an Lárionaid.
Nuair a bheidh a dtoiliú tugtha ag na páirtithe, ní fhéadfaidh aon
pháirtí a thoiliú a tharraingt siar go haontaobhach.

(2) Ciallaíonn “náisiúnach de chuid Stáit Chonarthaigh eile”:—

(a) aon duine nádúrtha ag a raibh náisiúntacht de chuid
Stáit Chonarthaigh seachas an Stát ba pháirtí sa díospóid
ar an dáta ar ar thoiligh na páirtithe an díospóid sin a chur
chun comhréitigh nó chun eadrána agus ina theannta sin
ar an dáta ar ar cláraíodh an iarraidh de bhun mhír (3)
d’Airteagal 28 nó mhír (3) d’Airteagal 36, ach ní fholaíonn
sé aon duine ag a raibh freisin, ar cheachtar dáta díobh
sin, náisiúntacht de chuid an Stáit Chonarthaigh ba pháirtí
sa díospóid; agus

(b) aon phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht de
chuid Stáit Chonarthaigh seachas an Stát ba pháirtí sa
díospóid ar an dáta ar ar thoiligh na páirtithe an díospóid
sin a chur chun comhréitigh nó chun eadrána agus aon
phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht an Stáit
Chonarthaigh ba pháirtí sa díospóid ar an dáta sin agus ar
thoiligh na páirtithe, mar gheall ar rialú coigríche, an
phearsa sin a áireamh mar náisiúnach de chuid Stáit
Chonarthaigh eile chun críocha an Choinbhinsiúin seo.

(3) Is gá formheas ó Stát Conarthach a bheith le toiliú ó fhoroinn
nó ó ghníomhaireacht chomhpháirteach de chuid an Stáit sin mura
dtabharfaidh an Stát sin fógra don Lárionad nach gá aon fhormheas
den sórt sin.

(4) Féadfaidh aon Stát Conarthach, nuair a bheifear ag daingniú an
Choinbhinsiúin seo nó á ghlacadh nó á fhormheas, nó aon tráth dá
éis sin, fógra a thabhairt don Lárionad i dtaobh na haicme nó na n-
aicmí díospóidí a mheasfaidh sé a chur nó gan a chur faoi dhlínse an
Lárionaid. Cuirfidh an tArd-Rúnaí an fógra sin láithreach chuig gach
Stát Conarthach. Ní hé an toiliú a cheanglaítear le mír (1) an fógra
sin.

Airteagal 26

Measfar, mura ndéarfar a mhalairt, gurb éard é toiliú na bpáirtithe
le headráin faoin gCoinbhinsiún seo toiliú le headráin den sórt sin
d’eisiamh aon leighis eile. Féadfaidh Stát Conarthach a éileamh go
ndéanfar leigheasanna áitiúla riaracháin nó breithiúnacha a spíonadh
mar choinníoll lena thoiliú le headráin faoin gCoinbhinsiún seo.

Airteagal 27

(1) Ní thabharfaidh aon Stát Conarthach cosaint taidhleoireachta, ná
ní dhéanfaidh sé éileamh idirnáisiúnta, maidir le díospóid a mbeidh
toilithe ag duine dá náisiúnaigh agus ag Stát Conarthach eile í a chur
chun eadrána, nó a bheidh curtha chun eadrána acu, faoin
gCoinbhinsiún seo, mura mbeidh mainnithe ag an Stát Conarthach
eile sin cloí leis an dámhachtain a rinneadh sa díospóid sin agus í
a chomhlíonadh.

(2) Chun críocha mhír (1), ní fholóidh cosaint taidhleoireachta
cumarsáidí taidhleoireachta a mhalartófar go neamhfhoirmiúil d’aon
toisc chun gurbh fhusaide an díospóid a shocrú.
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CAIBIDIL III

COMHRÉITEACH

ROINN 1

Comhréiteach a Iarraidh

Airteagal 28

(1) Déanfaidh aon Stát Conarthach nó aon náisiúnach de chuid Stáit
Chonarthaigh ar mian leis imeachtaí comhréitigh a thionscnamh
iarraidh chun na críche sin i scríbhinn a sheoladh chuig an Ard-Rúnaí
agus cuirfidh seisean cóip den iarraidh chuig an bpáirtí eile.

(2) Beidh faisnéis san iarraidh i dtaobh na saincheisteanna atá faoi
dhíospóid, i dtaobh cé hiad na páirtithe agus cé acu a thoiligh nó nár
thoiligh siad dul chun comhréitigh de réir na rialacha nós imeachta
chun imeachtaí comhréitigh agus eadrána a thionscnamh.

(3) Cláróidh an tArd-Rúnaí an iarraidh mura gcinnfidh sé, ar bhonn
na faisnéise atá san iarraidh, gur léir go bhfuil an díospóid lasmuigh
de dhlínse an Lárionaid. Cuirfidh sé in iúl láithreach do na páirtithe
gur chláraigh sé an iarraidh nó gur dhiúltaigh sé í a chlárú.

ROINN 2

Comhdhéanamh an Choimisiúin Comhréitigh

Airteagal 29

(1) Bunófar an Coimisiún Comhréitigh (dá ngairtear an Coimisiún
anseo feasta) a luaithe is féidir tar éis iarraidh a chlárú de bhun
Airteagal 28.

(2) (a) Aon chomhréiteoir amháin nó aon chorrlíon comhréiteoirí a
cheapfar de réir mar a chomhaontóidh na páirtithe a bheidh ar
an gCoimisiún.

(b) I gcás nach gcomhaontóidh na páirtithe ar líon na
gcomhréiteoirí agus ar mhodh a gceaptha, triúr comhréiteoirí a
bheidh ar an gCoimisiún, comhréiteoir amháin arna cheapadh ag
gach páirtí ar leith agus an tríú duine, arb é nó í a bheidh ina
uachtarán nó ina huachtarán ar an gCoimisiún, arna cheapadh
nó arna ceapadh trí chomhaontú na bpáirtithe.

Airteagal 30

I gcás nach mbeidh an Coimisiún bunaithe laistigh de 90 lá tar éis
don Ard-Rúnaí fógra á rá gur cláraíodh an iarraidh a chur chun
bealaigh de réir mhír (3) d’Airteagal 28, nó laistigh de cibé tréimhse
eile ar a gcomhaontóidh na páirtithe, déanfaidh an Cathaoirleach, ar
cheachtar páirtí á iarraidh sin agus tar éis dó comhairle a ghlacadh a
mhéid is féidir leis an dá pháirtí, an comhréiteoir nó na comhréiteoirí
a bheidh gan ceapadh fós a cheapadh.

Airteagal 31

(1) Féadfar dul lasmuigh den Rolla Comhréiteoirí chun
comhréiteoirí a cheapadh, ach amháin i gcás ceapacháin a
dhéanfaidh an Cathaoirleach de bhun Airteagal 30.
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(2) Beidh ag comhréiteoirí a rachfar lasmuigh den Bhord
Comhréiteoirí lena gceapadh na cáilíochtaí a luaitear i mír (1)
d’Airteagal 14.

ROINN 3

Imeachtaí Comhréitigh

Airteagal 32

(1) Is é an Coimisiún is breitheamh ar a inniúlacht féin.

