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(Forálacha Forlíontacha), 1961, alt 48), agus le hAcht 
na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961, alt 
14, agus de bhua gach cumhachta eile lena gcuirtear 
seo ar ár gcumas, déanaimidne, Coiste Rialacha na 
nUaschúirteanna, a bunaíodh de bhun fhorálacha an 
Achta Cúirteanna Breithiúnais, 1936, alt 67, agus a 
athbhunaíodh de bhun fhorálacha an Achta Cúirteanna 
Breithiúnais, 1953, alt 15, leis seo, na Rialacha Cúirte 
atá i gceangal leis seo.

Arna dhátú an 19ú lá seo de Nollaig, 1985.

  Tomas A. Finlay  Harry Hill
  Liam Hamilton  Frederick Morris
  Brian Walsh  Mary Laffoy

  Seán Gannon  D. R. Pigot
  Mella Carroll
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Arna dhátú an 17ú lá seo d’Eanáir, 1986.

   MÍCHEÁL Ó NUANÁIN,
   Aire Dlí agus Cirt.





RIALACHA NA nUASCHÚIRTEANNA

–––––––––––

Tiocfaidh na Rialacha seo a leanas (arb é “Rialacha na 
nUaschúirteanna” nó, san fhoirm ghiorraithe, “R.U.”, is 
teideal dóibh) i ngníomh an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 
1986, agus beidh feidhm acu, ar an dáta sin agus dá éis, 
i gcás inar cuí, maidir le gach imeacht i gcúiseanna nó 
in ábhair cibé acu a bheidh siad ar feitheamh an tráth sin 
nó a thionscnófar ina dhiaidh sin iad.

Amhail ar an agus ón dáta sin beidh na hOrduithe 
agus na Rialacha a shonraítear i bhFoscríbhinn Z a 
ghabhann leis na Rialacha seo arna neamhniú.

–––––––––––

1





3 O. 1, r. 1

ORDÚ 1.

Imeachtaí a Thionscnamh.

1. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt sna Rialacha
seo, is le toghairm ón gCúirt dá ngairfear toghairm thionsc-
naimh a thionscnófar imeachtaí sibhialta san Ard-Chúirt.

2. Is i bhFoirm Uimh. 1 i bhFoscríbhinn A, Cuid I (ach
amháin in imeachtaí aimiréalachta), a bheidh toghairm
thionscnaimh chun imeachtaí iomlánacha a thionscnamh le
pléadálacha agus éisteacht ar fhianaise béil (dá ngairtear
toghairm iomlánach sna Rialacha seo).

3. I gcás aon éilimh dá luaitear in Ordú 2, riail 1, is i
bhFoirm Uimh. 2 i bhFoscríbhinn A, Cuid I, a bheidh
toghairm thionscnaimh chun imeachtaí achoimre a thionsc-
namh gan phléadálacha agus a éistfear le mionnscríbhinn,
le fianaise béil nó gan fianaise béil (dá ngairtear toghairm
achomair sna Rialacha seo).

4. I gcás aon éilimh dá luaitear in Ordú 3 (seachas in
imeachtaí aimiréalachta), is i bhFoirm Uimh. 3 i bhFo-
scríbhinn A, Cuid I, a bheidh toghairm thionscnaimh chun
imeachtaí achoimre a thionscnamh gan phléadálacha agus a
éistfear le mionnscrı́bhinn, le fianaise béil nó gan fianaise béil
(dá ngairtear toghairm speisialta sna Rialacha seo).

5. Aon chostais a thiocfaidh d’aon fhoirmeacha toghairme
nó formhuinithe orthu a úsáid, seachas na foirmeacha, nó
níos liosta ná na foirmeacha, a fhorordaítear sna Rialacha
seo, is ar an bpáirtí a bheidh á n-úsáid a thitfidh siad, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

6. I ngach imeacht (ach amháin imeacht chun mionaois-
each a ghlacadh faoi choimirce) a thionscnófar le toghairm
thionscnaimh, ní foláir an nós imeachta le toghairm iomlán-
ach a leanúint, ach amháin i gcás ina ndéantar nós imeachta
le toghairm achomair nó le toghairm speisialta a cheangal
nó a údarú leis na Rialacha seo.

————————
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ORDÚ 2.

Nós imeachta le toghairm achomair.

1. Féadfar nós imeachta le toghairm achomair a ghlacadh
sna haicmí éileamh seo a leanas:—

(1) I ngach caingean nach mbeidh á iarraidh ag an
ngearánaí inti ach fiach nó éileamh leachtaithe in airgead a
ghnóthú, is iníoctha ag an gcosantóir, le hús nó gan ús, agus
a bheidh ag teacht—

(a) de chonradh, sainráite nó intuigthe (mar shampla,
de bhille malairte, nóta gealltanais, nó seic, nó
d’fhiach conartha shimplí eile); nó

(b) de bhanna nó conradh faoi shéala chun suim leacht-
aithe airgid a íoc; nó

(c) de reacht i gcás inar suim chinnte airgid, nó de
chineál féich seachas pionós, an tsuim a mbeifear
ag iarraidh í a ghnóthú; nó

(d) de ráthaíocht, cibé acu an faoi shéala í nó nach ea,
i gcás inar i leith féich nó éilimh leachtaithe
amháin an t-éileamh in aghaidh na príomh-
shuime; nó

(e) d’iontaobhas.

(2) I gcaingne ina n-iarrfaidh tiarna talún seilbh a ais-
ghabháil ar thalamh, le héileamh nó gan éileamh ar chíos nó
ar fhoghailbhrabúis—

(a) i gcoinne tionónta a mbeidh a théarma caite nó
foirceanta go cuí le fógra fágála; nó

(b) mar gheall ar neamhíoc cíosa.

(3) Éilimh inar mian leis an ngearánaí ar an gcéad ásc
go dtógfar cuntas.

2. Féadfar an nós imeachta le toghairm achomair a
ghlacadh le toiliú na bpáirtithe uile i gcás éilimh nach
mbeidh ag teacht faoi réim aon aicme de na haicmí i riail 1.

————————
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ORDÚ 3.

Nós imeachta le toghairm speisialta.

Féadfar nós imeachta le toghairm speisialta a ghlacadh sna
haicmí éileamh seo a leanas:—

(1) Riarachán eastáit réadaigh nó phearsanta duine
éagtha, nó riarachán iontaobhas aon ghníomhais nó
ionstraime ach amháin i gcás ina mbeidh cúiseamh i
mainneachtain thoiliúil nó sárú iontaobhais.

(2) Aon cheist a chinneadh a dhéanfaidh difear do
chearta nó leasanna aon duine a bheidh á éileamh gur creid-
iúnaí, réadtiomnaí, leagáidí, neasghaol nó oidhre ginearálta
duine éagtha é, nó cestui que trust faoi iontaobhas aon
ghníomhais nó ionstraime, nó a bheidh ag éileamh trí
shannadh nó ar dhóigh eile faoi aon duine den sórt sin.

(3) Aon airgead i lámha seiceadóirí, riarthóirí nó
iontaobhaithe a íoc isteach sa Chúirt.

(4) Ordachán d’aon seiceadóirí nó riarthóirí nó
iontaobhaithe chun aon ghníomh áirithe a dhéanamh, nó gan
é a dhéanamh, ina gcáil mar sheiceadóirí nó riarthóirí nó
iontaobhaithe den sórt sin (lena n-áirítear cuntais a thabhairt
agus a dheimhniú).

(5) Aon díol, ceannach, comhréiteach, nó idirbheart
eile i dtaca le riarachán aon eastáit nó iontaobhais a fhor-
mheas.

(6) Aon cheist a thiocfaidh chun cinn i riarachán aon
eastáit nó iontaobhais a chinneadh, nó aon aicme creid-
iúnaithe, leagáidithe, réadtiomnaithe, neasghaolta, nó eile,
a fhionnadh.

(7) Aon cheist forléiriúcháin a thiocfaidh chun cinn
faoi aon ghníomhas, uacht nó ionstraim scríofa eile a
chinneadh, agus dearbhú ar chearta na ndaoine leasmhara.

(8) Díospóid i dtaobh an chion de dhleacht eastáit a
bheidh le hiompar ag aon mhaoin nó duine a chinneadh,
faoin Finance Act, 1894, alt 14 (2).

(9) Aon fhaoiseamh faoi na Settled Land Acts, 1882 go
1890, nó na Conveyancing Acts, 1881 go 1911.
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(10) I gcás nach mbeidh aon imeacht ar feitheamh ar
coimirí Cúirte an naíon dá dhroim, iarratas i dtaobh aon
ábhair díobh seo a leanas:—

(a) ailt 12, 16 agus 17 den Infants Property Act, 1830,
mar a tugadh réim dó, maidir le hÉirinn, leis an
Infants Property (Ireland) Act, 1935; alt 4 den
Leasing Powers Act for Religious Worship in
Ireland, 1855, mar a tugadh réim dó leis an Glebe
Lands (Ireland) Act, 1875, agus an Leases for
Schools (Ireland) Act, 1881;

(b) aon mhaoin de chuid naín a shocrú ar phósadh faoin
Infants Settlements Act, 1855, mar a tugadh réim
dó, maidir le hÉirinn, leis an Infants Settlements
(Ireland) Act, 1860;

(c) caomhnóireacht, cúram agus cothabháil aon naín nó
réamhshocrú aon naín.

(11) Iontaobhaí nó iontaobhaí nua a cheapadh, le
hordú dílseacháin nó ordú iarmhartach eile nó dá éagmais;
nó ordú dílseacháin nó ordú eile a leanfaidh as iontaobhaí
nua a cheapadh, cibé acu a dhéanfaidh an Chúirt an ceap-
achán nó a dhéanfar lasmuigh de Chúirt é; nó ordú díl-
seacháin nó ordú iarmhartach eile in aon chás ina mbeidh
breithiúnas tugtha nó ordú déanta chun aon talamh nó stoc
a dhíol, a thíolacadh nó a aistriú; nó ordú dílseacháin faoin
Trustee Act, 1893, alt 39; nó ordú á ordú do dhuine tíolacadh.

