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AN tACHT UM THOIRMEASC AR AIRM NÚICLÉACHA, 2019
[An tiontú oifigiúil]

Acht do thabhairt éifeacht don Chonradh um Thoirmeasc ar Airm Núicléacha arna 
dhéanamh i Nua-Eabhrac an 7 Iúil 2017 agus, chun na gcríoch sin, do dhéanamh socrú 
maidir le cionta a bhaineann le gníomhartha a thoirmisctear leis an gConradh sin; agus do 
dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara. [11 Nollaig 2019]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Mínithe

1. San Acht seo—

folaíonn “gníomh” neamhghníomh agus folaíonn tagairt do ghníomh a dhéanamh tagairt 
do neamhghníomh a dhéanamh;

ciallaíonn “chun críche naimhdí”, i ndáil le harm núicléach nó feiste phléascach núicléach 
eile, chun bás aon duine a thabhairt nó chun mórdhíobháil a dhéanamh d’aon duine, nó 
chun damáiste substaintiúil a dhéanamh do mhaoin nó don chomhshaol, nó gur dóigh dó 
nó di an céanna a dhéanamh;

ciallaíonn “arm núicléach nó feiste phléascach núicléach eile” aon arm nó feiste phléascach 
eile ar féidir leis nó léi fuinneamh núicléach a scaoileadh agus atá deartha chun críche 
naimhdí nó lena úsáid nó lena húsáid i gcoinbhleacht armtha, agus folaíonn sé arm nó feiste 
den sórt sin i bhfoirm neamhchóimeáilte nó i bhfoirm atá cóimeáilte go páirteach, ach ní 
fholaíonn sé modh iompair nó seachadta airm nó feiste den sórt sin más féidir é a scaradh ó 
arm nó ó fheiste den sórt sin agus mura cuid dhoroinnte dá chuid nó dá cuid é;

ciallaíonn “aistriú”, i ndáil le harm núicléach nó feiste phléascach núicléach eile—

	 	 (a)	 aistriú	fisiciúil	nó	gluaiseacht	fhisiciúil	airm	núicléach	nó	feiste	pléascaí	núicléiche	
eile, nó

  (b) aistriú teidil chun airm núicléach nó feiste pléascaí núicléiche eile, nó aistriú rialaithe 
air nó uirthi;

ciallaíonn “an Conradh” an Conradh um Thoirmeasc ar Airm Núicléacha arna dhéanamh i 
Nua-Eabhrac an 7 Iúil 2017, a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Sceideal mar áis tagartha.
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Cionta

2. (1) Is cion é ag duine, maidir le harm núicléach nó feiste phléascach núicléach eile—

  (a) é nó í a fhorbairt, a tháirgeadh, a mhonarú, a fháil nó a shealbhú,

  (b) é nó í a aistriú, go díreach nó go neamhdhíreach, chuig aon duine,

  (c) glacadh lena aistriú nó lena haistriú go díreach nó go neamhdhíreach,

  (d) é nó í a úsáid nó a bhagairt, nó (e) é nó í a lonnú nó a shuiteáil nó feidhm a bhaint as 
nó aisti.

 (2) Aon duine a chuideoidh le duine, nó a spreagfaidh nó a aslóidh duine, chun cion faoi 
fho-alt (1) a dhéanamh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (3) Aon duine a lorgóidh nó a gheobhaidh cúnamh ó aon duine chun cion faoi fho-alt (1) a 
dhéanamh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (4) In imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo, toimhdeofar, maidir le harm nó feiste 
phléascach eile ar féidir leis nó léi fuinneamh núicléach a scaoileadh, go bhfuil sé nó sí 
deartha chun críche naimhdí nó lena úsáid nó lena húsáid i gcoinbhleacht armtha, mura 
deimhin leis an gcúirt nó leis an ngiúiré, de réir mar a bheidh, ag féachaint don fhianaise 
go léir, go bhfuil amhras réasúnach ann go bhfuil sé nó sí deartha amhlaidh.

Cionta lasmuigh den Stát

3. (1) Aon duine a dhéanfaidh gníomh, in áit lasmuigh den Stát, ar chion é faoi alt 2 dá mba sa 
Stát a tharlódh an gníomh, beidh sé nó sí ciontach i gcion más rud é—

  (a) gur ar bord long Éireannach, de réir bhrí alt 9 den Acht Loingis Thráchtála, 1955, a 
dhéanfar an gníomh,,

  (b) gur ar aerárthach atá cláraithe sa Stát a dhéanfar an gníomh, nó (c) gur comhalta 
d’Óglaigh na hÉireann an duine.

 (2) Aon duine lena mbaineann fo-alt (1) agus a fhéachfaidh, in áit lasmuigh den Stát, le cion 
dá dtagraítear san fho-alt sin a dhéanamh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (3) Féadfar imeachtaí mar gheall ar chion faoin alt seo a thionscnamh in aon áit sa Stát agus 
féadfar déileáil leis an gcion chun gach críche teagmhasaí mar chion a rinneadh san áit 
sin.

Pionóis

4. Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt 2 nó 3, dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil—

  (a) fíneáil, nó

	 	 (b)	 príosúnacht	saoil	nó	cibé	téarma	príosúnachta	is	giorra	ná	sin	a	chinnfidh	an	chúirt,

nó iad araon, a chur air nó uirthi.
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Contúirt dhúbailte

5. (1) I gcás duine a bheith arna éigiontú nó arna héigiontú i gcion in áit lasmuigh den Stát, ní 
shaothrófar imeachtaí ina choinne nó ina coinne mar gheall ar chion faoin Acht seo arb 
é atá ann an gníomh nó na gníomhartha arb éard é nó iad an cion céadluaite.