(2) Breithneoidh an Coimisiún aon agóid ó pháirtí sa díospóid nach
bhfuil an díospóid sin laistigh de dhlínse an Lárionaid nó nach bhfuil
sí, ar chúiseanna eile, laistigh d’inniúlacht an Choimisiúin, agus
cinnfidh sé an ndéileálfaidh sé léi mar réamhcheist nó an uamfaidh
sé í le tuillteanais na díospóide.

Airteagal 33

Seolfar aon imeacht comhréitigh de réir fhorálacha na Roinne seo
agus, ach amháin mar a chomhaontóidh na páirtithe ar a mhalairt,
seolfar é de réir na Rialacha Comhréitigh a bhí in éifeacht ar an dáta
ar ar thoiligh na páirtithe dul chun comhréitigh. Má bhíonn aon
cheist nós imeachta ann nach bhfuil cumhdaithe ag an Roinn seo ná
ag na Rialacha Comhréitigh ná ag aon rialacha ar ar chomhaontaigh
na páirtithe, cinnfidh an Coimisiún an cheist.

Airteagal 34

(1) Is é dualgas an Choimisiúin soiléiriú a dhéanamh ar na
saincheisteanna atá faoi dhíospóid idir na páirtithe agus iarracht a
dhéanamh iad a thabhairt ar chomhaontú ar théarmaí a mbeidh
glacadh acu araon leo. Chun na críche sin, féadfaidh an Coimisiún ag
aon chéim de na himeachtaí agus ó am go ham téarmaí socraíochta a
mholadh do na páirtithe. Comhoibreoidh na páirtithe de mheon
macánta leis an gCoimisiún chun a chur ar chumas an Choimisiúin
a fheidhmeanna a chomhlíonadh agus déanfaidh siad a mholtaí a
bhreithniú chomh dúthrachtach agus is féidir leo.

(2) Má thagann na páirtithe ar chomhaontú, ullmhóidh an Coimisiún
tuarascáil ina gcuirfear síos na saincheisteanna sa díospóid, á
thaifeadadh go bhfuil na páirtithe tagtha ar chomhaontú. Má
dhealraíonn sé don Choimisiún, ag aon chéim de na himeachtaí, nach
cosúil go mbeidh aon chomhaontú idir na páirtithe, cuirfidh sé an
clabhsúr ar na himeachtaí agus ullmhóidh sé tuarascáil ina gcuirfear
síos gur cuireadh an díospóid faoina bhráid, á thaifeadadh nár éirigh
leis na páirtithe teacht ar chomhaontú. Má mhainníonn páirtí amháin
láithriú nó páirt a ghlacadh sna himeachtaí, cuirfidh an Coimisiún an
clabhsúr ar na himeachtaí agus ullmhóidh sé tuarascáil ina gcuirfear
síos gur mhainnigh an páirtí sin láithriú nó a bheith páirteach.

Airteagal 35

Ach amháin mar a chomhaontóidh na páirtithe sa díospóid ar a
mhalairt, ní bheidh ceachtar páirtí in imeacht comhréitigh i dteideal
in aon imeacht eile, cibé acu os comhair eadránaithe nó i gcúirt dlí
nó eile, aon bharúlacha a nocht an páirtí eile sna himeachtaí
comhréitigh nó aon ráitis nó admhálacha nó tairiscintí socraíochta a
rinne an páirtí sin, nó an tuarascáil ón gCoimisiún nó aon mholtaí a
rinne an Coimisiún, a agairt ná seasamh orthu.
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CAIBIDIL IV

EADRÁIN

ROINN 1

Eadráin a Iarraidh

Airteagal 36

(1) Déanfaidh aon Stát Conarthach nó aon náisiúnach de chuid Stáit
Chonarthaigh ar mian leis imeachtaí eadrána a thionscnamh iarraidh
chun na críche sin i scríbhinn a sheoladh chuig an Ard-Rúnaí agus
cuirfidh seisean cóip den iarraidh chuig an bpáirtí eile.

(2) Beidh faisnéis san iarraidh i dtaobh na saincheisteanna atá faoi
dhíospóid, i dtaobh cé hiad na páirtithe agus cé acu a thoiligh nó nár
thoiligh siad dul chun eadrána de réir na rialacha nós imeachta chun
imeachtaí comhréitigh agus eadrána a thionscnamh.

(3) Cláróidh an tArd-Rúnaí an iarraidh mura gcinnfidh sé, ar bhonn
na faisnéise atá san iarraidh, gur léir go bhfuil an díospóid lasmuigh
de dhlínse an Lárionaid. Cuirfidh sé in iúl láithreach do na páirtithe
gur chláraigh sé an iarraidh nó gur dhiúltaigh sé í a chlárú.

ROINN 2
Comhdhéanamh an Bhinse

Airteagal 37

(1) Bunófar an Binse Eadrána (dá ngairtear an Binse anseo feasta)
a luaithe is féidir tar éis iarraidh a chlárú de bhun Airteagal 36.

(2) (a) Aon eadránaí amháin nó aon chorrlíon eadránaithe a
cheapfar de réir mar a chomhaontóidh na páirtithe a bheidh ar
an mBinse.

(b) I gcás nach gcomhaontóidh na páirtithe ar líon na n-
eadránaithe agus ar mhodh a gceaptha, triúr eadránaithe a
bheidh ar an mBinse, eadránaí amháin arna cheapadh ag gach
páirtí ar leith agus an tríú duine, arb é a bheidh ina uachtarán ar
an mBinse, arna cheapadh trí chomhaontú na bpáirtithe.

Airteagal 38

I gcás nach mbeidh an Binse bunaithe laistigh de 90 lá tar éis don
Ard-Rúnaí fógra á rá gur cláraíodh an iarraidh a chur chun bealaigh
de réir mhír (3) d’Airteagal 36, nó laistigh de cibé tréimhse eile ar a
gcomhaontóidh na páirtithe, déanfaidh an Cathaoirleach, ar
cheachtar páirtí á iarraidh sin agus tar éis dó comhairle a ghlacadh a
mhéid is féidir leis an dá pháirtí, an t-eadránaí nó na headránaithe a
bheidh gan ceapadh fós a cheapadh. Ní náisiúnaigh de chuid an Stáit
Chonarthaigh is páirtí sa díospóid ná de chuid an Stáit Chonarthaigh
ar páirtí sa díospóid a náisiúnach na headránaithe a cheapfaidh an
Cathaoirleach de bhun an Airteagail seo.

Airteagal 39

Is náisiúnaigh de chuid Stát seachas an Stát Conarthach is páirtí sa
díospóid agus an Stát Conarthach ar náisiúnach dá chuid an páirtí sa
díospóid a bheidh i dtromlach na n-eadránaithe; ar choinníoll, áfach,
nach mbeidh feidhm ag na forálacha sin roimhe seo den Airteagal



[2010.] [Uimh. 1.]An tAcht Eadrána 2010.

seo más trí chomhaontú na bpáirtithe a ceapadh an t-eadránaí aonair
nó gach comhalta aonair den Bhinse.

Airteagal 40

(1) Féadfar dul lasmuigh den Rolla Eadránaithe chun eadránaithe a
cheapadh, ach amháin i gcás ceapacháin a dhéanfaidh an
Cathaoirleach de bhun Airteagal 38.