(12) Aon cheist faoin Vendor and Purchaser Act, 1874,
alt 9, a chinneadh.

(13) Aon fhaoiseamh faoin Acht um Stádas Ban
Pósta, 1957, alt 12.

(14) Aon fhaoiseamh faoin Trustee Act, 1893, alt 42 nó
alt 44.

(15) Díol, tabhairt suas seilbhe ag morgáisteoir, nó
fuascailt; atíolacadh, nó tabhairt suas seilbhe ag morgáistí.

(16) Aon fhaoiseamh i leith cistí arna dtaisceadh sa
Chúirt de bhun an Land Clauses Consolidation Act, 1845,
alt 69.
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(17) Ordú idirphléadála.

(18) Iarratais i dtaca le haon chistí a thaisceadh sa
Chúirt, le haon chistí a bheidh taiscthe sa Chúirt a infheistiú,
nó le haon chistí a bheidh taiscthe sa Chúirt a íoc amach,
cibé acu de bhun fhorálacha aon reachta nó ar shlí eile, i
gcás nach mbeidh aon imeachtaí ar feitheamh ina leith agus
nach mbeidh aon nós imeachta eile forordaithe nó ceangailte
leis na Rialacha seo.

(19) Iarratais chun billí costas a fhómhas agus a
sheachadadh agus go ndéanfaidh aon aturnae gníomhais,
doiciméid agus páipéir a sheachadadh i gcás nach mbeidh
aon imeacht ar feitheamh ina bhféadfar an t-iarratas a
dhéanamh.

(20) Aon imeacht eile ina mbeidh nós imeachta le
toghairm speisialta ceangailte nó údaraithe leis na Rialacha
seo.

(21) Aon imeacht eile a mbeidh ceangailte nó údar-
aithe le reacht é a thionscnamh go hachomair agus nach
mbeidh aon nós imeachta eile forordaithe lena aghaidh leis
na Rialacha seo.

(22) Cibé ábhair eile is cuí leis an gCúirt a chur i gcrích
le toghairm speisialta.

————————

ORDÚ 4.

I. Formhuiniú an éilimh.

1. Cuirfear formhuiniú an éilimh ar gach toghairm thionsc-
naimh sula n-eiseofar í.

2. Is é teideal a chuirfear ar fhormhuiniú an éilimh ar
thoghairm iomlánach ‘‘Formhuiniú ginearálta an éilimh’’
agus beidh formhuiniú an fhaoisimh a bheidh á éileamh agus
forais an chéanna arna gcur in iúl i dtéarmaí ginearálta i
cibé ceann de na foirmeacha i bhFoscríbhinn B, Cuid II, is
infheidhme maidir leis an gcás, nó, mura bhfaighfear aon
fhoirm a bheith infheidhme, ansin cibé foirm eile, a bheidh
chomh comair céanna, is gá de réir nádúr an cháis.

3. San fhormhuiniú a cheanglaítear le riail 2, ní bheidh sé
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riachtanach foras beacht an ghearáin, nó an leigheas nó an
faoiseamh beacht a measfaidh an gearánaí é a bheith ina
theideal, a leagan amach.

4. Is é teideal a chuirfear ar fhormhuiniú an éilimh ar tho-
ghairm achomair agus ar thoghairm speisialta ‘‘Formhuiniú
speisialta an éilimh’’, agus luafar go sonrach ann, maille
leis na sonraí uile is gá, an faoiseamh a bheidh á éileamh
agus a fhorais sin. Beidh formhuiniú an éilimh ar thoghairm
achomair nó ar thoghairm speisialta i cibé ceann de na foirm-
eacha i bhFoscríbhinn B, Cuid III, is infheidhme maidir leis
an gcás, nó, mura bhfaighfear aon fhoirm a bheith in-
fheidhme, ansin cibé foirm eile a bheidh chomh comair
céanna is gá de réir nádúr an cháis.

5. (1) Aon uair nach mbeidh in éileamh a bheidh for-
mhuinithe ar thoghairm achomair ach éileamh ar shuim
leachtaithe, luafar san fhormhuiniú, i dteannta an tsuim a
bheidh á héileamh i leith an éilimh a lua, an tsuim a bheidh á
héileamh i leith costas, agus luafar ann thairis sin go mbacfar
tuilleadh imeachtaí ar na suimeanna sin i leith an éilimh agus
na gcostas a íoc laistigh de shé lá tar éis na seirbheála nó, i
gcás toghairme nach mbeidh le seirbheáil laistigh den dlínse,
laistigh den tréimhse ama a bheidh ceaptha le haghaidh
láithris.

(2) Is é a bheidh sa tsuim a éileofar i leith costas:—

(a) Mura mó ná Cibé suim ba chuí d’imeacht le
£2,500 an haghaidh suime dá samhail sa
t-éileamh Chúirt Dúiche.

(b) Más mó ná Cibé suim ba chuı́ d’imeacht le
£2,500 ach haghaidh suime dá samhail sa
nach mó ná Chúirt Chuarda.
£15,000 an
t-éileamh

(c) Más mó ná £55.00 maille le £5.00 ar gach
£15,000 an seirbheáil bhreise tar éis na
t-éileamh chéad seirbheála, agus na costais

a ghabhfaidh le haon ordú le
haghaidh eisiúna agus seir-
bheála, nó seirbheáil na toghairme
nó fógra ina hionad lasmuigh
den dlínse, nó le haghaidh seir-
bheála ionadaí nó eile, nó fógra
a thabhairt a chur in ionad na
seirbheála, nó chun a dhearbhú
gur leor seirbheáil a bheidh
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déanta, nó chun eisiúint na to-
ghairme a fhógairt le fógrán, agus
beidh an tsuim sin ar leith ó gach
eisíoc iarbhír agus riachtanach
agus de bhreis air.

(3) Is san fhoirm atá corpraithe i bhFoirm Uimh. 2 i
bhFoscríbhinn A, Cuid I, a bheidh an ráiteas. In aon chás a
thiocfaidh faoin riail seo féadfaidh an cosantóir, d’ainneoin
iad a bheith íoctha, na costais a chur á bhfómhas, agus má
dhícheadaítear níos mó ná an séú cuid den mhéid a bheidh
íoctha, déanfar an méid a bheidh dícheadaithe a aisíoc agus
íocfaidh aturnae an ghearánaí costais an fhómhais.

6. In aon imeacht chun talamh a aisghabháil beidh sa
toghairm tuairisc le cinnteacht réasúnach ar an maoin a
mbeifear ag iarraidh í a aisghabháil, agus luafar inti an
contae agus an ceantar contae, nó an chathair nó an baile
mór agus an paróiste, ina mbeidh sí suite. Ní fhágfaidh aon
earráid nó easnamh i leith aon ábhair de na hábhair réamh-
ráite go mbeidh an toghairm sin ar neamhní nó neamh-
rialta ach féadfaidh sin a bheith ina fhoras d’iarratas
chun na Cúirte ar shonraí na maoine a bheidh a héileamh.

7. In aon imeacht chun talamh a aisghabháil, féadfar aon
tionónta, aon fhothionónta, nó aon duine eile a bheidh iar-
bhír i seilbh na maoine a mbeifear ag iarraidh í a aisghabháil,
nó i seilbh aon choda di, a ainmniú mar chosantóir, agus
díreofar an toghairm chun an tionónta, an fhothionónta, nó
an duine eile sin, agus na focail ‘‘agus gach n-aon lena
mbaineann’’ curtha léi.

8. I ngach caingean lena mbainfidh an Land Law
(Ireland) Act, 1896, alt 12, chun gabháltas talmhaíochta nó
féaraigh, nó gabháltas a mbeidh cuid de ina ghabháltas
talmhaíochta agus an chuid eile ina ghabháltas féaraigh, de
réir a chineáil, nó chun tailte ar a mbeidh gabháltas den sórt
sin, a aisghabháil mar gheall ar neamhíoc cíosa, déanfar
ráiteas ar éileamh an ghearánaí a fhormhuiniú go speisialta
ar an toghairm. Luafar san fhormhuiniú speisialta sin:—

(a) gan aon duine a bheith ag áitiú an áitribh a mbeifear
ag iarraidh é a aisghabháil, nó ag áitiú aon choda
de, mar thionónta seachas mar neastionónta don
ghearánaí, agus an gearánaí a bheith ag éileamh
seilbh ghlan a aisghabháil ar an áitreabh céanna
sin, agus an breithiúnas sa chaingean a fhor-
ghníomhú i gcoinne gach duine a bheidh á áitiú;
nó
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(b) duine nó daoine a bheith ag áitiú an áitribh a mbeifear
ag iarraidh é a aisghabháil, nó ag áitiú cuid éigin
de, mar thionónta nó tionóntaí seachas mar
neastionónta nó neastionóntaí don ghearánaí,
agus leagfar amach ainm gach duine díobh sin.

9. Más i gcáil ionadaí a bheidh an gearánaí ag agairt nó a
bheidh an cosantóir á agairt, taispeánfar san fhormhuiniú,
mar a léirítear i cibé ceann de na foirmeacha i bhFoscríbhinn
B, Cuid I, is infheidhme maidir leis an gcás, nó le haon ráit-
eas eile sa chéill chéanna, an cháil ina mbeidh an gearánaí
ag agairt nó ina mbeidh an cosantóir á agairt.

10. I gcaingne probháide taispeánfar san fhormhuiniú cibé
acu mar chreidiúnaí, seiceadóir, riarthóir, leagáidí iarmhar-
ach, leagáidí, neasghaol, oidhre ginearálta nó réadtiomnaí a
bheidh an gearánaí ag agairt, nó aon cháil eile ina mbeidh
sé ag agairt, agus cad é an cháil eile sin.

11. I ngach cás inar mian leis an ngearánaí, ar an gcéad
ásc, go dtógfar cuntas, formhuineofar ar an toghairm an
t-éileamh go ndéanfar an cuntas sin a thógáil.