 (2) I gcás duine a bheith arna chiontú nó arna ciontú i gcion in áit lasmuigh den Stát, ní 
shaothrófar imeachtaí ina choinne nó ina coinne mar gheall ar chion faoin Acht seo arb 
é atá ann an gníomh nó na gníomhartha arb éard é nó iad an cion céadluaite.

Cionta ag comhlacht corpraithe

6. (1) I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo agus go gcruthófar go 
ndearnadh an cion le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí 
thoiliúil	ar	thaobh,	duine	ba	stiúrthóir,	ba	bhainisteoir,	ba	rúnaí	nó	ba	oifigeach	eile	de	
chuid an chomhlachta chorpraithe, nó duine a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú sa 
cháil sin, beidh an duine sin, i dteannta an chomhlachta chorpraithe, ciontach i gcion 
agus dlífear imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú 
amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

 (2) I gcás gurb iad comhaltaí comhlachta chorpraithe a bhainistíonn gnóthaí an chomhlachta 
sin, beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le gníomhartha agus mainneachtainí comhalta i 
dtaca lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna bainistíochta amhail is dá mba stiúrthóir 
nó bainisteoir de chuid an chomhlachta chorpraithe é nó í.

Gearrtheideal agus tosach feidhme

7. (1) Féadfar an tAcht um Thoirmeasc ar Airm Núicléacha, 2019 a ghairm den Acht seo.

 (2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Gnóthaí 
Eachtracha agus Trádála le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch 
nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil 
nó le haghaidh forálacha éagsúla.
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Alt 1

an sceideal

an conradh um thoirmeasc ar airm núicléacha

Tá na Stáit is Páirtithe sa Chonradh seo,

Ar é a bheith de rún daingean acu rannchuidiú le críocha agus prionsabail Chairt na Náisiún 
Aontaithe a réadú,

Ós cás go mór leo na hiarmhairtí daonchairdiúla tubaisteacha a thiocfadh as aon úsáid a 
bhaint as airm núicléacha, agus á aithint dóibh gur gá dá dhroim sin deireadh iomlán a chur leis 
na hairm sin, agus gurb é sin an t-aon bhealach amháin fós chun a ráthú nach n-úsáidfear airm 
núicléacha arís go deo in aon imthosca,

Ós feasach dóibh na priacail a bhaineann le hairm núicléacha do leanúint de bheith 
ar marthain, lena n-áirítear na priacail ó aon arm núicléach a mhadhmadh de thaisme, trí 
mhíthuairimíocht nó d’aon turas, agus á aibhsiú dóibh gur le slándáil an chine dhaonna uile a 
bhaineann na priacail sin, agus gur ar an uile Stát, i gcomhpháirt, atá an fhreagracht cosc a chur le 
húsáid ar bith a bhaint as airm núicléacha,

Ós eol dóibh nach bhféadfar aghaidh a thabhairt ar shlí leormhaith ar iarmhairtí tubaisteacha 
na n-arm núicléach, go sáraíonn na hiarmhairtí sin teorainneacha náisiúnta, go bhfuil impleachtaí 
tromchúiseacha acu don duine do theacht slán, don chomhshaol, don fhorbairt shocheacnamaíoch, 
do gheilleagar an domhain, don tslándáil bia agus do shláinte na glúine seo agus na nglún atá le 
teacht, agus go mbíonn tionchar neamhréireach acu ar mhná agus ar chailíní, lena n-áirítear mar 
thoradh ar radaíocht ianúcháin,

Á admháil dóibh go bhfuil dianriachtanais eiticiúla ann le haghaidh dí-armáil núicléach 
agus go bhfuil práinn le domhan atá saor ó airm núicléacha a bhaint amach agus a chothabháil, 
rud a bheadh go mór chun leas an phobail dhomhanda agus a d’fhónfadh do leasanna slándála 
náisiúnta agus comhshlándála araon,

Ós feasach dóibh fulaingt neamh-inghlactha na n-íospartach ar úsáideadh airm núicléacha 
ina gcoinne (hibakusha) agus na ndaoine sin a ndearna tástáil arm núicléach difear dóibh, agus an 
díobháil neamh-inghlactha a rinneadh dóibh,

Á aithint dóibh go mbíonn tionchar neamhréireach ag gníomhaíochtaí arm núicléach ar 
phobail dhúchasacha,

Á athdhearbhú dóibh gur gá don uile Stát an dlí idirnáisiúnta is infheidhme, lena n-áirítear 
an dlí daonchairdiúil idirnáisiúnta agus an dlí idirnáisiúnta um chearta an duine, a chomhlíonadh 
i gcónaí,

Agus prionsabail agus rialacha an dlí dhaonchairdiúil idirnáisiúnta mar bhonn acu, 
go háirithe an prionsabal nach bhfuil an ceart atá ag na páirtithe i gcoinbhleacht armtha chun 
modhanna nó sásanna cogaidh a roghnú neamhtheoranta, riail an idirdhealaithe, an toirmeasc 
ar ionsaithe neamh-idirdhealaitheacha, na rialacha maidir le comhréireacht agus réamhchúraimí 
i gcás ionsaithe, an toirmeasc ar úsáid a bhaint as airm de chineál a bheadh ina gcúis le gortú 
iomarcach nó le fulaingt neamhriachtanach, agus na rialacha maidir leis an timpeallacht nádúrtha 
a chosaint,

Á bhreithniú dóibh go mbeadh aon úsáid a bhainfí as airm núicléacha contrártha do rialacha 
an dlí idirnáisiúnta is infheidhme i gcoinbhleacht armtha, go háirithe do phrionsabail agus rialacha 
an dlí dhaonchairdiúil idirnáisiúnta,
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Á athdhearbhú dóibh go mbeadh aon úsáid a bhainfí as airm núicléacha ag teacht salach 
freisin ar phrionsabail na daonnachta agus ar aitheanta an choinsiasa phoiblí,