(2) Beidh ag eadránaithe a rachfar lasmuigh den Bhord Eadránaithe
lena gceapadh na cáilíochtaí a luaitear i mír (1) d’Airteagal 14.

ROINN 3
Cumhachtaí agus Feidhmeanna an Bhinse

Airteagal 41

(1) Is é an Binse is breitheamh ar a inniúlacht féin.

(2) Breithneoidh an Binse aon agóid ó pháirtí sa díospóid nach bhfuil
an díospóid sin laistigh de dhlínse an Lárionaid, nó nach bhfuil sí, ar
chúiseanna eile, laistigh d’inniúlacht an Bhinse, agus cinnfidh sé an
ndéileálfaidh sé léi mar réamhcheist nó an uamfaidh sé í le tuillteanas
na díospóide.

Airteagal 42

(1) Cinnfidh an Binse díospóid de réir cibé rialacha dlí ar a
gcomhaontóidh na páirtithe. Cheal comhaontú den sórt sin,
feidhmeoidh an Binse dlí an Stáit Chonarthaigh is páirtí sa díospóid
(lena n-áirítear a rialacha ar easaontacht dlíthe) agus cibé rialacha
dlí idirnáisiúnta is infheidhme.

(2) Ní cead don Bhinse cinneadh non liquet a thabhairt isteach ar
fhoras tosta nó doiléire dlí.

(3) Ní dhéanfaidh forálacha mhíreanna (1) agus (2) dochar do
chumhacht an Bhinse díospóid a chinneadh ex aequo et bono má
chomhaontaíonn na páirtithe leis sin.

Airteagal 43

Ach amháin mar a chomhaontóidh na páirtithe ar a mhalairt,
féadfaidh an Binse, má mheasann sé gur gá sin ag aon chéim de
na himeachtaí,

(a) a iarraidh ar na páirtithe doiciméid nó fianaise eile a
thabhairt ar aird, agus

(b) cuairt a thabhairt ar an láthair a bhaineann leis an
díospóid, agus cibé fiosruithe is iomchuí leis a dhéanamh
ansin.

Airteagal 44

Seolfar aon imeacht eadrána de réir fhorálacha na Roinne seo agus,
ach amháin mar a chomhaontóidh na páirtithe ar a mhalairt, seolfar
é de réir na Rialacha Eadrána a bhí in éifeacht ar an dáta ar ar
thoiligh na páirtithe dul chun eadrána. Má bhíonn aon cheist nós
imeachta ann nach bhfuil cumhdaithe ag an Roinn seo ná ag na
Rialacha Eadrána ná ag aon rialacha ar ar chomhaontaigh na
páirtithe, cinnfidh an Binse an cheist.
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Airteagal 45

(1) Má mhainníonn páirtí láithriú nó a chás a chur ar aghaidh ní
mheasfar as sin go bhfuil dearbhuithe an pháirtí eile á n-admháil.

(2) Má mhainníonn páirtí láithriú nó a chás a chur ar aghaidh ag aon
chéim de na himeachtaí féadfaidh an páirtí eile a iarraidh ar an
mBinse déileáil leis na ceisteanna a cuireadh faoina bhráid agus
dámhachtain a dhéanamh. Sula ndéanfaidh an Binse dámhachtain,
tabharfaidh sé fógra, agus lamhálfaidh sé tréimhse bhreise, don
pháirtí a mhainnigh láithriú nó a chás a chur ar aghaidh, mura
deimhin leis an mBinse nach bhfuil ar intinn ag an bpáirtí sin
déanamh amhlaidh.

Airteagal 46

Ach amháin mar a chomhaontóidh na páirtithe ar a mhalairt,
cinnfidh an Binse, má iarrann páirtí air é aon éilimh nó frithéilimh
theagmhasacha nó bhreise a eascróidh díreach ó ábhar na díospóide
ar choinníoll go mbeidh siad laistigh de réim tola na bpáirtithe agus
laistigh de dhlínse an Lárionaid thairis sin.

Airteagal 47

Ach amháin mar a chomhaontóidh na páirtithe ar a mhalairt,
féadfaidh an Binse, má mheasann sé gur gá sin sna himthosca, aon
bhearta sealadacha a mholadh ba cheart a dhéanamh chun cearta
cheachtar páirtí, faoi seach, a chaomhnú.

ROINN 4

An Dámhachtain

Airteagal 48

(1) Cinnfidh an Binse ceisteanna le tromlach vótaí a chomhaltaí go
léir.

(2) Is i scríbhinn a bheidh dámhachtain an Bhinse agus déanfaidh
comhaltaí an Bhinse a vótáil ar a son í a shíniú.

(3) Déileálfaidh an dámhachtain le gach ceist a cuireadh faoi bhráid
an Bhinse, agus luafaidh sí na cúiseanna is bun léi.

(4) Féadfaidh aon chomhalta den Bhinse a thuairim féin, cibé acu
atá sé ag easaontú leis an tromlach nó nach bhfuil, nó ráiteas á chur
in iúl go bhfuil sé ag easaontú, a chur ag gabháil leis an dámhachtain.

(5) Ní fhoilseoidh an Lárionad an dámhachtain gan toiliú ó na
páirtithe.

Airteagal 49

(1) Cuirfidh an tArd-Rúnaí cóipeanna deimhnithe den dámhachtain
ar aghaidh go tráthúil chuig na páirtithe. Measfar go ndearnadh an
dámhachtain ar an dáta ar ar cuireadh na cóipeanna deimhnithe ar
aghaidh.

(2) Féadfaidh an Binse, má iarrann páirtí air é laistigh de 45 lá i
ndiaidh an dáta ar a ndearnadh an dámhachtain, agus tar éis fógra a
thabhairt don pháirtí eile, aon cheist a chinneadh a d’fhág sé gan
cinneadh sa dámhachtain, agus ceartóidh sé aon earráid
chléireachais, uimhríochta nó eile sa dámhachtain. Beidh a
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chinneadh ina chuid den dámhachtain agus cuirfear i bhfios do na
páirtithe é ar an modh céanna leis an dámhachtain. Rithfidh na
tréimhsí ama dá bhforáiltear faoi mhír (2) d’Airteagal 51 agus faoi
mhír (2) d’Airteagal 52 ón dáta ar a ndearnadh an cinneadh.

ROINN 5

An Dámhachtain a Léiriú, a Athbhreithniú agus a Chealú

Airteagal 50

(1) Má bhíonn aon díospóid idir na páirtithe i dtaobh míniú nó réim
dámhachtana, féadfaidh aon pháirtí a iarraidh go léireofaí an
dámhachtain trí iarratas i scríbhinn a sheoladh chuig an Ard-Rúnaí.

(2) Cuirfear an iarraidh, más féidir, faoi bhráid an Bhinse a rinne an
dámhachtain. Mura féidir sin a dhéanamh, bunófar Binse nua de réir
Roinn 2 den Chaibidil seo. Féadfaidh an Binse, má mheasann sé gur
gá sin sna himthosca, forghníomhú na dámhachtana a bhac fad a
bheidh a chinneadh ar feitheamh.

Airteagal 51

(1) Féadfaidh ceachtar páirtí a iarraidh go ndéanfaí an dámhachtain
a athbhreithniú trí iarratas i scríbhinn a sheoladh chuig an Ard-Rúnaí
ar an bhforas gur fionnadh fíoras éigin de chineál a dhéanfadh difear
cinntitheach don dámhachtain, ach sin ar an gcoinníoll nárbh eol
an fíoras sin don Bhinse ná don iarratasóir an tráth a rinneadh an
dámhachtain agus nár de dhroim faillí a tharla don iarratasóir a
bheith aineolach ar an bhfíoras sin.