12. I gcaingne ag iasachtóir airgid nó sannaí nó ag ionadaí
pearsanta nó ionadaithe pearsanta iasachtóra airgid éagtha
chun airgead a bheidh tugtha ar iasacht ag iasachtóir airgid,
nó aon ús ar an airgead sin, a ghnóthú nó chun aon chomh-
aontú nó urrús a bhainfidh le haon airgead nó le haon ús
den sórt sin a fhorghníomhú, luafar san fhormhuiniú ar an
toghairm, i dteannta aon sonraı́ eile, an gearánaı́ a bheith ina
iasachtóir airgid ceadúnaithe, nó (i gcaingean ag sannaı́ nó ag
ionadaı́ pearsanta nó ionadaithe pearsanta iasachtóra airgid
éagtha) an sannóir bunaidh, nó an tiomnóir nó an dı́thiomnóir,
de réir mar a bheidh, a bheith ina iasachtóir airgid ceadúnaithe
tráth tabhartha na hiasachta, agus má dhéantar an chaingean
a thionscnamh le toghairm achomair nó toghairm speisialta,
luafar ann, freisin, i dteannta aon sonraı́ eile—

(a) dáta tabhartha na hiasachta;
(b) an tsuim a bheidh tugtha iarbhír ar iasacht don

iasachtaí;
(c) ráta faoin gcéad, in aghaidh na bliana, an úis a

bheidh gearrtha;
(d) dáta déanta an chonartha chun an iasacht a aisíoc;
(e) nóta nó meabhrán i dtaobh an chonartha a bheith

déanta, agus é a bheith sínithe ag an iasachtaí;
(f) dáta seachadta cóipe den nóta nó den mheabh-

rán ar an iasachtaí nó dáta a churtha chuige;
(g) an tsuim a bheidh aisíoctha;



11 O. 4, r. 12

(h) an tsuim a bheidh dlite ach a bheidh gan íoc;
(i) dáta theacht na suime nó na suimeanna neamh-

íoctha sin chun bheith dlite;
(j) méid an úis a bheidh fabhraithe chun bheith dlite ar

gach suim den sórt sin agus a bheidh gan íoc.

13. I gcaingne chun fiach nó éileamh leachtaithe in
airgead a bheidh ag teacht de chomhaontú fruilcheannaigh
nó comhaontú díola creidmheasa (arna mhíniú leis an Acht
Fost-Cheannaigh, 1946), nó d’aon chonradh ráthaíochta a
bhainfidh le comhaontú den sórt sin, a ghnóthú, luafar i bhfor-
mhuiniú speisialta an éilimh ar thoghairm achomair, i
dteannta aon sonraí eile, na ceanglais a shonraítear in alt 3
nó alt 4 (de réir mar a bheidh) den Acht Fost-Cheannaigh,
1946, a bheith comhlíonta.

II. Formhuiniú an tseolta.

14. Déanfaidh aturnae gearánaí seoladh agus slí bheatha
nó tuairisc an ghearánaí, maille lena ainm féin nó ainm a
ghnólachta agus an t-ionad cláraithe gnó ina bhféadfar
toghairmeacha, fógraí, pléadálacha, achainíocha, orduithe,
barántais agus doiciméid eile a fhágáil ina chomhair, a fhor-
mhuiniú ar an toghairm agus ar an bhfógra in ionad toghairm
a sheirbheáil.

15. Déanfaidh gearánaí a bheidh ag agairt i bpearsa a shlí
bheatha nó a thuairisc, agus seoladh le haghaidh seirbheála
laistigh den dlínse, ina bhféadfar toghairmeacha, fógraí,
pléadálacha, achainíocha, orduithe, barántais agus doiciméid
eile a fhágáil ina chomhair, a fhormhuiniú ar an toghairm
agus ar an bhfógra in ionad toghairm a sheirbheáil.

16. I ngach cás ina ndéanfar imeachtaí a thionsc-
namh ar shlí seachas le toghairm, beidh feidhm ag rialacha
14 agus 15 maidir leis an doiciméad lena dtionscnófar na
himeachtaí sin amhail is dá mba thoghairm é.

————————

ORDÚ 5.

Toghairmeacha agus achainíocha a eisiúint.

1. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt sna Rialacha
seo, is ón bPríomh-Oifig a eiseofar gach toghairm thionsc-
naimh.
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2. Is é an gearánaí nó a aturnae a ullmhóidh toghairm-
eacha tionscnaimh, agus déanfar iad a scríobh nó a chló, nó
a scríobh go páirteach agus a chló go páirteach, ar pháipéar
den tuairisc chéanna a ordaítear leis na Rialacha seo i gcás
imeachtaí a ordaítear a chló.

3. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt anseo ina
dhiaidh seo, ní dhéanfar aon toghairm thionscnaimh a
shannadh d’aon Bhreitheamh tráth a heisiúna.

4. Faoi réir na cumhachta chun aistriú a dhéanamh, déan-
far na toghairmeacha tionscnaimh seo a leanas a shannadh,
tráth a n-eisiúna, do cibé Breitheamh nó Breithiúna a
shannfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte ó thráth go chéile
chun na toghairmeacha tionscnaimh sin a éisteacht:—

(1) Gach toghairm speisialta a bhainfidh le haon
aicme áirithe éilimh.

(2) Gach toghairm thionscnaimh a bhainfidh le haon
ábhar díobh seo a leanas:—

(a) eastáit daoine éagtha a riaradh;

(b) comhpháirtíocht a dhíscaoileadh nó cuntais chomh-
pháirtíochta nó cuntais eile a thógáil;

(c) morgáistí a fhuascailt nó a fhoriamh;

(d) clannchodanna nó muirir eile ar thalamh a thógáil;

(e) na fáltais as maoin faoi aon lian nó muirear a dhíol
agus a imdháileadh;

(f) iontaobhais, carthanúil nó príobháideach, a fhor-
ghníomhú;

(g) gníomhais nó ionstraimí scríofa eile a cheartú nó a
chur ar ceal nó a chealú;

(h) sainchomhlíonadh conarthaí idir díoltóirí agus
ceannaitheoirí talún, lena n-áirítear conarthaí i
gcomhair léasanna, maille le sainchomhlíonadh
aon chonarthaí eile a ndéanfadh an Chúirt comh-
líonadh a fhoraithint ina leith;

(i) eastáit réadacha, lena n-áirítear airnéisí réadacha, a
idir-roinnt nó a dhíol;
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(j) aon ábhair eile a bhí tráth faoi dhlínse eisiach na
Cúirte Seansaireachta a bhí ann tráth, nó na
Roinne Seansaireachta a bhí ann tráth den
Chúirt Uachtarach Bhreithiúnais a bhí ann tráth,
nó aon Bhreithimh nó Breithiúna díobhsan
(seachas (i) coimircíocht naíon agus cúram eastát
naíon nó (ii) ábhair arbh í Cúirt na nEastát Talún
a bhí ann tráth go heisiach a dhéanadh iad a
thriail tráth).

(3) Gach toghairm thionscnaimh a bhainfidh le cibé
ábhar nó ábhair eile a shonróidh Rialacha Cúirte ó thráth
go chéile.

5. I gcás aon toghairme tionscnaimh a thiocfaidh faoi riail
4, beidh sé de dhualgas ar an oifigeach a mbeidh an toghairm
a heisiúint aige an toghairm a mharcáil agus a shannadh don
Bhreitheamh a bheidh sannta mar atá luaite sa riail sin nó
(má tá níos mó ná Breitheamh amháin sannta amhlaidh) do
na Breithiúna a bheidh sannta amhlaidh de réir uainíochta.
Déanfaidh an Máistir aon chás a mbeidh amhras nó deacracht
ann a chinneadh agus beidh sannadh nó neamhshannadh aon
toghairme tráth a heisiúna gan dochar do chumhacht an
Mháistir an sannadh nó an neamhshannadh sin a athrú.

6. I gcás ina mbeidh toghairm thionscnaimh sannta
amhlaidh faoi rialacha 4 agus 5 do Bhreitheamh áirithe, nó éiste
(cibé acu ı́ a bheith sannta nó gan a bheith sannta) ag Breith-
eamh áirithe, déanfaidh an t-oifigeach cuı́, cibé uair is indéanta
é, ainm an Bhreithimh sin a mharcáil ar gach toghairm, fógra
foriarratais nó achainı́ ina dhiaidh sin a bhainfidh leis an ábhar
céanna, nó a bheidh chomh bainteach sin leis gur den chaoithiúl-
acht é an Breitheamh céanna a bheith ag déileáil léi nó leis,
agus déanfaidh an páirtı́ nó an t-aturnae a mbeidh an toghairm,
an fógra foriarratais nó an achainı́ sin á tı́olacadh nó á thı́olac-
adh aige, más eol dó an bhaint nó an ceangal sin a bheith ann,
é sin a dheimhniú. Is i bhFoirm Uimh. 5 i bhFoscrı́bhinn A,
Cuid I, a bheidh an deimhniú sin; agus déanfaidh an Cláraitheoir
don Bhreitheamh dá mbeidh an toghairm thionscnaimh sin
sannta nó ag a mbeidh an toghairm thionscnaimh sin éiste, de
réir mar a bheidh, an deimhniú sin a chomhshı́niú.

7. Beidh leabhair sa Phríomh-Oifig dá ngairfear Leabhair
na gCúiseanna ina dtaifeadfar na himeachtaı́ uile a thionsc-
nófar le toghairm thionscnaimh, arna heisiúint ón bPríomh-
Oifig. Taifeadfar gach toghairm go comhleanúnach in ord a
heisiúna agus déanfar í a dhealú le dáta na bliana agus le
huimhir in ord comhleanúnach ag tosú ar an gcéad lá
d’Eanáir gach bliain, le litir aitheantais nó comhartha eile,
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nó gan litir nó comhartha; agus is é an dáta agus an uimhir
sin, mar aon leis an gcomhartha nó an litir aitheantais (más
ann), a bheidh mar uimhir thaifid an imeachta.