Á mheabhrú dóibh nach foláir do na Stáit, de réir Chairt na Náisiún Aontaithe, staonadh 
ina gcaidreamh idirnáisiúnta ón bhforneart a bhagairt nó a úsáid i gcoinne sláine críche nó 
neamhspleáchas polaitiúil aon Stáit, nó ar aon slí eile atá ar neamhréir le hAidhmeanna na Náisiún 
Aontaithe, agus gur lena laghad acmhainní daonna agus eacnamaíocha domhanda a atreorú le 
haghaidh armálacha a dhéanfar an tsíocháin agus an tslándáil idirnáisiúnta a chur chun cinn agus 
a chothabháil,

Á mheabhrú dóibh freisin an chéad rúin ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe, 
a glacadh an 24 Eanáir 1946, agus rúin dá éis sin ina n-iarrtar go gcuirfear deireadh le hairm 
núicléacha,

Ós cás leo a mhoille atá an dí-armáil núicléach, go bhfuiltear fós ag brath ar airm núicléacha 
i gcoincheapa, i dteoiricí agus i mbeartais mhíleata agus slándála, agus go bhfuil acmhainní 
eacnamaíocha agus daonna á gcur amú ar chláir chun airm núicléacha a tháirgeadh, a chothabháil 
agus a nuachóiriú,

Á aithint dóibh, maidir le toirmeasc ar airm núicléacha atá ceangailteach go dlíthiúil, gur 
rannchuidiú tábhachtach é le domhan atá saor ó airm núicléacha a bhaint amach agus a chothabháil, 
lena n-áirítear deireadh a chur le hairm núicléacha ar shlí dho-aisiompaithe, infhíoraithe agus 
trédhearcach, agus ar é a bheith de rún daingean acu gníomhú chuige sin,

Ar é a bheith de rún daingean acu gníomhú d’fhonn dul chun cinn éifeachtach a dhéanamh 
i dtaca le dí-armáil choitianta iomlán a dhéanamh faoi rialú idirnáisiúnta dian éifeachtach,

Á athdhearbhú dóibh go bhfuil oibleagáid ann caibidlí a shaothrú de mheon macánta agus 
a thabhairt chun críche is caibidlí as a dtiocfaidh dí-armáil núicléach faoi gach gné faoi rialú 
idirnáisiúnta dian éifeachtach,

Á athdhearbhú dóibh freisin go bhfuil ról ríthábhachtach le himirt ag cur i ngníomh iomlán 
éifeachtach an Chonartha maidir le Neamhleathadh Arm Núicléach, conradh a fheidhmíonn mar 
bhunchloch chóras na dí-armála núicléiche agus an neamhleata núicléach, chun an tsíocháin agus 
an tslándáil idirnáisiúnta a chur chun cinn,

Á aithint dóibh gur ríthábhachtach an Conradh um Chosc Cuimsitheach ar Thrialacha 
Núicléacha agus an córas fíoraithe a ghabhann leis mar ghné lárnach de chóras na dí-armála 
núicléiche agus an neamhleata núicléach,

Á athdhearbhú dóibh na tuairime láidre, maidir le criosanna saor ó airm núicléacha a 
aithneofar go hidirnáisiúnta a bhunú ar bhonn socruithe arna ndéanamh go saorálach idir Stáit an 
réigiúin lena mbaineann, go bhfeabhsaíonn sé sin an tsíocháin agus an tslándáil dhomhanda agus 
réigiúnach, go neartaíonn sé córas an neamhleata núicléach agus go gcuidíonn sé le cuspóir na 
dí-armála núicléiche a bhaint amach,

Á aibhsiú dóibh nach léireofar aon ní sa Chonradh seo mar ní a dhéanfaidh difear do cheart 
doshannta na Stát is Páirtithe sa Chonradh chun taighde ar fhuinneamh núicléach agus táirgeadh 
agus úsáid fuinnimh núicléach a fhorbairt chun críoch síochánta gan idirdhealú,

Á aithint dóibh gur toisc bhunriachtanach í lán-rannpháirtíocht éifeachtach na mban agus na 
bhfear araon maidir le síocháin agus slándáil inbhuanaithe a chur chun cinn agus a bhaint amach, 
agus iad tiomanta do rannpháirtíocht éifeachtach na mban i ndí-armáil núicléach a neartú agus do 
thacú léi,

sc. 
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Á aithint dóibh a thábhachtaí atá an t-oideachas síochána agus dí-armála faoi gach gné agus 
a thábhachtaí atá sé feasacht a mhúscailt maidir leis na priacail agus na hiarmhairtí a bhaineann le 
hairm núicléacha don ghlúin seo agus do na glúine atá le teacht, agus iad tiomanta do phrionsabail 
agus noirm an Chonartha seo a scaipeadh,

Á chur i bhfios dóibh ról an choinsiasa phoiblí maidir le prionsabail na daonnachta 
a chur ar aghaidh mar a léiríonn an chaoi go n-iarrtar go gcuirfear deireadh iomlán le hairm 
núicléacha, agus á aithint dóibh go bhfuil iarrachtaí chuige sin déanta ag na Náisiúin Aontaithe, 
ag Gluaiseacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg, eagraíochtaí idirnáisiúnta 
agus réigiúnacha eile, eagraíochtaí neamhrialtasacha, ceannairí reiligiúnacha, parlaiminteoirí 
agus acadúlaithe agus ag na hibakusha,

Tar éis comhaontú mar a leanas:

Airteagal 1

Toirmisc

1. Geallann gach Stát is Páirtí nach ndéanfaidh sé aon cheann de na nithe seo a leanas choíche 
in aon imthosca:

(a) Airm núicléacha nó feistí pléascacha núicléacha eile a fhorbairt, a thástáil, a tháirgeadh, a 
mhonarú, a fháil ar shlí eile, a shealbhú nó a stoc-charnadh;