(2) Déanfar an t-iarratas laistigh dé 90 lá tar éis an fíoras sin a
fhionnadh agus in aon chás laistigh de thrí bliana tar éis an dáta ar
a ndearnadh an dámhachtain.

(3) Cuirfear an iarraidh, más féidir, faoi bhráid an Bhinse a rinne an
dámhachtain. Mura féidir sin a dhéanamh, bunófar Binse nua de réir
Roinn 2 den Chaibidil seo.

(4) Féadfaidh an Binse, má mheasann sé gur gá sin sna himthosca,
forghníomhú na dámhachtana a bhac fad a bheidh a chinneadh ar
feitheamh. Má iarrann an t-iarratasóir ina iarratas go ndéanfaí
forghníomhú na dámhachtana a bhac, déanfar forghníomhú a bhac
go sealadach go dtí go ndéanfaidh an Binse rialú ar an iarraidh sin.

Airteagal 52

(1) Féadfaidh ceachtar páirtí a iarraidh go ndéanfaí an dámhachtain
a chealú trí iarratas i scríbhinn a sheoladh chuig an Ard-Rúnaí ar
cheann amháin nó níos mó de na forais seo a leanas:

(a) nach raibh an Binse comhdhéanta go cuí;

(b) gur léir gur sháraigh an Binse a chumhachtaí;

(c) gur tharla corbadh ar thaobh comhalta den Bhinse;

(d) gur tréigeadh, ar mhodh tromchúiseach, riail
bhunúsach nós imeachta; nó
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(e) gur mainníodh na fáthanna ar a bhfuil an dámhachtain
bunaithe a lua inti.

(2) Déanfar an t-iarratas laistigh de 120 lá tar éis an dáta ar a
ndearnadh an dámhachtain ach nuair a iarrfar cealú ar fhoras
corbtha déanfar an t-iarratas sin laistigh de 120 lá tar éis an corbadh
a fhionnadh agus in aon chás laistigh de thrí bliana tar éis an dáta ar
a ndearnadh an dámhachtain.

(3) Nuair a gheobhaidh an Cathaoirleach an iarraidh déanfaidh sé
Coiste ad hoc triúir a cheapadh láithreach as líon an Rolla
Eadránaithe. Ní bheidh aon duine de chomhaltaí an Choiste tar éis
a bheith ina chomhalta den Bhinse a rinne an dámhachtain, ní bheidh
an náisiúntacht chéanna aige le haon chomhalta den sórt sin, ní
bheidh sé ina náisiúnach den Stát is páirtí sa díospóid ná den Stát ar
páirtí sa díospóid a náisiúnach, ní bheidh sé ainmnithe don Rolla
Eadránaithe ag ceachtar de na Stáit sin, ná ní bheidh sé tar éis
gníomhú mar chomhréiteoir sa díospóid chéanna. Beidh d’údarás ag
an gCoiste an dámhachtain nó aon chuid di a chealú ar aon cheann
de na forais atá leagtha amach i mír (1).

(4) Beidh feidhm mutatis mutandis ag forálacha Airteagail 41 - 45,
48, 49, 53 agus 54, agus Chaibidlí VI agus VII maidir le himeachtaí
os comhair an Choiste.

(5) Féadfaidh an Coiste, má mheasann sé gur gá sin sna himthosca,
forghníomhú na dámhachtana a bhac fad a bheidh a chinneadh ar
feitheamh. Má iarrann an t-iarratasóir ina iarratas go ndéanfaí
forghníomhú na dámhachtana a bhac, déanfar an forghníomhú a
bhac go sealadach go dtí go ndéanfaidh an Coiste rialú ar an
iarraidh sin.

(6) Má chealaítear an dámhachtain cuirfear an díospóid, ar iarratas
ó cheachtar páirtí, faoi bhráid Binse nua a bhunófar de réir Roinn 2
den Chaibidil seo.

ROINN 6
An Dámhachtain a Aithint agus a Fhorghníomhú

Airteagal 53

(1) Beidh an dámhachtain ina ceangal ar na páirtithe agus ní bheidh
sí faoi réir aon achomhairc ná aon leighis eile ach amháin na cinn dá
bhforáiltear sa Choinbhinsiún seo. Cloífidh gach páirtí le téarmaí na
dámhachtana, agus comhlíonfaidh siad na téarmaí sin, ach amháin a
mhéid a bheidh forghníomhú bactha de bhun fhorálacha iomchuí an
Choinbhinsiúin seo.

(2) Chun críocha na Roinne seo folóidh “dámhachtain” aon
chinneadh ag léiriú, ag athbhreithniú nó ag cealú na dámhachtana
sin de bhun Airteagail 50, 51 nó 52.

Airteagal 54

(1) Tabharfaidh gach Stát Conarthach aitheantas do dhámhachtain a
rinneadh de bhun an Choinbhinsiúin seo mar dhámhachtain
cheangailteach agus déanfaidh sé na hoibleagáidí airgid a
fhorchuireann an dámhachtain sin a fhorghníomhú laistigh dá
chríocha ionann is dá mba bhreithiúnas críochnaitheach í ó chúirt sa
Stát sin. Féadfaidh Stát Conarthach a bhfuil bunreacht cónaidhme
aige dámhachtain den sórt sin a fhorghníomhú ina chúirteanna
cónaidhme nó tríothu agus féadfaidh sé a fhoráil go ndéileálfaidh na
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cúirteanna sin leis an dámhachtain ionann is dá mba bhreithiúnas
críochnaitheach í ó chúirteanna stáit cónaidhme.

(2) Páirtí a bhfuil aitheantas nó forghníomhú á lorg aige i gcríocha
Stáit Chonarthaigh tabharfaidh sé cóip den dámhachtain agus í
deimhnithe ag an Ard-Rúnaí do chúirt inniúil nó d’údarás eile a
bheidh ainmnithe ag an Stát sin chun na críche sin. Tabharfaidh gach
Stát Conarthach fógra don Ard-Rúnaí i dtaobh ainmniú na cúirte
inniúla nó an údaráis eile chun na críche sin agus i dtaobh aon athrú
a dhéanfar dá éis sin ar an ainmniú sin.

(3) Beidh forghníomhú na dámhachtana á rialú ag na dlíthe a
bhaineann le forghníomhú breithiúnas a bheidh i bhfeidhm sa Stát
ar ina chríocha atá an forghníomhú sin á lorg.

Airteagal 55

Ní fhorléireofar aon ní in Airteagal 54 mar ní a mhaolóidh an dlí a
bheidh i bhfeidhm in aon Stát Conarthach i ndáil le díolúine an Stáit
sin nó aon Stáit coigríche ó fhorghníomhú.