8. Is é lá a heisiúna an dáta a bheidh ar gach toghairm
thionscnaimh agus déanfar í a fhíordheimhniú in ainm an
Phríomh-Bhreithimh nó, má tá oifig an Phríomh-Bhreithimh
folamh, in ainm Uachtarán na hArd-Chúirte, agus déanfar í
a shéalú le séala na hArd-Chúirte.

9. Déanfaidh an t-oifigeach cuı́ gach toghairm thionscnaimh
a shéalú agus marcálfaidh sé an uimhir thaifid uirthi, agus air
sin measfar í a bheith eisithe. Ní sheirbheálfar aon toghairm
thionscnaimh go dtí go mbeidh sí séalaithe agus marcáilte
amhlaidh.

10. Déanfar dúblach amháin nó níos mó de gach toghairm
thionscnaimh a shéalú agus a mharcáil amhlaidh ar an
ngearánaí nó a aturnae dá iarraidh sin.

11. Déanfaidh an gearánaí nó an páirtí eile nó a aturnae,
ar thoghairm thionscnaimh a thı́olacadh lena séalú, cóip, scrı́ofa
nó clóite, nó scrı́ofa go páirteach agus clóite go páirteach, ar
pháipéar den tuairisc réamhráite, den toghairm sin agus na for-
mhuinithe go léir uirthi, a fhágáil ag an oifigeach cuı́, agus déan-
faidh an t-aturnae a mbeidh an chóip sin á fágáil aige, nó an
gearánaı́ féin má tá sé ag agairt i bpearsa, an céanna a shı́niú.

12. Cuirfidh an t-oifigeach a mbeidh an chóip den toghairm
á glacadh aige de bhun riail 11 faoi deara go marcálfar an
uimhir thaifid uirthi agus go ndéanfar í a chomhdú agus cuir-
fidh sé faoi deara freisin go dtaifeadfar a sonraí sin i Leabhar
cuí na gCúiseanna mar a fhoráiltear anseo roimhe seo.

13. Sula n-eiseofar toghairm in imeachtaí probháide
comhdófar mionnscríbhinn arna déanamh ag an ngearánaí
nó ag duine de na gearánaithe mar fhíorú ar an bhfor-
mhuiniú ar an toghairm. Ar an toghairm a eisiúint taiscfidh
an gearánaí san Oifig Phrobháide, mura mbeidh sin déanta
aige cheana féin, caveat dar teideal maidir le heastát an
duine éagtha.

14. Nı́ eiseofar aon toghairm a bheidh le seirbheáil lasmuigh
den dlínse, nó a mbeidh fógra fúithi le tabhairt lasmuigh den
dlínse, gan cead ón gCúirt.

15. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt sna Rialacha
seo, déanfar gach achainí chun na Cúirte a thíolacadh trína
fágáil ag an oifigeach cuí sa Phríomh-Oifig. Faoina réir sin,
beidh feidhm ag na forálacha sin roimhe seo den Ordú seo
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maidir le hachainí sa tslí chéanna ina bhfuil feidhm acu
maidir le toghairm thionscnaimh, agus déanfar tagairtí san
Ordú seo do ‘‘toghairm thionscnaimh’’ agus ‘‘gearánaí’’ a
fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do ‘‘achainí’’
agus ‘‘achainíoch’’ faoi seach.

16. Ag bun gach achainí a thíolacfar don Chúirt, agus ag
bun gach cóipe di, tabharfar ráiteas i dtaobh na ndaoine, más
ann, a mbeifear ar intinn í a sheirbheáil orthu, agus mura
mbeifear ar intinn í a sheirbheáil ar aon duine tabharfar ráit-
eas sa chéill sin ag bun na hachainí agus ag bun gach cóipe di.

17. Mura dtabharfaidh an Chúirt cead dá mhalairt nı́ foláir
dhá lá glan ar a laghad a bheith idir tráth seirbheála
achainí agus an lá chun í a éisteacht.

————————

ORDÚ 6.

Toghairmeacha comhthráthacha.

1. Féadfaidh an gearánaí in aon imeachtaí, tráth eisiúna
na toghairme tionscnaimh, nó tráth ar bith go ceann dhá mhí
dhéag tar éis í a eisiúint, toghairm chomhthráthach amháin
nó níos mó a eisiúint, agus beidh an dáta eisiúna céanna ar
gach toghairm chomhthráthach is a bheidh ar an toghairm
bhunaidh, agus déanfar í a mharcáil le séala ar a mbeidh an
focal ‘‘comhthráthach’’, maille le dáta eisiúna na toghairme
comhthráthaí; agus déanfaidh an t-oifigeach cuí an séala sin
a mhúnlú ar an toghairm; ar an gcoinníoll i gcónaí nach
mbeidh an toghairm chomhthráthach nó na toghairmeacha
comhthráthacha sin i bhfeidhm ach ar feadh na tréimhse a
mbeidh an toghairm bhunaidh sna himeachtaí sin i bhfeidhm
lena linn.

2. Féadfar toghairm a bheidh le seirbheáil laistigh den
dlínse a eisiúint agus a mharcáil mar thoghairm chomh-
thráthach i dteannta toghairme a bheidh le seirbheáil, nó a
mbeidh fógra fúithi in ionad seirbheála le tabhairt, lasmuigh
den dlínse; agus féadfar toghairm a bheidh le seirbheáil, nó
a mbeidh fógra fúithi in ionad seirbheála le tabhairt, las-
muigh den dlínse a eisiúint agus a mharcáil mar thoghairm
chomhthráthach i dteannta toghairme a bheidh le seirbheáil
laistigh den dlínse.

————————
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ORDÚ 7.

Aturnaetha.

1. Gach aturnae a mbeidh a ainm formhuinithe ar aon
toghairm nó doiciméad tionscnaimh eile, déanfaidh sé, ar
éileamh i scríbhinn arna dhéanamh ag aon chosantóir nó
thar ceann aon chosantóra a mbeidh an céanna nó fógra ina
thaobh sin seirbheáilte air, nó a mbeidh láithrithe aige ina
leith, a dhearbhú láithreach i scríbhinn an toghairm sin nó
an doiciméad tionscnaimh eile sin a bheith eisithe aige nó
eisithe lena údarás nó lena ionpháirteacht; agus má dhearbh-
aíonn an t-aturnae sin nach eisean a bheidh tar éis an
toghairm nó an doiciméad tionscnaimh eile a eisiúint nó nach
mbeifear tar éis ı́ nó é a eisiúint lena údarás nó lena ion-
pháirteacht, bacfar na himeachtaí go léir i leith an chéanna,
agus ní thionscnófar aon imeachtaí eile ina leith gan cead
ón gCúirt.

2. (1) Aon pháirtí a bheidh ag agairt nó ag cosaint trí
aturnae, beidh de chead aige, ach amháin i gcúis nó in ábhar
maidir le pósadh, a aturnae a athrú nó a aturnae a scaoileadh
uaidh agus an t-agra nó an chosaint a dhéanamh i bpearsa,
agus aon pháirtí a bheidh ag agairt nó ag cosaint i bpearsa
beidh de chead aige aturnae a cheapadh, in aon chúis nó
ábhar, gan ordú chuige sin, ar fhógra faoin athrú, faoin
scaoileadh nó faoin gceapachán sin a chomhdú sa Phríomh-
Oifig, ach go dtí go gcomhdófar an fógra sin amhlaidh agus
go seirbheálfar cóip de mar a fhoráiltear anseo ina dhiaidh
seo, measfar gan aon athrú, scaoileadh nó ceapachán den
sórt sin a bheidh tagtha in éifeacht.

(2) Seirbheálfaidh an páirtí a mbeidh an fógra sin á
thabhairt aige cóip de ar gach páirtí eile sna himeachtaí
(nach páirtí mainneachtnach i dtaobh láithreas a thaifead-
adh).

(3) Luafar i ngach fógra den sórt sin áit chláraithe
ghnó nó seoladh le haghaidh seirbheála mar a fhorordaítear
le hOrdú 4.

(4) Féadfaidh an páirtí a mbeidh aon fhógra den sórt
sin á thabhairt aige na dualgais a fhorordaítear leis an riail
seo a chomhlíonadh i bpearsa nó (ach amháin i gcás ina
mbeidh beartaithe aige gníomhú i bpearsa) trína aturnae
nua.

3. (1) I gcás ina mbeidh aturnae a mbeidh gníomhaithe
aige thar ceann páirtí in aon imeachtaí tar éis bháis nó tagtha
chun bheith ina fhéimheach, nó nach féidir é a fháil, nó é a
bheith tar éis loiceadh deimhniú cleachta a thógáil amach nó
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é a bheith scriosta de rolla na n-aturnaetha nó é a bheith tar
éis scor de bheith ag gníomhú thar ceann an pháirtí, agus
nach mbeidh fógra tugtha ag an bpáirtí á rá an t-aturnae a
bheith athraithe nó é a bheith ar intinn aige gníomhú i
bpearsa de réir fhorálacha riail 2, féadfaidh aon pháirtí eile
sna himeachtaí nó (i gcás ina mbeidh an t-aturnae tar éis
scor de bheith ag gníomhú) féadfaidh an t-aturnae, ar fhógra
a sheirbheálfar ar an bpáirtí céadluaite, go pearsanta, nó le
litir arna díriú chuig an áit chónaithe is deireanaí is eol a
bheith aige, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte ar ordú á dhearbhú an
t-aturnae a bheith scortha de bheith ina aturnae ag gníomhú
dó thar ceann an pháirtí chéadluaite sna himeachtaí, agus
féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh dá réir sin.

(2) I gcás ina mbeidh ordú den sórt sin déanta tabhar-
faidh an páirtí nó an t-aturnae a bheidh tar éis é a iarraidh
fógra láithreach sa chéill chéanna leis an ordú, agus beidh
feidhm ag forálacha riail 2 maidir le comhdú agus seirbheáil
ina leith fara na modhnuithe is gá agus faoi réir aon ordach-
áin san ordú sin maidir le seirbheáil ar an bpáirtí céadluaite.