(b) Airm núicléacha nó feistí pléascacha núicléacha eile nó rialú ar na hairm nó ar na feistí 
pléascacha sin a aistriú chuig aon fhaighteoir ar bith cibé acu go díreach nó go neamhdhíreach;

(c) Glacadh le haistriú arm núicléach nó feistí pléascacha núicléacha eile nó rialú ar airm 
núicléacha nó ar fheistí pléascacha núicléacha eile go díreach nó go neamhdhíreach;

(d) Airm núicléacha nó feistí pléascacha núicléacha eile a úsáid nó a bhagairt;

(e) Cuidiú le haon duine, nó aon duine a spreagadh nó a aslú, ar aon slí, chun gabháil d’aon 
ghníomhaíocht a thoirmisctear ar Stát is Páirtí faoin gConradh seo;

(f) Aon chúnamh a lorg nó a fháil ó aon duine, ar aon slí, chun gabháil d’aon ghníomhaíocht a 
thoirmisctear ar Stát is Páirtí faoin gConradh seo;

(g) A cheadú aon airm núicléacha nó feistí pléascacha núicléacha eile a lonnú nó a shuiteáil nó 
feidhm a bhaint astu ina chríoch nó in aon áit atá faoina dhlínse nó faoina rialú.

Airteagal 2

Dearbhuithe

1. Déanfaidh gach Stát is Páirtí, tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis teacht i bhfeidhm don 
Chonradh seo i leith an Stáit sin is Páirtí, dearbhú a chur faoi bhráid Ard-Rúnaí na Náisiún 
Aontaithe:

(a) Ina ndearbhóidh sé cibé acu a bhí nó nach raibh airm núicléacha nó feistí pléascacha núicléacha 
ar úinéireacht, ar seilbh nó faoi rialú aige agus cibé acu a chuir nó nár chuir sé deireadh lena 
chlár arm núicléach, lena n-áirítear deireadh a chur leis na saoráidí go léir a bhaineann le 

sc. 
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hairm núicléacha nó iad a thiontú ar shlí dho-aisiompaithe, roimh theacht i bhfeidhm don 
Chonradh seo i leith an Stáit sin is Pairtí;

(b) Ina ndearbhóidh sé, d’ainneoin Airteagal 1 (a), cibé acu atá nó nach bhfuil aon airm núicléacha 
nó feistí pléascacha núicléacha eile ar úinéireacht, ar seilbh nó faoi rialú aige;

(c) Ina ndearbhóidh sé, d’ainneoin Airteagal 1 (g), cibé acu atá nó nach bhfuil aon airm núicléacha 
nó feistí pléascacha núicléacha eile ina chríoch nó in aon áit atá faoina dhlínse nó faoina rialú 
is airm nó feistí atá ar úinéireacht, ar seilbh nó faoi rialú ag Stát eile.

2. Déanfaidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe na dearbhuithe sin go léir a bheidh faighte aige 
nó aici a tharchur chuig na Stáit is Páirtithe.

Airteagal 3

Coimircí

1. Cothabhálfaidh gach Stát is Páirtí nach bhfuil feidhm ag mír 1 ná 2 d’Airteagal 4 maidir 
leis, ar a laghad, a chuid oibleagáidí maidir le coimircí de chuid na Gníomhaireachta Idirnáisiúnta 
do Fhuinneamh Adamhach a bheidh i bhfeidhm an tráth a thiocfaidh an Conradh seo i bhfeidhm, 
gan dochar d’aon ionstraimí iomchuí breise a ghlacfaidh sé sa todhchaí.

2. Gach Stát is Páirtí nach bhfuil feidhm ag mír 1 ná 2 d’Airteagal 4 maidir leis agus 
nach bhfuil sé déanta acu go fóill, déanfaidh sé comhaontú maidir le coimirciú cuimsitheach 
(INFCIRC/153 (Arna cheartú) ) a thabhairt chun críche leis an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta do 
Fhuinneamh Adamhach agus tabharfaidh sé an comhaontú sin i bhfeidhm. Cuirfear tús le caibidil 
an chomhaontaithe sin laistigh de 180 lá tar éis teacht i bhfeidhm don Chonradh seo i leith an 
Stáit sin is Páirtí. Tiocfaidh an comhaontú i bhfeidhm trath nach déanaí ná 18 mí tar éis teacht i 
bhfeidhm don Chonradh seo i leith an Stáit sin is Páirtí. Déanfaidh gach Stát is Páirtí, dá éis sin, 
na hoibleagáidí sin a chothabháil, gan dochar d’aon ionstraimí iomchuí breise a ghlacfaidh sé sa 
todhchaí.