CAIBIDIL V

COMHRÉITEOIRÍ AGUS EADRÁNAITHE A ATHRÚ AGUS
A DHÍCHÁILIÚ

Airteagal 56

(1) Tar éis Coimisiún nó Binse a bheith bunaithe agus tús a bheith
curtha le himeachtaí, ní thiocfaidh aon athrú ar a chomhaltas; ar
choinníoll, áfach, má fhaigheann comhréiteoir nó eadránaí bás, nó
má éiríonn sé míchumasach, nó má éiríonn sé as oifig, go líonfar an
folúntas a tharlóidh dá thoradh sin de réir fhorálacha Roinn 2 de
Chaibidil III nó Roinn 2 de Chaibidil IV.

(2) Fanfaidh comhalta de Choimisiún nó de Bhinse ag fónamh sa
cháil sin d’ainneoin go mbeidh scortha aige de bheith ina chomhalta
den Rolla.

(3) Má bhíonn comhréiteoir nó eadránaí a cheap páirtí tar éis scor
gan toiliú ón gCoimisiún nó ón mBinse a raibh sé ina chomhalta de,
ceapfaidh an Cathaoirleach duine ón Rolla iomchuí chun an folúntas
a tharlóidh dá thoradh sin a líonadh.

Airteagal 57
Féadfaidh páirtí a mholadh do Choimisiún nó do Bhinse go
ndícháileofaí aon chomhalta dá chuid mar gheall ar aon ní a
chuireann in iúl go soiléir nach bhfuil na cáilíochtaí aige a éilítear le
mír (1) d’Airteagal 14. Féadfaidh páirtí in imeachtaí eadrána a
mholadh ina theannta sin go ndéanfaí eadránaí a dhícháiliú ar an
bhforas nach raibh sé cáilithe lena cheapadh ar an mBinse faoi Roinn
2 de Chaibidil IV.

Airteagal 58

Is iad na comhaltaí eile den Choimisiún nó den Bhinse, de réir mar
a bheidh, a dhéanfaidh an cinneadh maidir le haon togra chun
comhréiteoir nó eadránaí a dhícháiliú, ar choinníoll, má bhíonn na
comhaltaí sin roinnte go cothrom, nó i gcás togra chun comhréiteoir
nó eadránaí aonair, nó tromlach na gcomhréiteoirí nó na n-
eadránaithe, a dhícháiliú, gurb é an Cathaoirleach a dhéanfaidh an
cinneadh sin. Má chinntear go bhfuil bonn maith leis an togra
cuirfear, de réir fhorálacha Roinn 2 de Chaibidil III nó Roinn 2 de
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Chaibidil IV, duine eile in ionad an chomhréiteora nó an eadránaí
lena mbaineann an cinneadh.

CAIBIDIL VI

COSTAS NA nIMEACHTAÍ

Airteagal 59

Cinnfidh an tArd-Rúnaí, de réir na rialachán a bheidh glactha ag an
gComhairle Riaracháin, na táillí is iníoctha ag na páirtithe as saoráidí
an Lárionaid a úsáid.

Airteagal 60

(1) Cinnfidh gach Coimisiún agus gach Binse táillí agus costais a
chomhaltaí faoi réir teorainneacha a bhunóidh an Chomhairle
Riaracháin ó am go ham agus tar éis comhairle a ghlacadh leis an
Ard-Rúnaí.

(2) Ní choiscfidh aon ní i mír (1) den Airteagal seo na páirtithe ar
theacht ar chomhaontú roimh ré leis an gCoimisiún nó leis an
mBinse áirithe maidir le táillí agus caiteachais a chomhaltaí.

Airteagal 61

(1) I gcás imeachtaí eadrána, is ar na páirtithe go comhionann a
thitfidh táillí agus caiteachais chomhaltaí an Choimisiúin, mar aon
leis na táillí as saoráidí an Lárionaid a úsáid. Íocfaidh gach páirtí aon
chaiteachais eile a thabhóidh sé i ndáil leis na himeachtaí.

(2) I gcás imeachtaí eadrána measúnóidh an Binse, ach amháin mar
a chomhaontóidh na páirtithe ar a mhalairt, na caiteachais a
thabhaigh na páirtithe i ndáil leis na himeachtaí, agus cinnfidh sé
conas a íocfar agus cé a íocfaidh na caiteachais sin, táillí agus
caiteachais chomhaltaí an Bhinse agus na táillí as saoráidí an
Lárionaid a úsáid. Is cuid den dámhachtain an cinneadh sin.

CAIBIDIL VII

IONAD NA nIMEACHTAÍ

Airteagal 62

Ach amháin mar a fhoráiltear anseo ina dhiaidh seo is ag suíomh an
Lárionaid a sheolfar imeachtaí comhréitigh agus eadrána.

Airteagal 63

Féadfar imeachtaí comhréitigh agus eadrána a sheoladh, má
chomhaontaíonn na páirtithe amhlaidh,

(a) ag suíomh na Buan-Chúirte Eadrána nó ag suíomh aon
fhorais eile is iomchuí, príobháideach nó poiblí, a
bhféadfaidh an Lárionad comhshocraíochtaí a dhéanamh
leis chun na críche sin; nó

(b) in aon áit eile a cheadóidh an Coimisiún nó an Binse
tar éis comhairle a ghlacadh leis an Ard-Rúnaí.
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CAIBIDIL VIII

DÍOSPÓIDÍ IDIR STÁIT CHONARTHACHA

Airteagal 64

Aon díospóid a tharlóidh idir Stáit Chonarthacha i dtaobh léiriú nó
feidhmiú an Choinbhinsiúin seo nach socrófar le caibidlíocht cuirfear
í faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta ar iarratas ó aon
pháirtí sa díospóid sin, mura gcomhaontóidh na Stáit lena mbaineann
ar mhodh eile lena socrú.

CAIBIDIL IX

LEASÚ

Airteagal 65

Féadfaidh aon Stát Conarthach leasú ar an gCoinbhinsiún seo a
mholadh. Cuirfear téacs aon leasaithe a mholfar i bhfios don Ard-
Rúnaí 90 lá ar a laghad roimh an gcruinniú den Chomhairle
Riaracháin a bhfuil an leasú sin le breithniú aige agus seolfaidh sé
láithreach é chuig gach comhalta den Chomhairle Riaracháin.

Airteagal 66

(1) Má chinneann an Chomhairle Riaracháin amhlaidh le tromlach
dhá thrian dá comhaltaí, cuirfear an leasú atá beartaithe sa timpeall
chuig gach Stát Conarthach lena dhaingniú, lena ghlacadh nó lena
fhormheas. Tiocfaidh gach leasú i bhfeidhm 30 lá tar éis d’earbthach
an Choinbhinsiúin seo fógra a chur chuig na Stáit Chonarthacha á rá
go bhfuil an leasú daingnithe, glactha nó formheasta ag gach Stát
Conarthach.

(2) Ní dhéanfaidh aon leasú difear do chearta agus d’oibleagáidí is
cearta agus oibleagáidí faoin gCoinbhinsiún seo de chuid aon Stáit
Chonarthaigh nó de chuid aon cheann dá chomh-fhoranna nó dá
ghníomhaireachtaí, nó de chuid aon náisiúnaigh de chuid Stáit den
sórt sin a eascróidh ó thoiliú le dlínse an Lárionaid a bheith tugtha
roimh an dáta a thiocfaidh an leasú i bhfeidhm.