(3) I gcás ina mbeidh na forálacha sin comhlı́onta ag an
bpáirtı́ nó ag an aturnae a bheidh tar éis an t-ordú sin a iarr-
aidh, ansin, mura gceapfaidh an páirtı́ céadluaite aturnae eile
nó mura dtabharfaidh sé an seoladh sin le haghaidh
seirbheála is gá do pháirtı́ a bheidh ag gnı́omhú i bpearsa a
thabhairt, agus mura gcomhlı́onfaidh sé forálacha riail 2, féad-
far aon doiciméid nach gá a sheirbheáil go pearsanta a sheir-
bheáil ar an bpáirtı́ sin trı́na gcomhdú leis an oifigeach cuı́.

(4) I gcás ina ndéanfar an t-ordú sin ar aturnae dá iarr-
aidh sin, measfar, faoi réir fhorálacha rialacha 2 agus 3, gurb
é an t-aturnae sin aturnae an pháirtí go dtí críochnú críoch-
naitheach na n-imeachtaí mura mbeidh, agus go dtí go
mbeidh, forálacha mhír (2) den riail seo comhlíonta aige.

4. Féadfar ordú faoi fhorálacha riail 3 a dhéanamh ar
iarratas ex parte mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

5. Ní dhéanfaidh aon ordú a dhéanfar faoi fhorálacha
riail 3 difear do chearta an aturnae agus an pháirtí amhail
eatarthu féin.

————————

ORDÚ 8.

Toghairm a athnuachan.

1. Ní bheidh aon toghairm bhunaidh i bhfeidhm níos faide
ná dhá mhí dhéag ón lá is dáta di, lena n-áirítear lá an dáta
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sin; ach mura mbeidh an toghairm sin seirbheáilte ar aon
chosantóir a bheidh ainmnithe inti, féadfaidh an gearánaí,
sula mbeidh dhá mhí dhéag caite, iarratas a dhéanamh chun
an Mháistir ar chead chun an toghairm a athnuachan. Tar
éis dhá mhí dhéag a bheith caite, is chun na Cúirte a dhéan-
far iarratas go bhfadófaí an tréimhse ama le haghaidh ceada
chun an toghairm a athnuachan. Féadfaidh an Chúirt nó an
Máistir, dé réir mar a bheidh, más deimhin léi nó leis iarr-
achtaí réasúnacha a bheith déanta chun an cosantóir sin a
sheirbheáil, nó ar aon chúis mhaith eile, a ordú an toghairm
bhunaidh nó chomhthráthach a athnuachan go ceann sé mhí
ó dháta na hathnuachana sin, go huile, agus déanamh amhlaidh
ó thráth go chéile le linn ré reatha na toghairme athnuaite.
Sa chás sin déanfar an toghairm a athnuachan trína stampáil
le dáta lá, mhí agus bhliain na hathnuachana sin; cuirfear an
stampa sin ar fáil agus coinneofar é chuige sin sa Phríomh-
Oifig agus múnlóidh an t-oifigeach cuí é ar an toghairm, ar
an ngearánaí nó a aturnae do sheachadadh meabhráin i
bhFoirm Uimh. 4 i bhFoscríbhinn A, Cuid I, air; agus
fanfaidh toghairm a athnuafar amhlaidh i bhfeidhm agus
beidh sí ar fáil chun cosc a chur le hoibriú aon reachta trína
bhféadfar tréimhse ama a theorannú chun an chaingean a
thosú agus chun gach críche eile ó dháta eisiúna na
toghairme bunaidh.

2. In aon chás ina mbeidh toghairm athnuaite ar iarratas
ex parte, beidh de chead ag aon chosantóir, sula ndéanfar
láithreas a thaifeadadh, fógra foriarratais a sheirbheáil chun
ordú den sórt sin a chur ar ceal.

3. Ach toghairm a thabhairt ar aird a airbheartóidh a
bheith marcáilte le stampa á thaispeáint í a bheith athnuaite
san ábhar réamhráite, beidh sé sin ina leorfhianaise ar í a
bheith athnuaite amhlaidh agus ar thosú na caingne amhail
ar chéad-dáta na toghairme athnuaite sin chun gach críche.

4. I gcás ina mbeidh toghairm is gá a thabhairt ar aird
scriosta nó caillte, féadfaidh an Chúirt, ar bheith deimhin di
i dtaobh an scriosta nó na cailliúna, agus i dtaobh cóip den
toghairm sin a bheith ceart, a ordú an chóip sin a shéalú agus
a sheirbheáil in ionad na toghairme bunaidh.

————————
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ORDÚ 9.

Toghairm a sheirbheáil.

I. An modh seirbheála.

1. Ní gá toghairm a sheirbheáil nuair a ghlacfaidh an
cosantóir, trína aturnae, le seirbheáil agus nuair a gheallfaidh
sé i scríbhinn láithreas a thaifeadadh.

2. Ach amháin sna cásanna a shonraítear sna rialacha seo
a leanas den Ordú seo, déanfar seirbheáil aon toghairme ar
an gcosantóir trí sheirbheáil phearsanta más indéanta le
réasún é. I gcás ina ndealróidh sé, ó mhionnscríbhinn, an
cosantóir sin a bheith go pearsanta laistigh den dlı́nse agus
dúthracht chuí réasúnach a bheith déanta ag iarraidh an
tseirbheáil phearsanta sin a dhéanamh, féadfar an toghairm
sin a sheirbheáil trí chóip di a sheachadadh ag teach nó áit
chónaithe an chosantóra, nó ag oifig, stór, teach cuntais,
siopa, monarcha nó áit ghnó an duine sin, ar bhanchéile,
fearchéile, leanbh, athair, máthair, deartháir nó deirfiúr an
chosantóra, nó ar aon seirbhı́seach nó cléireach don chosantóir
(ar bheith don duine ar a seachadfar an chóip sin sé bliana
déag d’aois nó os a chionn) agus an chóip bhunaidh nó
dúblach den chóip bhunaidh den toghairm sin a thaispeáint
don duine sin.

3. Déanfar seirbheáil phearsanta trí chóip den toghairm
a sheachadadh ar an gcosantóir i bpearsa agus an chóip
bhunaidh nó dúblach den chóip bhunaidh a thaispeáint dó.

II. Ar chosantóirí sonracha.

4. Nuair a bheidh fearchéile agus banchéile araon ina
gcosantóirí in aon imeachtaí, seirbheálfar iad araon mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

5. Nuair a bheidh naíon ina chosantóir in aon imeachtaí,
measfar, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, gur seirbheáil
mhaith ar an naíon seirbheáil ar a athair nó ar a mháthair
nó ar a chaomhnóir, nó, mura mbeidh a leithéid ann, ansin
ar an duine a mbeidh an naíon ina chónaí leis nó faoina
chúram; ar an gcoinníoll go bhféadfaidh an Chúirt a ordú go
measfar gur seirbheáil mhaith seirbheáil a bheidh déanta nó
le déanamh ar an naíon.
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6. Nuair a bheidh gealt nó duine mímheabhrach nach
mbeidh breithnithe ina ghealt nó ina dhuine mímheabhrach
ag ionchoisne ina chosantóir in aon imeachtaí, measfar, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, gur seirbheáil mhaith ar an
gcosantóir sin seirbheáil ar chúramaí na geilte nó ar an duine
a mbeidh an duine mímheabhrach ina chónaí leis nó a
mbeidh sé faoina chúram.

7. In éagmais aon fhorála reachtúla lena mbeidh seir-
bheáil á rialáil, féadfar gach toghairm a eiseofar i gcoinne
ilchorparáide a sheirbheáil ar mhéara nó ar oifigeach ceannais
eile, nó ar chléireach baile, cléireach, cisteoir nó rúnaí na
corparáide sin; agus féadfar gach toghairm a eiseofar i
gcoinne áitritheoirí ceantair chontae nó ceantair eile dá
shamhail a sheirbheáil ar aon oifigeach den Gharda Sı́ochána
nach ísle céim ná ceannfort a bheidh ar stáisiún sa chontae
ina mbeidh an ceantar sin, agus, gach toghairm a eiseofar i
gcoinne áitritheoirí aon chontae nó aon chathrach nó baile,
nó i gcoinne áitritheoirí aon díolúine, saoirse, cathrach, baile,
nó áite nach cuid den cheantar contae nó den cheantar eile
dá shamhail, féadfar í a sheirbheáil ar oifigeach síochána
éigin den chéanna: ar an gcoinníoll i gcónaí go dtabharfar i
ngach cás den sórt sin leorfhógra faoi eisiúint na toghairme
san Iris Oifigiúil agus i gceann de nuachtáin áitiúla an chon-
tae, na cathrach nó an cheantair ina mbeidh cónaí ar an gcos-
antóir nó na cosantóirí nó ar an oifigeach nó an duine eile a
bheidh le seirbheáil, agus rithfidh na tráthanna chun láithriú
sna cásanna sin ó lá foilsithe an fhógra sin san Iris Oifigiúil
nó sa nuachtán sin, cibé acu is déanaí; agus i gcás ina ndéan-
far socrú le haon reacht maidir le seirbheáil aon imeachtaí
ar aon chorparáid, nó ar aon chumann nó comhaltacht, nó
ar aon chomhlacht nó líon daoine, corpraithe nó neamh-
chorpraithe, féadfar gach toghairm a sheirbheáil sa tslí a
bheidh socraithe amhlaidh.

III. I gcaingne sonracha.

8. In aon chaingean a thionscnófar chun talamh a ais-
ghabháil mar gheall ar neamhíoc cíosa nó ar rósheilbh, ní gá
an toghairm a sheirbheáil ar aon duine ach amháin an duine
nó na daoine a bheidh iarbhír i seilbh na talún nó aon choda
di, mar thionónta nó mar fhothionónta.