 
Airteagal 4

I dtreo deireadh iomlán a chur le hairm núicléacha

1. Maidir le gach Stát is Páirtí a raibh, tar éis an 7 Iúil 2017, airm núicléacha nó feistí 
pléascacha núicléacha eile ar úinéireacht, ar seilbh nó faoi rialú aige agus a chuir deireadh lena 
chlár arm núicléach, lena n-áirítear deireadh a chur leis na saoráidí go léir a bhaineann le hairm 
núicléacha nó iad a thiontú ar shlí dho-aisiompaithe, roimh theacht i bhfeidhm don Chonradh 
seo ina leith, comhoibreoidh sé leis an údarás idirnáisiúnta inniúil a bheidh ainmnithe de bhun 
mhír 6 den Airteagal seo chun a fhíorú gur cuireadh deireadh, ar shlí dho-aisiompaithe, lena chlár 
arm núicléach. Tabharfaidh an t-údarás idirnáisiúnta inniúil tuarascáil do na Stáit is Páirtithe. 
Déanfaidh Stát den sórt sin is Páirtí comhaontú maidir le coimirciú a thabhairt chun críche leis an 
nGníomhaireacht Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach, is comhaontú a bheidh leordhóthanach 
chun ráthaíocht inchreidte a thabhairt nach bhfuil ábhar núicléach dearbhaithe á atreorú ó 
ghníomhaíochtaí núicléacha síochánta agus nach bhfuil ábhar núicléach neamhdhearbhaithe nó 
gníomhaíochtaí núicléacha neamhdhearbhaithe sa Stát sin is Páirtí ina iomláine. Cuirfear tús le 
caibidil an chomhaontaithe sin laistigh de 180 lá tar éis teacht i bhfeidhm don Chonradh seo i leith 
an Stáit sin is Páirtí. Tiocfaidh an comhaontú i bhfeidhm trath nach déanaí ná 18 mí tar éis teacht 
i bhfeidhm don Chonradh seo i leith an Stáit sin is Páirtí. Dá éis sin, cothabhálfaidh an Stát sin is 
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Páirtí, ar a laghad, na hoibleagáidí sin maidir le coimircí, gan dochar d’aon ionstraimí iomchuí 
breise a ghlacfaidh sé sa todhchaí.

2. D’ainneoin Airteagal 1 (a), déanfaidh gach Stát is Páirtí a bhfuil airm núicléacha 
nó feistí pléascacha núicléacha eile ar úinéireacht, ar seilbh nó faoina rialú aige iad a chur ó 
stádas oibríochtúil láithreach, agus iad a dhíothú a luaithe is féidir, ach tráth nach déanaí ná  
sprioc-am a bheidh le cinneadh ag an gcéad chruinniú de na Stáit is Páirtithe, de réir plean, 
a bheidh ceangailteach go dlíthiúil agus faoi cheangal ama, chun deireadh a chur le clár arm 
núicléach an Stáit sin is Páirtí, ar shlí fhíoraithe dho-aisiompaithe, lena n-áirítear deireadh a chur 
leis na saoráidí go léir a bhaineann le hairm núicléacha nó iad a thiontú ar shlí dho-aisiompaithe. 
Déanfaidh an Stát is Páirtí, tráth nach déanaí ná 60 lá tar éis teacht i bhfeidhm don Chonradh  
seo i leith an Stáit sin is Páirtí, an plean sin a chur faoi bhráid na Stát is Páirtithe nó faoi bhráid 
údarás idirnáisiúnta inniúil a bheidh ainmnithe ag na Stáit is Páirtithe. Déanfar an plean a chaibidil 
ansin leis an údarás idirnáisiúnta inniúil, agus déanfaidh an t-údarás sin é a chur faoi bhráid an 
chéad chruinnithe dá éis sin de na Stáit is Páirtithe nó faoi bhráid na comhdhála athbhreithnithe, 
cibé acu is túisce, lena cheadú de réir a rialacha nóis imeachta.

3. Déanfaidh Stát is Páirtí lena mbaineann mír 2 thuas comhaontú maidir le coimirciú a  
thabhairt chun críche leis an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach, is 
comhaontú a bheidh leordhóthanach chun ráthaíocht inchreidte a thabhairt nach bhfuil ábhar 
núicléach dearbhaithe á atreorú ó ghníomhaíochtaí núicléacha síochánta agus nach bhfuil 
ábhar núicléach neamhdhearbhaithe nó gníomhaíochtaí núicléacha neamhdhearbhaithe sa Stát 
ina iomláine. Cuirfear tús le caibidil an chomhaontaithe sin tráth nach déanaí ná an dáta ar a 
gcríochnófar cur i ngníomh an phlean dá dtagraítear i mír 2. Tiocfaidh an comhaontú i bhfeidhm 
tráth nach déanaí ná 18 mí tar éis dháta tionscanta na gcaibidlí. Dá éis sin, cothabhálfaidh an 
Stát sin is Páirtí, ar a laghad, na hoibleagáidí sin maidir le coimircí, gan dochar d’aon ionstraimí 
iomchuí breise a ghlacfaidh sé sa todhchaí. Tar éis teacht i bhfeidhm don chomhaontú dá dtagraítear 
sa mhír seo, déanfaidh an Stát is Páirtí dearbhú críochnaitheach gur chomhlíon sé a chuid  
oibleagáidí faoin Airteagal seo a chur faoi bhráid Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

4. D’ainneoin Airteagal 1 (b) agus (g), déanfaidh gach Stát is Páirtí a bhfuil aon airm núicléacha 
nó feistí pléascacha núicléacha eile ina chríoch nó in aon áit atá faoina dhlínse nó faoina rialú, is 
airm nó feistí atá ar úinéireacht, ar seilbh nó faoi rialú ag Stát eile, a chinntiú go n-aistreofar na 
hairm sin go pras agus a luaithe is féidir, ach tráth nach déanaí ná sprioc-am a bheidh le cinneadh 
ag an gcéad chruinniú de na Stáit is Páirtithe. Ar na hairm nó na feistí pléascacha eile sin a aistriú, 
déanfaidh an Stát sin is Páirtí dearbhú gur chomhlíon sé a chuid oibleagáidí faoin Airteagal seo a 
chur faoi bhráid Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

5. Déanfaidh gach Stát is Páirtí lena mbaineann an tAirteagal seo tuarascáil a chur faoi bhráid 
gach cruinnithe de na Stáit is Páirtithe agus faoi bhráid gach comhdhála athbhreithnithe maidir 
leis an dul chun cinn atá déanta i dtaca lena chuid oibleagáidí faoin Airteagal seo a chur i ngníomh, 
go dtí cibé tráth a bheidh siad comhlíonta.