CAIBIDIL X

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 67

Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun a shínithe thar ceann na
Stát is comhaltaí den Bhanc. Beidh sé ar oscailt chun a shínithe
freisin thar ceann aon Stáit eile is páirtí i Reacht na Cúirte
Breithiúnais Idirnáisiúnta agus a mbeidh cuireadh tugtha dó ag an
gComhairle Riaracháin, le vóta dhá thrian dá comhaltaí, an
Coinbhinsiún a shíniú.

Airteagal 68

(1) Beidh an Coinbhinsiún seo faoi réir a dhaingnithe, a ghlactha nó
a fhormheasta ag na Stáit sínithe de réir a nósanna imeachta
bunreachtúla faoi seach.

(2)Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm 30 lá tar éis an dáta a
thaiscfear an fichiú hionstraim dhaingniúcháin, ghlactha nó
formheasta. Tiocfaidh sé i bhfeidhm maidir le gach Stát a thaiscfidh
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a ionstraim dhaingniúcháin, ghlactha nó formheasta dá éis sin 30 lá
tar éis dháta an taiscthe sin.

Airteagal 69

Déanfaidh gach Stát Conarthach cibé bearta reachtúla nó bearta eile
is gá chun go mbeidh éifeacht ina chríocha ag forálacha an
Choinbhinsiúin seo.

Airteagal 70

Bainfidh an Coinbhinsiún seo leis na críocha go léir a bhfuil Stát
Conarthach freagrach as a gcaidreamh idirnáisiúnta, ach amháin na
críocha sin atá eisiata ag an Stát sin trí fhógra scríofa a chur chuig
earbthach an Choinbhinsiúin seo tráth a dhaingnithe, a ghlactha nó
a fhormheasta nó aon tráth dá éis sin.

Airteagal 71

Féadfaidh aon Stát Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh trí
fhógra scríofa a chur chuig earbthach an Choinbhinsiúin seo.
Glacfaidh an séanadh éifeacht sé mhí tar éis an fógra sin a fháil.

Airteagal 72

Ní dhéanfaidh fógra ó Stát Conarthach de bhun Airteagail 70 nó
71 difear do chearta nó d’oibleagáidí is cearta nó oibleagáidí faoin
gCoinbhinsiún seo de chuid an Stáit sin nó de cuid aon cheann dá
chomh-fhoranna nó dá ghníomhaireachtaí nó de chuid aon
náisiúnaigh de chuid an Stáit sin a eascróidh ó thoiliú le dlínse an
Lárionaid a bheidh tugtha ag ceann díobh sula bhfuair an t-earbthach
an fógra sin.

Airteagal 73

Déanfar ionstraimí daingniúcháin, glactha nó formheasta an
Choinbhinsiúin seo agus leasuithe air a thaisceadh leis an mBanc
agus gníomhóidh an Banc mar earbthach ar an gCoinbhinsiún seo.
Cuirfidh an t-earbthach cóipeanna deimhnithe den Choinbhinsiún
seo chuig na Stáit is comhaltaí den Bhanc agus chuig aon Stát eile ar
tugadh cuireadh dó an Coinbhinsiún a shíniú.

Airteagal 74

Cláróidh an t-earbthach an Coinbhinsiún seo le Rúnaíocht na
Náisiún Aontaithe de réir Airteagal 102 de Chairt na Náisiún
Aontaithe agus na Rialachán fúithi lenar ghlac an Comhthionól
Ginearálta.

Airteagal 75

Tabharfaidh an t-earbthach fógra do na Stáit sínithe go léir i dtaobh
na nithe seo a leanas:

(a) sínithe de réir Airteagal 67;

(b) taisceadh ionstraimí daingniúcháin, glactha agus
formheasta de réir Airteagal 73;

(c) an dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm
de réir Airteagal 68;
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(d) eisiaimh ó fheidhmiú i leith críche de bhun Airteagal
70;

(e) an dáta a thiocfaidh aon leasú ar an gCoinbhinsiún seo
i bhfeidhm de réir Airteagal 66; agus

(f) séantaí de réir Airteagal 71.

ARNA DHÉANAMH i Washington sa Bhéarla, sa Fhraincis agus
sa Spáinnis, agus comhúdarás ag na trí théacs, i gcóip amháin a
bheidh ar taisceadh i gcartlann an Bhainc Idirnáisiúnta
Athfhoirgníochta agus Forbartha a bhfuil curtha in iúl aige lena
shíniú anseo thíos go gcomhaontaíonn sé na feidhmeanna a chuirtear
de mhuirear air faoin gCoinbhinsiún seo a chomhlíonadh.
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SCEIDEAL 4

TÉACS CHOINBHINSIÚN 1927 MAIDIR LE
DÁMHACHTANA EADRÁNA COIGRÍCHE A CHUR I

bhFEIDHM

Airteagal 1.

I gcríocha aon Ard-Pháirtí Chonarthaigh lena mbaineann an
Coinbhinsiún seo, déanfar dámhachtain eadrána a rinneadh de bhun
comhaontaithe, pé acu le heasaontais atá ann nó a bheidh ann a
bhaineann sé (dá ngairtear “comhaontú i leith eadrána” anseo
feasta) atá faoi réim an Phrótacail um Chlásail Eadrána a osclaíodh
sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923, a aithint mar dhámhachtain
cheangailteach agus í a chur i bhfeidhm de réir rialacha nós imeachta
na críche ina dtéitear i muinín na dámhachtana, ar choinníoll gur i
gcríoch ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha lena mbaineann
an Coinbhinsiún seo a rinneadh an dámhachtain sin agus gur idir
daoine atá faoi dhlínse ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha a
rinneadh í.

Chun go n-aithneofaí nó go gcuirfí i bhfeidhm amhlaidh í, ní foláir
ina theannta sin:

(a) An dámhachtain a bheith déanta de bhun
comhaontaithe i leith eadrána atá bailí faoin dlí a
bhaineann leis;

(b) Ábhar na dámhachtana a bheith insocraithe trí eadráin
faoi dhlí na tíre ina bhfuiltear ag iarraidh dul i muinín na
dámhachtana;

(c) An dámhachtain a bheith déanta ag an mBinse
Eadrána dar foráladh sa chomhaontú i leith eadrána nó a
bhí comhdhéanta mar a chomhaontaigh na páirtithe agus
de réir an dlí a rialaíonn an nós imeachta i gcás eadrána;

(d) An dámhachtain a bheith ina dámhachtain
chríochnaitheach sa tír ina ndearnadh í, sa chiall nach
meastar í a bheith ina dámhachtain chríochnaitheach más
féidir opposition, appel nó pourvoi en cassation a thabhairt
ina coinne (sna tíortha ina bhfuil foirmeacha nós imeachta
den sórt sin) nó má chruthaítear go bhfuil aon imeacht ar
feitheamh chun bailíocht na dámhachtana a chonspóid;

(e) Gan aithint na dámhachtana ná a cur i bhfeidhm a
bheith contrártha do bheartas poiblí ná do phrionsabail dlí
na tíre ina bhfuiltear ag iarraidh dul ina muinín.

Airteagal 2.