9. I gcaingne eile chun talamh a aisghabháil, is gá gach
duine a bheidh iarbhír i seilbh na dtailte nó aon choda díobh,
nó ag fáil na gcíosanna agus na mbrabús astu, a sheirbheáil,
mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.
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10. I gcaingne chun talamh a aisghabháil féadfar toghairm
a sheirbheáil trína seirbheáil go pearsanta ar an duine a
bheidh le seirbheáil in áit ar bith laistigh den dlínse nó trí
chóip den toghairm sin a sheachadadh ar bhanchéile, fear-
chéile, leanbh, athair, máthair, deartháir nó deirfiúr an duine
sin, ag teach, nó oifig, nó áit ghnó an duine (ar bheith don
duine ag a bhfágfar an chóip sin sé bliana déag d’aois nó os
a chionn), agus an chóip bhunaidh nó dúblach den chóip
bhunaidh den toghairm sin a thaispeáint don duine sin, agus
féadfar an tseirbheáil sin is déanaí a dúradh a dhéanamh
cibé acu a bheidh an duine a bheidh le seirbheáil laistigh den
dlínse nó nach mbeidh.

11. I gcaingean chun talamh a aisghabháil, féadfar, i gcás
seilbhe glaine, toghairm a sheirbheáil, nuair nach féidir í a
sheirbheáil in aon slí eile, trí chóip di a ghreamú de dhoras
an tí cónaithe nó de chuid fheiceálach eile den mhaoin; ar
an gcoinníoll, áfach, sa chás sin, sula dtabharfar breithiúnas
mainneachtana, go mbeidh an Chúirt sásta gan aon duine ar
a bhféadfaí seirbheáil eile a dhéanamh a bheith iarbhír i
seilbh nó ag fáil na gcíosanna agus na mbrabús.

IV. Ginearálta.

12. Déanfaidh an duine a mbeidh an toghairm á seirbheáil
aige, laistigh de thrí lá ar a mhéad tar éis na seirbheála, lá
agus dáta a seirbheála a fhormhuiniú ar an toghairm; agus i
ngach mionnscríbhinn faoi sheirbheáil na toghairme sin
luafar dáta déanta an fhormhuinithe sin.

13. I ngach mionnscrı́bhinn seirbheála toghairme i gcaingne
chun talamh a aisghabháil mar gheall ar neamhíoc cíosa, nó
ar rósheilbh, luafar nach eol don teisteoir aon duine eile a
bheith ann, seachas na daoine sin a bheidh seirbheáilte, a
bheidh iarbhír i seilbh na talún a mbeifear ag iarraidh í a
aisghabháil, nó i seilbh aon choda di, mar thionónta nó mar
fhothionónta.

14. I ngach mionnscrı́bhinn seirbheála toghairme i gcaingne
eile chun talamh a aisghabháil, luafar nach eol don teisteoir,
agus gan é a bheith á chreidiúint, aon duine eile a bheith ann,
seachas na daoine a bheidh seirbheáilte, a bheidh iarbhír i
seilbh na talún a mbeifear ag iarraidh í a aisghabháil, nó i
seilbh aon choda di, nó ag fáil na gcíosanna agus na mbrabús
aisti, agus fíorófar an ráiteas sin le mionnscríbhinn ón
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ngearánaí nó ó dhuine de na gearánaithe, nó ón aturnae thar
ceann an ghearánaí.

15. I gcás ar bith féadfaidh an Chúirt, ar fhorais chóra, a
dhearbhú gur seirbheáil dhóthanach an tseirbheáil a bheidh
déanta iarbhír.

16. Beidh feidhm ag an Ordú seo, a mhéid is indéanta,
maidir leis an doiciméad tionscnaimh in imeachtaí nach
mbeidh tionscanta le toghairm agus maidir le fógra in
ionad seirbheála.

————————

ORDÚ 10.

Seirbheáil ionadach.

1. Má léirítear don Chúirt nach féidir leis an ngearánaí ar
chúis ar bith seirbheáil phearsanta, nó cibé seirbheáil eile
a fhorordaítear leis na Rialacha seo, a dhéanamh go pras,
féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh le haghaidh seirbheála
ionadaí nó seirbheála eile, nó chun fógra a thabhairt trí fhóg-
rán nó ar shlí eile a chur in ionad seirbheáil a dhéanamh.

2. Gach iarratas chun na Cúirte ar ordú le haghaidh
seirbheála ionadaí nó seirbheála eile, nó chun fógra a
thabhairt a chur in ionad seirbheáil a dhéanamh, beidh
mionnscríbhinn ina leagfar amach na forais ar a mbeidh an
t-iarratas á dhéanamh mar thaca leis.

3. Aon uair a dhéanfar aon ordú den sórt sin seirbheálfar
cóip de i dteannta na toghairme nó an fhógra, de réir mar
a bheidh.

————————

ORDÚ 11.

Seirbheáil lasmuigh den dlínse.

1. Féadfaidh an Chúirt a cheadú toghairm thionscnaimh,
nó fógra faoi thoghairm thionscnaimh, a sheirbheáil lasmuigh
den dlínse—
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(a) nuair is é is ábhar iomlán don chaingean talamh a
bheidh laistigh den dlínse (le cíosanna nó brab-
úis, nó dá n-éagmais), nó buanú fianaise maidir
le talamh laistigh den dlínse; nó

(b) nuair a bheifear ag iarraidh aon acht, gníomhas,
uacht, conradh, oibleagáid nó dliteanas a bhain-
fidh le talamh nó le hoidhreachtáin a bheidh
laistigh den dlínse a fhorléiriú, a cheartú, a chur
ar ceal nó a chur i bhfeidhm sa chaingean; nó

(c) nuair a iarrfar aon fhaoiseamh i gcoinne aon duine
a mbeidh sainchónaí nó gnáthchónaí air laistigh
den dlínse; nó

(d) nuair is é caingean a bheidh ann caingean chun eastát
pearsanta aon duine éagtha, agus sainchónaí a
bheith air laistigh den dlínse tráth a bháis, a riar-
adh, nó chun iontaobhais aon ionstraime scríofa
a fhorghníomhú (i dtaobh maoine a bheidh lais-
tigh den dlínse), ar iontaobhaí ina leith an duine
a bheidh le seirbheáil, agus ar chóir iad a fhor-
ghníomhú de réir dhlí na hÉireann; nó

(e) nuair is é caingean a bheidh ann caingean arna
tionscnamh chun conradh a chur i bhfeidhm, a
chealú, a dhíscaoileadh nó a neamhniú, nó chun
difear a dhéanamh dó ar shlí eile, nó chun dam-
áistí nó faoiseamh eile a ghnóthú mar gheall ar
shárú ar chonradh nó i leith sárú ar chonradh—

(i) arna dhéanamh laistigh den dlínse; nó

(ii) arna dhéanamh ag gnı́omhaire nó trı́ ghnı́omh-
aire, a bheidh ag trádáil nó a mbeidh cónaí air
laistigh den dlínse, thar ceann príomhaí a
bheidh ag trádáil nó a mbeidh cónaı́ air lasmuigh
den dlínse; nó

(iii) a bheidh, de réir a théarmaí nó de réir mar is
intuigthe as, faoi rialú ag Dlí na hÉireann, nó
nuair is é caingean a bheidh ann caingean arna
tionscnamh i leith sárú arna dhéanamh laistigh
den dlínse ar chonradh, cibé áit a mbeidh sé
déanta, bíodh go mbeidh, roimh an sárú sin nó
ina theannta, an conradh sin sáraithe lasmuigh
den dlínse, ionas nach bhféadfaí an chuid den
chonradh a chomhlíonadh ba chóir a chomh-
líonadh laistigh den dlínse; nó
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(f) nuair is é is bonn don chaingean tort arna dhéanamh
laistigh den dlínse; nó

(g) nuair a iarrfar aon urghaire i dtaobh aon ní a bheidh
le déanamh laistigh den dlínse, nó nuair a
bheifear ag iarraidh aon núis laistigh den dlínse
a chosc nó a dhíchur, cibé acu a iarrfar nó nach
n-iarrfar damáistí ina leith freisin; nó

(h) nuair is gá nó is cuí aon duine lasmuigh den dlínse
a bheith ina pháirtí i gcaingean arna tionscnamh
go cuí i gcoinne duine éigin eile a bheidh
seirbheáilte go cuí laistigh den dlínse; nó

(i) nuair a bhainfidh an t-imeacht le naíon nó duine
mímheabhrach a mbeidh sainchónaí air in Éirinn,
nó ar saoránach d’Éirinn é; nó

(j) nuair is é imeacht a bheidh ann imeacht idirphléad-
ála a bhainfidh le maoin laistigh den dlínse; nó

(k) nuair a bhainfidh an t-imeacht le headráin arna
seoladh nó a bheidh le seoladh laistigh den
dlínse; nó

(l) nuair a bhainfidh an t-imeacht le forghníomhú
dámhachtana faoi Chuid III den Acht Eadrána,
1980, nó le forghníomhú na n-oibleagáidí airgid
a bheidh forchurtha le dámhachtain faoi Chuid
IV den Acht Eadrána, 1980; nó

(m) nuair is é imeacht a bheidh ann imeacht ag mor-
gáistí nó ag morgáisteoir i ndáil le morgáiste ar
mhaoin phearsanta a bheidh laistigh den dlínse
agus go n-iarrfar ann faoiseamh den chineál nó
den sórt seo a leanas, is é sin le rá, díol, tabhairt
suas seilbhe ag an morgáisteoir, fuascailt, atíolac-
adh, tabhairt suas seilbhe ag an morgáistí; ach
nach n-iarrfar (mura gceadófar agus sa mhéid
amháin go gceadófar é faoi fho-mhírcheann (e)
den riail seo) aon bhreithiúnas pearsanta nó ordú
chun aon airgead a bheidh dlite faoin morgáiste
a íoc.