6. Déanfaidh na Stáit is Páirtithe údarás idirnáisiúnta inniúil nó údaráis idirnáisiúnta inniúla 
a ainmniú chun caibidlíocht a dhéanamh maidir le deireadh a chur le cláir arm núicléach ar shlí 
dho-aisiompaithe, lena n-áirítear deireadh a chur leis na saoráidí go léir a bhaineann le hairm 
núicléacha nó iad a thiontú ar shlí dho-aisiompaithe, de réir mhíreanna 1, 2 agus 3 den Airteagal 
seo, agus chun an céanna a fhíorú. I gcás nach mbeidh ainmniúchán den sórt sin déanta roimh 
theacht i bhfeidhm don Chonradh seo i leith Stát is Páirtí lena mbaineann mír 1 nó 2 den Airteagal 
seo, déanfaidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe cruinniú urghnách a thionól de na Stáit is Páirtithe 
chun aon bhreitheanna is gá a thabhairt.

sc. 
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Airteagal 5

Cur i ngníomh náisiúnta

1. Glacfaidh gach Stát is Páirtí na bearta is gá chun a chuid oibleagáidí faoin gConradh seo a 
chur i ngníomh.

2. Déanfaidh gach Stát is Páirtí gach beart dlí, riaracháin agus eile is cuí, lena n-áirítear 
smachtbhannaí pionósacha a fhorchur, chun cosc agus deireadh a chur le haon ghníomhaíocht atá 
toirmiscthe ar Stát is Páirtí faoin gConradh seo, is gníomhaíocht arna gabháil de láimh ag daoine 
nó i gcríoch atá faoina dhlínse nó faoina rialú.

Airteagal 6

Cúnamh d’íospartaigh agus leasúchán comhshaoil

1. Déanfaidh gach Stát is Páirtí, i leith na bpearsan aonair atá faoina dhlínse agus a ndéanann 
úsáid nó tástáil arm núicléach difear dóibh, de réir an dlí dhaonchairdiúil idirnáisiúnta is 
infheidhme agus an dlí idirnáisiúnta um chearta an duine is infheidhme, cúnamh atá íogair ó 
thaobh aoise agus inscne de a sholáthar ar shlí leormhaith, gan idirdhealú, lena n-áirítear cúram 
liachta, athshlánúchán agus tacaíocht shíceolaíoch, mar aon le soláthar a dhéanamh do chuimsiú 
sóisialta agus eacnamaíoch na bpearsan aonair sin.

2. Déanfaidh gach Stát is Páirtí, i leith limistéir atá faoina dhlínse nó faoina rialú agus atá 
éillithe mar thoradh ar ghníomhaíochtaí a bhaineann le tástáil nó úsáid arm núicléach nó feistí 
pléascacha núicléacha eile, na bearta is gá agus is cuí ar mhaithe le leasúchán comhshaoil na 
limistéar atá éillithe amhlaidh.

3. Beidh na hoibleagáidí faoi mhíreanna 1 agus 2 thuas gan dochar do dhualgais agus 
d’oibleagáidí aon Stát eile faoin dlí idirnáisiúnta nó faoi chomhaontuithe déthaobhacha.

Airteagal 7

Comhar agus cúnamh idirnáisiúnta

1. Comhoibreoidh gach Stát is Páirtí leis na Stáit eile is Páirtithe chun cur i ngníomh an 
Chonartha seo a éascú.

2. Le linn dó a chuid oibleagáidí faoin gConradh seo a chomhlíonadh, beidh sé de cheart ag 
gach Stát is Páirtí cúnamh a lorg agus a fháil ó Stáit eile is Páirtithe nuair is féidir sin.

3. Déanfaidh gach Stát is Páirtí a bheidh in ann déanamh amhlaidh cúnamh teicniúil, ábhartha 
agus airgeadais a sholáthar do na Stáit is Páirtithe a ndéanann úsáid nó tastáil arm núicléach difear 
dóibh, chun cur i ngníomh an Chonartha seo a chur ar aghaidh.

4. Déanfaidh gach Stát is Páirtí a bheidh in ann déanamh amhlaidh cúnamh a sholáthar do na 
híospartaigh ar úsáideadh nó ar tástáladh airm núicléacha nó feistí pléascacha núicléacha eile ina 
gcoinne.

5. Féadfar cúnamh faoin Airteagal seo a sholáthar, inter alia, trí chóras na Náisiún Aontaithe, 
trí eagraíochtaí nó institiúidí idirnáisiúnta, réigiúnacha nó náisiúnta, trí eagraíochtaí nó institiúidí 
neamhrialtasacha, trí Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge, trí Chónaidhm Idirnáisiúnta 
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Chumainn na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg, nó trí Chumainn náisiúnta na Croise Deirge 
agus an Chorráin Dheirg, nó ar bhonn déthaobhach.

6. Gan dochar d’aon dualgas nó oibleagáid eile a bheidh air faoin dlí idirnáisiúnta, beidh sé 
de fhreagracht ar Stát is Páirtí, a d’úsáid nó a thástáil airm núicléacha nó aon fheistí pléascacha 
núicléacha eile, cúnamh leormhaith a sholáthar do na Stáit is Páirtithe a ndearnadh difear dóibh, 
ar mhaithe le cúnamh d’íospartaigh agus leasúchán comhshaoil.

Airteagal 8

Na Stáit is Páirtithe do theacht le chéile

1. Tiocfaidh na Stáit is Páirtithe le chéile go rialta chun breithniú a dhéanamh ar aon ní agus, 
i gcás gur gá é, chun breitheanna a thabhairt i leith aon ní, maidir le feidhmiú nó cur i ngníomh 
an Chonartha seo, de réir a fhorálacha iomchuí, agus i dtaobh bearta breise maidir le dí-armáil 
núicléach, lena n-áirítear:

(a) Cur i ngníomh agus stádas an Chonartha seo;

(b) Bearta chun deireadh a chur le cláir arm núicléach ar shlí a bheidh fíoraithe, faoi cheangal ama 
agus do-aisiompaithe, lena n-áirítear prótacail bhreise a bheidh ag gabháil leis an gConradh 
seo;

(c) Aon nithe eile de bhun fhorálacha an Chonartha seo agus ar comhréir le forálacha an 
Chonartha seo.

2. Déanfaidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe an chéad chruinniú de na Stáit is Páirtithe a 
thionól laistigh de bhliain amháin tar éis teacht i bhfeidhm don Chonradh seo. Déanfaidh Ard-Rúnaí 
na Náisiún Aontaithe tuilleadh cruinnithe de na Stáit is Páirtithe a thionól ar bhonn débhliantúil, 
mura gcomhaontóidh na Stáit is Páirtithe a mhalairt. Glacfaidh an cruinniú de na Stáit is Páirtithe 
a rialacha nóis imeachta ag a chéad seisiún. Go dtí go nglacfar iad, beidh feidhm ag rialacha nóis 
imeachta chomhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le hionstraim atá ceangailteach go dlíthiúil a 
chaibidil chun airm núicléacha a thoirmeasc, i dtreo deireadh iomlán a chur leo.

3. Déanfaidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe cruinnithe urghnácha de na Stáit is Páirtithe a 
thionól, de réir mar a mheasfar is gá, ar iarraidh i scríbhinn a fháil ó aon Stát is Páirtí, ar choinníoll 
go mbeidh aon trian de na Stáit is Páirtithe ar a laghad ag tacú leis an iarraidh sin.

4. Ar thréimhse cúig bliana a bheith caite tar éis teacht i bhfeidhm don Chonradh seo, déanfaidh 
Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe comhdháil a thionól chun athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú 
an Chonartha agus ar an dul chun cinn atá déanta maidir le críocha an Chonartha a bhaint amach. 
Déanfaidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe tuilleadh comhdhálacha athbhreithnithe a thionól i 
gceann eatraimh sé bliana, agus an cuspóir céanna leo, mura gcomhaontóidh na Stáit is Páirtithe 
a mhalairt.

5. Tabharfar cuireadh do na Stáit nach páirtithe sa Chonradh seo, agus tabharfar cuireadh 
chomh maith d’eintitis iomchuí chóras na Náisiún Aontaithe, d’eagraíochtaí nó institiúidí 
idirnáisiúnta iomchuí eile, d’eagraíochtaí réigiúnacha, do Choiste Idirnáisiúnta na Croise 
Deirge, do Chónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg agus 
d’eagraíochtaí neamhrialtasacha iomchuí, freastal ar na cruinnithe de na Stáit is Páirtithe agus ar 
na comhdhálacha athbhreithnithe mar bhreathnadóirí.

sc. 
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Airteagal 9

Costais

1.	 Maidir	 leis	 na	 costais	 a	 bhainfidh	 leis	 na	 cruinnithe	 de	 na	 Stáit	 is	 Páirtithe,	 leis	 na	
comhdhálacha athbhreithnithe agus leis na cruinnithe urghnácha de na Stáit is Páirtithe, is iad na 
Stáit is Páirtithe, agus na Stáit nach páirtithe sa Chonradh seo ach a bheidh rannpháirteach sna 
cruinnithe agus sna comhdhálacha sin mar bhreathnadóirí, a íocfaidh iad, de réir scála measúnaithe 
na Náisiún Aontaithe, arna choigeartú go cuí.

2. Maidir leis na costais a thabhóidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, le linn dó nó dí 
dearbhuithe faoi Airteagal 2, tuarascálacha faoi Airteagal 4 agus leasuithe beartaithe faoi 
Airteagal 10 den Chonradh seo a scaipeadh, is iad na Stáit is Páirtithe a íocfaidh iad, de réir scála 
measúnaithe na Náisiún Aontaithe, arna choigeartú go cuí.

3.	 Maidir	 leis	 na	 costais	 a	 bhainfidh	 le	 cur	 i	 ngníomh	na	mbeart	 fíoraithe	 a	 cheanglaítear	
a	dhéanamh	faoi	Airteagal	4,	mar	aon	leis	na	costais	a	bhainfidh	le	hairm	núicléacha	nó	feistí	
pléascacha núicléacha eile a dhíothú, agus le deireadh a chur le cláir arm núicléach, lena n-áirítear 
deireadh a chur leis na saoráidí go léir a bhaineann le hairm núicléacha nó iad a thiontú.

Airteagal 10

Leasuithe

1. Féadfaidh aon Stát is Páirtí, tráth ar bith tar éis teacht i bhfeidhm don Chonradh seo, 
leasuithe ar an gConradh seo a mholadh. Déanfar téacs aon leasaithe bheartaithe a chur in iúl 
d’Ard-Rúnaí	na	Náisiún	Aontaithe,	agus	scaipfidh	an	tArd-Rúnaí	é	ar	an	uile	Stát	is	Páirtí	agus	
lorgóidh an tArd-Rúnaí a dtuairimí i dtaobh ar chóir an togra a bhreithniú. Má thugann tromlach 
de na Stáit is Páirtithe fógra d’Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe tráth nach déanaí ná 90 lá tar éis é 
a scaipeadh á rá go dtacaíonn siad leis an togra a bhreithniú tuilleadh, déanfar an togra a bhreithniú 
ag an gcéad chruinniú eile de na Stáit is Páirtithe nó ag an gcéad chomhdháil athbhreithnithe eile, 
cibé acu is túisce.

2. Féadfaidh cruinniú de na Stáit is Páirtithe nó comhdháil athbhreithnithe comhaontú ar 
leasuithe a ghlacfar le vóta deimhneach ó thromlach dhá thrian de na Stáit is Páirtithe. Déanfaidh 
an Taiscí aon leasú a ghlacfar a chur in iúl don uile Stát is Páirtí.