Fiú má chomhlíontar na coinníollacha atá leagtha síos in Airteagal 1
de seo, diúltófar an dámhachtain a aithint agus a chur i bhfeidhm
más deimhin leis an gCúirt:

(a) Gur cuireadh an dámhachtain ar neamhní sa tír ina
ndearnadh í;

(b) Nár tugadh don pháirtí a bhfuiltear ag iarraidh an
dámhachtain a úsáid ina choinne fógra i dtaobh na n-
imeachtaí eadrána luath go leor chun go bhféadfadh sé a
chás a phlé; nó, toisc é a bheith faoi éagumas dlíthiúil, nach
raibh ionadaíocht chuí ar a shon;
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(c) Nach ndéileálann an dámhachtain leis na heasaontais
a raibh beartaithe an comhaontú i leith eadrána do bhaint
leo nó leis na heasaontais a thagann faoi réim a théarmaí
nó gur tugadh breitheanna inti ar ábhair lasmuigh de réim
an chomhaontaithe i leith eadrána.

Murar bhain an dámhachtain leis na ceisteanna uile a tarchuireadh
chun an bhinse eadrána; ansin, más cuí leis é, féadfaidh údarás inniúil
na tíre ina bhfuiltear ag iarraidh an dámhachtain a aithint nó a chur
i bhfeidhm aithint na dámhachtana nó a cur i bhfeidhm a chur siar
nó sin a dheonú faoi réir pé ráthaíocht a chinnfidh an t-údarás sin.

Airteagal 3.

Má chruthaíonn an páirtí a ndearnadh an dámhachtain ina choinne
go bhfuil ann, faoin dlí a rialaíonn an nós imeachta i gcás eadrána,
foras seachas na forais dá dtagraítear in Airteagal 1 (a) agus (c) agus
in Airteagal 2 (b) agus (c), a bheireann teideal dó bailíocht na
dámhachtana a chonspóid i gCúirt Dlí, féadfaidh an Chúirt, más
oiriúnach léi é, aithint na dámhachtana nó a cur i bhfeidhm a dhiúltú,
nó an breithniú air sin a chur ar atráth, agus tréimhse réasúnach
a thabhairt don pháirtí sin chun go bhféadfadh an binse inniúil an
dámhachtain a chur ar neamhní.

Airteagal 4.

Ní foláir don pháirtí a rachaidh i muinín dámhachtana nó a éileoidh
í a chur i bhfeidhm na nithe seo a leanas, go sonrach, a chur ar fáil:

(1) An dámhachtain bhunaidh nó cóip di arna
fíordheimhniú go cuí, mar is gá de réir dhlí na tíre ina
ndearnadh í;

(2) Fianaise dhoiciméad nó fianaise eile á chruthú go
bhfuil an dámhachtain ina dámhachtain chríochnaitheach,
mar a mhínítear in Airteagal 1 (d), sa tír ina ndearnadh í;

(3) Nuair is gá é, fianaise dhoiciméad nó fianaise eile á
chruthú gur comhlíonadh na coinníollacha atá leagtha síos
in Airteagal 1, mír 1 agus mír 2 (a) agus (c).

Féadfar tiontú a iarraidh ar an dámhachtain agus ar na doiciméid eile
a luaitear san Airteagal seo i dteanga oifigiúil na tíre ina bhfuiltear ag
iarraidh dul i muinín na dámhachtana. Ní foláir an tiontú sin a bheith
deimhnithe a bheith ina thiontú ceart ag gníomhaire taidhleoireachta
nó consalachta don tír lena mbaineann an páirtí atá ag iarraidh dul i
muinín na dámhachtana nó ag tiontaitheoir mionnaithe don tír ina
bhfuiltear ag iarraidh dul i muinín na dámhachtana.

Airteagal 5.

Ní bhainfidh forálacha na nAirteagal thuas d’aon pháirtí leasmhar
an ceart chun leas a bhaint as dámhachtain eadrána sa tslí ina
gceadaítear sin agus a mhéid a ceadaítear sin le dlí nó le conarthaí
na tíre ina bhfuiltear ag iarraidh dul i muinín na dámhachtana sin.

Airteagal 6.

Ní bhaineann an Coinbhinsiún seo ach le dámhachtana eadrána a
rinneadh tar éis teacht i bhfeidhm don Phrótacal um Chlásail
Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923.
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Airteagal 7.

Déanfar daingniú ar an gCoinbhinsiún seo, a bheidh ar oscailt lena
shíniú ag sínitheoirí uile Phrótacail 1923 um Chlásail Eadrána.

Ní fhéadfar é a dhaingniú ach amháin thar ceann na gComhaltaí sin
de Chumann na Náisiún, agus na Stát sin nach Comhaltaí, ar
daingníodh Prótacal 1923 thar a gceann.

Taiscfear na daingniúcháin a luaithe is féidir le hArd-Rúnaí
Chumann na Náisiún agus cuirfidh seisean an taisceadh sin in iúl do
na sínitheoirí go léir.

Airteagal 8.

Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm trí mhí tar éis a
dhaingnithe thar ceann dhá Ard-Pháirtí Chonarthacha. Ina dhiaidh
sin beidh éifeacht aige, i gcás Ard-Pháirtí Chonarthaigh, trí mhí tar
éis an daingniúchán thar a cheann a thaisceadh le hArd-Rúnaí
Chumann na Náisiún.

Airteagal 9.

Féadfar an Coinbhinsiún seo a shéanadh thar ceann aon Chomhalta
de Chumann na Náisiún nó aon Stáit nach Comhalta. Cuirfear an
séanadh in iúl i scríbhinn d’Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún agus
cuirfidh seisean láithreach cóip de a bheidh deimhnithe a bheith de
réir mar a cuireadh in iúl, chun na bPáirtithe Conarthacha eile go
léir agus inseoidh dóibh san am céanna an dáta a fuair sé é.

Ní thiocfaidh an séanadh i bhfeidhm ach amháin maidir leis an Ard-
Pháirtí Conarthach a chuir in iúl é ná go ceann bliana tar éis é a chur
in iúl d’Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún.

Leanfaidh, ipso facto, séanadh an Choinbhinsiúin seo as séanadh an
Phrótacail um Chlásail Eadrána.

Airteagal 10.

Mura luaitear go speisialta iad ní bhaineann an Coinbhinsiún seo
le Coilíneachta, Coimircis, ná críocha faoi ardfhlaithiúnas nó faoi
mhandáid aon Ard-Pháirtí Chonarthaigh.

Is féidir aon uair, trí dhearbhú a sheolfaidh ceann de na hArd-
Pháirtithe Conarthacha go dtí Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún,
feidhm a thabhairt don Choinbhinsiún seo maidir le ceann nó cinn
de na Coilíneachtaí, de na Coimircis nó de na críocha lena
mbaineann an Prótacal um Chlásail Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv
an 24ú Meán Fómhair, 1923.

Beidh éifeacht ag an dearbhú sin trí mhí tar éis é a thaisceadh.

Féadfaidh na hArd-Pháirtithe Conarthacha aon uair an Coinbhinsiún
a shéanadh i leith gach ceann nó aon cheann de na Coilíneachtaí, na
Coimircis nó na críocha dá dtagraítear thuas. Baineann Airteagal 9
de seo leis an séanadh sin.

Airteagal 11.