(San fho-mhírcheann seo ciallaíonn an abairt
‘‘maoin phearsanta a bheidh laistigh den dlínse’’
maoin phearsanta a bheadh, ar úinéir uirthi
d’fháil bháis ina dhíthiomnóir, ina hábhar chun
litreacha riaracháin a dheonú i leith a eastáit as
an Oifig Phrobháide; ciallaíonn an focal ‘‘mor-
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gáiste’’ morgáiste, muirear nó lian de thuairisc ar
bith; ciallaíonn an focal ‘‘morgáistí’’ páirtí a
bheidh i dteideal morgáiste nó a mbeidh leas aige
i morgáiste de thuras na huaire; agus ciallaíonn
an focal ‘‘morgáisteoir’’ páirtí a bheidh i dteideal
maoine a bheidh faoi réir morgáiste, nó a mbeidh
leas aige inti, de thuras na huaire); nó

(n) nuair a thionscnófar an t-imeacht faoi na forálacha
a bhaineann le hiompar d’aer den Acht um Aer-
Loingseoireacht agus Aer-Iompar, 1936; nó

(o) nuair a bhainfidh an t-imeacht le long a bheidh
cláraithe nó a mbeidh ceangailte í a chlárú faoin
Acht Loingis Thráchtála, 1955, nó le haon scair
nó leas inti; nó

(p) nuair a bhainfidh an t-imeacht le húinéireacht trád-
mhairc a bheidh cláraithe nó a mbeifear ag iarraidh
é a chlárú san Oifig Chláraitheachta Maoine
Tionscail agus Tráchtála.

2. I gcás ina n-iarrfar cead ar an gCúirt chun toghairm nó
fógra ina thaobh sin a sheirbheáil faoi riail 1, tabharfaidh an
Chúirt ar chuici a dhéanfar an t-iarratas sin aird ar mhéid nó
luach an éilimh nó na maoine dá ndéanfar difear agus ar
chostas comparáideach agus ar chaoithiúlacht imeachtaí in
Éirinn, nó san áit ina mbeidh áit chónaithe an chosantóra,
agus go háirithe i gcásanna éileamh beag má tá cónaí ar an
gcosantóir i Sasana, in Albain nó i dTuaisceart Éireann, ar
chumhachtaí agus ar dhlínse, faoi na reachtanna á mbunú nó
á rialáil, na gcúirteanna dlínse teoranta nó áitiúla i Sasana,
in Albain nó i dTuaisceart Éireann faoi seach.

3. (1) Féadfaidh na páirtithe in aon chonradh a chomh-
aontú—

(a) go mbeidh dlínse ag an gCúirt aon imeacht i leith
an chonartha sin a bhreithniú agus, freisin, nó
mar mhalairt,

(b) go bhféadfar aon toghairm in aon imeacht den sórt
sin a sheirbheáil in áit ar bith laistigh nó lasmuigh
den dlínse ar aon pháirtí, nó ar aon duine thar
ceann aon pháirtí, nó ar aon mhodh a bheidh
sonraithe nó curtha in iúl sa chonradh sin.

(2) In aon chás den sórt sin, d’ainneoin aon ní atá sna
Rialacha seo, measfar gur seirbheáil mhaith éifeachtach é,
cibé áit a mbeidh cónaí ar na páirtithe, aon toghairm den
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sórt sin a sheirbheáil san áit (más ann) nó ar an bpáirtí nó
ar an duine (más ann) nó ar an modh (más ann) a bheidh
sonraithe nó curtha in iúl sa chonradh. Mura mbeidh aon áit,
nó modh, nó duine sonraithe nó curtha in iúl amhlaidh, féad-
far a ordú an toghairm sin a sheirbheáil lasmuigh den dlínse.

4. I gcaingne probháide féadfaidh an Chúirt seirbheáil
toghairme, nó fógra faoi thoghairm, lasmuigh den dlínse a
cheadú.

5. Gach iarratas ar chead chun toghairm nó fógra faoi
thoghairm a sheirbheáil ar chosantóir lasmuigh den dlínse,
beidh mionnscríbhinn, nó fianaise eile, mar thaca leis, a
luafar inti an teisteoir a bheith á chreidiúint cúis mhaith
chaingne a bheith ag an ngearánaí, agus a léireofar inti cá
háit nó cén tír ina mbeidh an cosantóir nó inar dócha go
bhfaighfear é, agus cibé acu is saoránach d’Éirinn é an cos-
antóir sin nó nach ea, agus, i gcás ina n-iarrfar cead chun
toghairm nó fógra ina thaobh sin a sheirbheáil faoi riail 1, a
luafar inti na sonraí is gá chun a chur ar chumas na Cúirte
rogha chuí a dhéanamh ar an modh a shonraítear i riail 2;
agus ní thabharfar aon chead mura gcuirfear ina luí go leor-
mhaith ar an gCúirt gur cás cuí é le haghaidh seirbheála
lasmuigh den dlínse faoin Ordú seo.

6. Déanfar an t-iarratas sin sula n-eiseofar an toghairm
agus, nuair nach mbeidh aon imeacht ar feitheamh, is é teid-
eal a chuirfear ar an mionnscríbhinn a bheidh mar fhoras leis
an iarratas ná amhail idir na páirtithe san imeacht a bheidh
beartaithe agus ‘‘Maidir leis na hAchtanna Cúirteanna
Breithiúnais, 1924 go 1961, agus Achtanna na gCúirteanna
(Forálacha Forlíontacha), 1961 go 1981.’’

7. Déanfar le haon ordú lena gceadófar seirbheáil a
dhéanamh, nó fógra a thabhairt, lasmuigh den dlı́nse tréimhse
ama a cheapadh, tar éis na seirbheála nó an fhógra sin, ina
mbeidh ar an duine a bheidh le seirbheáil láithreas a thaifead-
adh, agus braithfidh an tréimhse ama sin ar an áit nó an tír
ina mbeidh an toghairm le seirbheáil nó an fógra le tabhairt,
agus féadfar an cead sin a thabhairt leis an ordú céanna lena
dtabharfar cead chun an toghairm a eisiúint lena seirbheáil
lasmuigh den dlínse nó a mbeidh fógra fúithi le tabhairt
lasmuigh den dlínse.

8. I gcás nach saoránach d’Éirinn an cosantóir, nó nach
eol nó nach gcreidfear gur saoránach d’Éirinn é, is fógra
faoin toghairm, agus ní hé an toghairm féin, a sheirbheálfar
air.

9. Faoi réir fhorálacha an Ordaithe seo, is ar an modh a
seirbheáltar toghairmeacha a thabharfar fógra in ionad
seirbheála.
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10. Aon uair a dhéanfar ordú lena gceadófar toghairm nó
fógra ina thaobh sin a sheirbheáil ar chosantóir lasmuigh
den dlínse, seirbheálfar cóip den ordú sin i dteannta na
toghairme nó an fhógra, de réir mar a bheidh.

11. Beidh feidhm ag an Ordú seo, a mhéid is indéanta agus
is infheidhme, maidir le himeachtaı́ cibé acu a bheidh siad tion-
scanta le toghairm thionscnaimh nó ar mhodh éigin eile, agus
maidir le haon ordú nó fógra in aon imeachtaı́ den sórt sin. I
gcás nach saoránach d’Éirinn an duine a bheidh le seirbheáil,
déanfar cóip den doiciméad tionscnaimh (seachas toghairm
thionscnaimh) nó den ordú nó den fhógra a sheirbheáil in
ionad an doiciméid bhunaidh, agus ina theannta sin cuirfear in
iúl i scrı́bhinn imeacht nó próis i bhfoirm na cóipe a bheith
eisithe nó seolta ar shlı́ eile nó ordú i dtéarmaı́ na cóipe a
bheith déanta (de réir mar a bheidh).

12. Ní dhéanfaidh aon ní atá san Ordú seo dochar nó
difear ar shlí ar bith d’aon chleachtas nó cumhacht de chuid
na Cúirte faoina bhféadfaidh an Chúirt, nuair a bheifear ag
iarraidh go ndéileálfaí nó go mbainfí le tailte, cistí, ábhair i
gcaingean, cearta nó maoin laistigh den dlínse, a chur faoi
deara, gan a airbheartú dlínse a bheith á feidhmiú aici ar
dhuine ar bith lasmuigh den dlínse, go gcuirfear in iúl don
duine sin na himeachtaí a bheith ar bun nó cad é an cineál
iad, ionas go mbeidh caoi ag an duine sin éileamh a dhéan-
amh, cur i gcoinne na n-imeachtaí nó idiragairt ar shlí eile.

————————

ORDÚ 12.

Láithreas.

1. Déanfar laithris a thaifeadadh sa Phríomh-Oifig, na
Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, ach amháin i gcás ábhar
maidir le gealtacht agus mionaoisigh, nuair is in Oifig na
gCoimircithe Cúirte, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, a
dhéanfar an láithreas a thaifeadadh, nó ach amháin mar a
fhoráiltear a mhalairt sna Rialacha seo.

2. (1) Déanfar láithreas de réir aon toghairme iomlánaí
nó toghairme achoimre a thaifeadadh laistigh d’ocht lá tar
éis an toghairm a sheirbheáil, gan lá na seirbheála a áireamh,
mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.
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(2) Féadfaidh cosantóir in imeachtaí arna dtionscnamh
le toghairm speisialta láithreas a thaifeadadh dá réir tráth ar
bith, ach ní bheidh sé i dteideal, gan cead ón gCúirt, éisteacht
a fháil sna himeachtaí sin mura mbeidh láithreas taifeadta
aige.

3. Déanfaidh cosantóir a láithreas a thaifeadadh de réir
toghairme tionscnaimh trí mheabhrán i scríbhinn, arna dhátú
lá a sheachadta agus ina mbeidh ainm aturnae an chosant-
óra, nó ina luafar cosaint a bheith á déanamh ag an gcosant-
óir i bpearsa, a sheachadadh ar an oifigeach cuí. San am
céanna seachadfaidh sé dúblach den mheabhrán ar an oifig-
each agus déanfaidh an t-oifigeach an dúblach a mharcáil le
stampa oifigiúil, lena dtaispeánfar dáta taifeadta an láithris,
agus ansin tabharfaidh sé ar ais é don duine a mbeidh an
láithreas á thaifeadadh aige, agus beidh an meabhrán dúb-
lach arna mharcáil amhlaidh ina dheimhniú ar thaifeadadh
an láithris ar an lá a bheidh curtha in iúl leis an stampa
oifigiúil.