3.	 Tiocfaidh	 an	 leasú	 i	 bhfeidhm	 i	 leith	 gach	 Stáit	 is	 Páirtí	 a	 thaiscfidh	 a	 ionstraim	
dhaingniúcháin nó ghlactha i dtaobh an leasaithe 90 lá tar éis do thromlach de na Stáit is Páirtithe 
na hionstraimí daingniúcháin nó glactha sin a thaisceadh tráth glactha an leasaithe. Dá éis sin, 
tiocfaidh an leasú i bhfeidhm i leith aon Stát eile is Páirtí 90 lá tar éis a ionstraim dhaingniúcháin 
nó ghlactha i dtaobh an leasaithe a thaisceadh.

Airteagal 11

Díospóidí a réiteach

1. Nuair a eascróidh díospóid idir dhá Stát is Páirtithe nó níos mó maidir le léiriú nó feidhmiú 
an Chonartha seo, rachaidh na páirtithe lena mbaineann i gcomhairle le chéile d’fhonn an díospóid 
a réiteach trí chaibidlíocht nó ar mhodhanna síochánta eile de rogha na bpáirtithe de réir Airteagal 
33 de Chairt na Náisiún Aontaithe.

sc. 
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2. Féadfaidh an cruinniú de na Stáit is Páirtithe rannchuidiú le réiteach na díospóide, lena 
n-áirítear trína chuidiú a thairiscint, trína iarraidh ar na Stáit is Páirtithe lena mbaineann tús a chur 
leis an nós imeachta um réiteach is rogha leo agus trí theorainn ama a mholadh i gcomhair aon nós 
imeachta comhaontaithe, de réir na bhforálacha iomchuí den Chonradh seo agus de réir Chairt na 
Náisiún Aontaithe.

Airteagal 12

Uilíocht

Déanfaidh gach Stát is Páirtí na Stáit nach páirtithe sa Chonradh seo a spreagadh chun an Conradh 
a	shíniú	nó	a	dhaingniú,	nó	glacadh	leis,	nó	é	a	cheadú	nó	aontú	dó,	d’fhonn	go	gcloífidh	an	uile	
Stát ar bhonn uilechoiteann leis an gConradh.

Airteagal 13

Síniú

Beidh an Conradh seo ar oscailt lena shíniú ag an uile Stát ag Ceanncheathrú na Náisiún Aontaithe 
i Nua-Eabhrac amhail ón 20 Meán Fómhair 2017.

Airteagal 14

Daingniú, glacadh, ceadú nó aontachas

Beidh an Conradh seo faoi réir na Stáit is sínitheoirí dá dhaingniú, do ghlacadh leis nó dá cheadú. 
Beidh an Conradh ar oscailt chun aontachais.

Airteagal 15

Teacht i bhfeidhm

1. Tiocfaidh an Conradh seo i bhfeidhm 90 lá tar éis an caogadú ionstraim dhaingniúcháin, 
ghlactha, cheadaithe nó aontachais a thaisceadh.

2. I gcás aon Stát a dhéanfaidh a ionstraim dhaingniúcháin, ghlactha, cheadaithe nó aontachais 
a thaisceadh tar éis dháta taiscthe an chaogadú hionstraim dhaingniúcháin, ghlactha, cheadaithe 
nó aontachais, tiocfaidh an Conradh seo i bhfeidhm 90 lá tar éis an dáta ar a mbeidh a ionstraim 
dhaingniúcháin, ghlactha, cheadaithe nó aontachais taiscthe ag an Stát sin.

Airteagal 16

Forchoimeádais

Ní bheidh Airteagail an Chonartha seo faoi réir forchoimeádas.

Airteagal 17

Ré agus tarraingt siar

1. Beidh ré neamhtheoranta leis an gConradh seo.
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2. Beidh an ceart ag gach Stát is Páirtí, i bhfeidhmiú a fhlaithis náisiúnta, tarraingt siar as 
an gConradh seo má chinneann sé go ndearna teagmhais urghnácha a bhaineann le hábhar an 
Chonartha leasanna ardcheannasacha a thíre a chur i gcontúirt. Tabharfaidh sé fógra don Taiscí 
i dtaobh an tarraingt siar sin. Beidh ráiteas san fhógra sin maidir leis na teagmhais urghnácha a 
mheasfaidh sé a chuir a leasanna ardcheannasacha i gcontúirt.

3. Ní bheidh éifeacht leis an tarraingt siar sin go dtí 12 mhí tar éis an dáta a gheobhaidh an 
Taiscí an fógra um tharraingt siar. Más rud é, áfach, ar éag don tréimhse 12 mhí sin, gur páirtí i 
gcoinbhleacht armtha an Stát is Páirtí a bheidh ag tarraingt siar, beidh an Stát is Páirtí fós faoi 
cheangal oibleagáidí an Chonartha seo agus oibleagáidí aon phrótacal breise go dtí an tráth nach 
páirtí i gcoinbhleacht armtha é a thuilleadh.

Airteagal 18

An gaol le comhaontuithe eile

Ní dhéanfaidh cur i ngníomh an Chonartha seo dochar d’oibleagáidí arna ngabháil de láimh ag na 
Stáit is Páirtithe maidir le comhaontuithe idirnáisiúnta atá ann cheana agus ar páirtithe iontu iad, 
i gcás go mbeidh na hoibleagáidí sin ar comhréir leis an gConradh.

Airteagal 19

An Taiscí

Déantar, leis seo, Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe a ainmniú mar Thaiscí an Chonartha seo.

Airteagal 20

Téacsanna fíordheimhneacha

Beidh comhúdarás ag na téacsanna Araibise, Béarla, Fraincise, Rúisise, Sínise agus Spáinnise den 
Chonradh seo.

ARNA DHÉANAMH i Nua-Eabhrac, an seachtú lá seo d’Iúil, dhá mhíle a seacht déag.
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