Cuirfidh Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún cóip dheimhnithe den
Choinbhinsiún seo go dtí gach Comhalta de Chumann na Náisiún,
agus go dtí gach Stát nach Comhalta, a shíneoidh é.
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SCEIDEAL 5

TÉACS PHRÓTOCAL 1923 UM CHLÁSAIL EADRÁNA

1. Aithníonn gach ceann de na Stáit Chonarthacha bailíocht
chomhaontaithe pé acu le heasaontais atá ann nó a bheidh ann a
bhaineann sé idir páirtithe a bheidh faoi seach faoi dhlínse Stát
Conarthach éagsúil trína gcomhaontaíonn na páirtithe i gconradh
gach easaontas nó aon easaontas a tharchur chun eadrána a tharlóidh
i ndáil leis an gconradh sin agus a bhainfidh le cúrsaí tráchtála nó le
haon ní eile is féidir a shocrú trí eadráin, pé acu i dtír nach bhfuil
aon cheann de na páirtithe faoina dlínse nó nach ea atá an eadráin
le déanamh.

Forchoimeádann gach ceann de na Stáit Chonarthacha aige féin an
ceart chun an oibleagáid a luaitear thuas a theorannú ionas nach
mbainfidh sí ach le conarthaí a mheastar a bheith ina gconarthaí
tráchtála faoina dhlí náisiúnta féin. Béarfaidh aon Stát Conarthach a
bhainfidh leas as an gceart sin fógra d’Ard-Rúnaí Chumann na
Náisiún, i dtreo go gcuirfear sin in iúl do na Stáit Chonarthacha eile.

2. Is de réir mar thoileoidh na páirtithe, agus de réir dhlí na tíre arb
ina críoch a dhéanfar an eadráin, a bheidh an nós imeachta i gcás
eadrána, lena n-áirítear comhdhéanamh an bhinse eadrána.

Comhaontaíonn na Stáit Chonarthacha gach beart sa nós imeachta a
éascú is gá a dhéanamh ina gcríocha féin, do réir na bhforálacha dá
ndlí féin a rialaíonn an nós imeachta i gcás eadrána a bhaineann le
heasaontais atá ann.

3. Geallann gach Stát Conarthach go gcinnteoidh sé go
bhfeidhmeoidh a údaráis de réir fhorálacha a dhlíthe náisiúnta féin
dámhachtainí eadrána a dhéanfar ina chríoch féin faoi na hairteagail
roimhe seo.

4. Ar dhíospóid a theacht faoina mbráid i dtaobh conartha a
rinneadh idir daoine lena mbaineann Airteagal 1 agus ina bhfuil
comhaontú eadrána, pé acu le heasaontais atá nó a bheidh ann a
bhaineann sé, ar comhaontú bailí é de bhua an airteagail sin agus ar
féidir é a chur in éifeacht, déanfaidh binsí na bPáirtithe Conarthacha
díospóid na bpáirtithe, ar cheachtar acu dá iarraidh sin, a chur faoi
bhreith na n-eadránaithe.

Ní dhéanfaidh sin dochar d’inniúlacht na mbinsí breithiúnais i gcás
nach féidir dul ar aghaidh leis an gcomhaontú nó leis an eadráin nó
i gcás iad a dhul ó fheidhm.

5. Déanfar daingniú ar an bPrótacal seo, a bheidh ar oscailt lena
shíniú ag gach Stát. Taiscfear na daingniúcháin a luaithe is féidir le
hArd-Rúnaí Chumann na Náisiún, agus cuirfidh seisean an taisceadh
sin in iúl do na Stát-Shínitheoirí go léir.

6. Tiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm a luaithe a thaiscfear dhá
dhaingniúchán. Ina dhiaidh sin beidh éifeacht aige, i gcás gach Stáit
Chonarthaigh, mí tar éis don Ard-Rúnaí taisceadh daingniúcháin an
Stáit sin a chur in iúl.

7. Féadfaidh aon Stát Conarthach an Prótacal seo a shéanadh ar
fhógra bliana a thabhairt. Is amhlaidh a dhéanfar an séanadh trí
fhógra a sheolfar chun Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún, agus
cuirfidh seisean láithreach cóipeanna den fhógra sin go dtí na Stát-
Shínitheoirí eile go léir agus inseoidh dóibh an dáta a fuarthas é.
Beidh éifeacht ag an séanadh bliain tar éis an dáta a tugadh fógra
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ina thaobh don Ard-Rúnaí agus ní oibreoidh sé ach amháin maidir
leis an Stát a thug an fógra.

8. Féadfaidh na Stáit Chonarthacha a dhearbhú nach dtugann
glacadh an Phrótacail seo acu na críocha thíosluaite nó aon cheann
áirithe acu faoina réim: is é sin le rá, a gcoilíneachtaí, a sealúchais
nó a gcríocha thar lear, a gcoimircis nó na críocha atá faoi
mhandáid acu.

Ina dhiaidh sin féadfaidh na Stáit sin glacadh ar leithligh leis an
bPrótacal seo thar ceann aon chríche a eisceadh amhlaidh. Cuirfear
an glacadh sin in iúl d’Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún a luaithe is
féidir. Cuirfidh seisean an glacadh sin in iúl do gach Stát-Shínitheoir.
Beidh éifeacht ag an nglacadh sin mí tar éis don Ard-Rúnaí é a chur
in iúl do gach Stát-Shínitheoir.

Féadfaidh na Stáit Chonarthacha freisin séanadh ar leithligh a
dhéanamh ar an bPrótacal thar ceann aon chríche dá dtagraítear
thuas. Baineann Airteagal 7 le séanadh den sórt sin.

Cuirfidh an tArd-Rúnaí cóip dheimhnithe den Phrótacal seo go dtí
gach Stát Conarthach.
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SCEIDEAL 6

LEASUITHE IARMHARTACHA AR ACHTANNA EILE

Uimhir agus Gearrtheideal An Leasú
Bliain Fhoráil

dá
ndéantar

difear

(1) (2) (3) (4)

Uimh. 6 de 1957 Reacht na Alt 77 “nó má ordaíonn sí, tar éis
dTréimhsí 1957 eadráin a thosnú, go

scoirfidh an eadráin
d’éifeacht a bheith aici
maidir leis an díospóid a
cuireadh chun eadrána” a
scriosadh.

Uimh. 3 de 1967 An tAcht um Alt 17 I bhfo-alt (5) “ag ailt 21
Thiarnaí Talún agus 23 den Acht Eadrána
agus Tionóntaí 2010 (agus Airteagail 13
(Bunchíosanna) agus 14 den Dlí

1967 Eiseamláireach (de réir bhrí
an Achta Eadrána 2010)
mar a tugadh feidhm dlí dó
sa Stát leis an Acht sin)” a
chur in ionad “ag ailt 29, 35,
36, 37 agus 41 den Acht
Eadrána, 1954”

Uimh. 1 de 1992 Acht na Alt 74 I bhfo-alt (3) “ní bheidh
bPaitinní 1992 feidhm ag alt 35 den Acht

Eadrána, 1954 (a bhaineann
le sonrú cásanna ag
eadránaithe le breith na
Cúirte a fháil orthu) maidir
leis an eadráin; ach,” a
scriosadh.

Uimh. 28 de 2000 An tAcht Alt 367 I bhfo-alt (8) “a iarraidh ar
Cóipchirt agus an gcúirt faoi alt 9 den Acht

Ceart Gaolmhar Eadrána 2010 cinneadh a
2000 dhéanamh maidir le

foirceannadh mhandáid an
eadránaí sin” a chur in
ionad “iarratas a dhéanamh
chun na cúirte ar an
eadránaí sin a scor faoi alt
24 den Acht Eadrána,
1954,”
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