4. I gcás cosantóra ar mian leis láithreas a thaifeadadh i
bpearsa, féadfaidh sé, in ionad an meabhrán láithris agus a
dhúblach a sheachadadh ar an oifigeach cuí, an láithreas a
thaifeadadh tríd an bpost, trí na nithe seo a leanas a chur le
litir chláraithe réamhíoctha chuig an oifigeach cuí:—

(a) meabhrán láithris agus dhá dhúblach de, agus iad
araon arna gcomhlánú go cuí;

(b) ordú poist ar an táille fhorordaithe is iníoctha ar
láithreas a thaifeadadh;

(c) dhá chlúdach agus gach ceann acu leorstampáilte,
ceann amháin dírithe chun aturnae an ghearánaí
(nó chun an ghearánaí má tá sé ag agairt i
bpearsa) ag an seoladh le haghaidh seirbheála,
agus an ceann eile dírithe chun an chosantóra a
mbeidh an láithreas á thaifeadadh aige.

Ar na nithe sin roimhe seo a fháil déanfaidh an t-oifigeach
cuí an láithreas a thaifeadadh láithreach amhail an dáta a
mbeidh an meabhrán faighte aige, agus marcálfaidh sé na
dúblaigh leis an stampa oifigiúil, lena dtaispeánfar an dáta a
mbeidh an láithreas taifeadta, agus cuirfidh sé dúblach amháin
leis an bpost chuig an ngearánaí nó chuig a aturnae, agus an
dúblach eile leis an bpost chuig an gcosantóir.

5. (1) Déanfaidh cosantóir, an lá ar a dtaifeadfaidh sé
láithreas de réir toghairme tionscnaimh, fógra faoina láith-
reas a thabhairt d’aturnae an ghearánaı́, nó, má tá an gearánaı́
ag agairt i bpearsa, don ghearánaí féin, tríd an meabhrán
dúblach marcáilte a sheirbheáil. Féadfar é sin a sheirbheáil
sa ghnáthshlí ag an seoladh le haghaidh seirbheála, nó trí
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litir réamhíoctha arna díriú chuig an seoladh sin, agus a
chuirfear leis an bpost lá taifeadta an láithris i gcúrsa cuí an
phoist. I gcás toghairme iomlánaí, beidh fógra sa mheabhrán
ina luafar ráiteas éilimh a bheith nó gan a bheith ag teastáil
ón gcosantóir.

(2) Ní bheidh feidhm ag an riail seo maidir le cosantóir
a mbeidh láithreas á thaifeadadh aige tríd an bpost faoi riail
4, ach amháin a mhéid a fhoráiltear sa riail sin.

6. Déanfaidh aturnae cosantóra a áit chláraithe ghnó a lua
sa mheabhrán láithris.

7. Cosantóir a bheidh ag láithriú i bpearsa, luafaidh sé sa
mheabhrán láithris seoladh le haghaidh seirbheála laistigh
den dlínse ag a bhféadfar toghairmeacha, fógraí, pléadál-
acha, achainíocha, orduithe, barántais agus doiciméid eile a
fhágáil ina chomhair.

8. Mura mbeidh an seoladh sin a fhorordaítear leis an
Ordú seo sa mheabhrán ní ghlacfar é; agus más seoladh
meabhlach nó cumtha a bheidh sa seoladh sin, féadfaidh an
Chúirt nó an Máistir an láithreas a chur ar ceal ar an ngearán-
aí dá iarraidh sin.

9. Is i bhFoirm Uimh. 1 i bhFoscríbhinn A, Cuid II, a
bheidh an meabhrán láithris.

10. Ar mheabhrán láithris arna thaifeadadh ag aon pháirtí
nó duine de bhun fhorálacha an Ordaithe seo a fháil, déan-
faidh an t-oifigeach cuí an láithreas a thaifeadadh láithreach
i Leabhar cuí na gCúiseanna.

11. Má láithríonn beirt chosantóir nó níos mó sa chaing-
ean chéanna tríd an aturnae céanna san am céanna, cuirfear
ainmneacha na gcosantóirí go léir a bheidh ag láithriú
amhlaidh isteach i meabhrán amháin.

12. Aturnae nach mbeidh láithreas á thaifeadadh aige de
bhun gealltanais i scríbhinn uaidh déanamh amhlaidh dlífear
é a astú.

13. Ach amháin i gcaingne chun talamh a aisghabháil,
féadfaidh cosantóir láithriú tráth ar bith sula dtabharfar
breithiúnas. Má láithríonn sé tráth ar bith i ndiaidh na
tréimhse ama a bheidh ceaptha le haghaidh láithris, ní
bheidh sé i dteideal, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt,
aon ama breise chun a chosaint a sheachadadh nó chun
críche ar bith eile thar mar a bheadh dá mbeadh sé tar éis
láithriú laistigh den tréimhse ama a bheidh ceaptha le
haghaidh láithris.
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14. I gcaingne probháide féadfaidh aon duine nach
mbeidh ainmnithe sa toghairm idiragairt agus láithriú sa
chaingean ar mhionnscríbhinn a chomhdú sa Phríomh-Oifig
lena dtaispeánfar cén chaoi a bhfuil leas aige in eastát an
éagaigh.

15. Ní cheadófar d’aon duine a mbeidh toghairm seir-
bheáilte air in imeacht chun talamh a aisghabháil láithriú i
ndiaidh na tréimhse ama a bheidh lamháilte le haghaidh
láithris gan cead ón gCúirt.

16. Beidh de chead ag aon duine a mbeidh toghairm chun
talamh a aisghabháil seirbheáilte air, bíodh nach mbeidh sé
ainmnithe mar chosantóir inti, an t-imeacht a chosaint agus
láithreas a thaifeadadh, de réir na rialacha sin roimhe seo
den Ordú seo, dar teideal maidir leis an imeacht i gcoinne
an pháirtí a bheidh ainmnithe sa toghairm mar chosantóir,
agus tabharfaidh sé fógra láithreach faoin láithreas sin
d’aturnae an ghearánaí, nó don ghearánaí má tá sé ag agairt
i bpearsa, agus ainmneofar é i ngach imeacht ina dhiaidh sin
mar chosantóir páirtí san imeacht.

17. Beidh láithreas a thaifeadfar gan chead, in imeacht
chun talamh a aisghabháil, tar éis don tréimhse ama a bheidh
lamháilte le haghaidh láithris a bheith dulta in éag, ar neamhnı́.

18. Aon duine nach mbeidh ainmnithe mar chosantóir i
dtoghairm chun talamh a aisghabháil agus nach mbeidh
toghairm seirbheáilte air féadfaidh sé, le cead ón gCúirt,
láithriú agus cosaint a dhéanamh, ar mhionnscríbhinn a
chomhdú lena dtaispeánfar é a bheith i seilbh na talún tríd
féin nó trína thionónta.

19. Aon duine a bheidh ag láithriú chun imeacht a chos-
aint chun talamh a aisghabháil mar thiarna talún, i leith
maoine nach mbeidh sé ina seilbh ach trína thionónta,
luafaidh sé ina láithreas é a bheith ag láithriú mar thiarna
talún.

20. I gcás duine nach mbeidh ainmnithe mar chosantóir
in aon toghairm chun talamh a aisghabháil, agus nach
mbeidh an toghairm seirbheáilte air, d’fháil ceada ón gCúirt
chun láithriú agus cosaint a dhéanamh, déanfaidh sé láithreas
a thaifeadadh, de réir na rialacha sin roimhe seo den Ordú
seo, dar teideal maidir leis an imeacht i gcoinne an pháirtí a
bheidh ainmnithe sa toghairm mar chosantóir, agus tabhar-
faidh sé fógra láithreach faoin láithreas sin d’aturnae an
ghearánaí, nó don ghearánaí má tá sé ag agairt i bpearsa,
agus ainmneofar é i ngach imeacht ina dhiaidh sin mar
chosantóir páirtí san imeacht.

21. Aon duine a bheidh ag láithriú de réir toghairme chun
talamh a aisghabháil, ach amháin i gcás ina mbeidh an
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t-imeacht á thionscnamh mar gheall ar neamhíoc cíosa, beidh
de chead aige a chosaint a theorannú do chuid nó do scair
neamhroinnte den mhaoin a bheidh luaite sa toghairm agus
di sin amháin, ag tabhairt thuairisc na coda nó na scaire sin
le cinnteacht réasúnach ina mheabhrán láithris, a bheidh i
bhFoirm Uimh. 2 i bhFoscríbhinn A, Cuid II. Láithreas nach
mbeidh an chosaint teorannaithe mar a luaitear thuas ann,
measfar é a bheith ina láithreas chun cosaint a dhéanamh i
leith an iomláin.

22. Maidir le haon duine a mbeidh láithreas á thaifeadadh
aige i gcaingean chun gabháltas nó tailte ar a mbeidh gabhál-
tas talmhaíochta nó gabháltas féaraigh, nó gabháltas is gabh-
áltas talmhaíochta cuid de agus gabháltas féaraigh an chuid
eile, de réir a chineáil, a aisghabháil, mar gheall ar neamhíoc
cíosa, i gcás ina mbeidh an duine sin ag áitiú an ghabháltais
sin mar fhothionónta air, agus nach mbeidh á éileamh aige
ach é a bheith i dteideal, faoin Land Law (Ireland) Act, 1896
(59 7 60 Vic., c. 47), alt 12, d’ainneoin breithiúnas a bheith
tugtha i bhfabhar an ghearánaí sa chaingean, seilbh a choim-
eád ar an ngabháltas sin mar neastionónta don ghearánaí,
agus gan an breithiúnas sin a fhorghníomhú ina choinne,
beidh de chead aige a mheabhrán láithris a theorannú dá
réir sin. Luafar sa mheabhrán an duine sin a bheith ag cos-
aint amhlaidh i leith na n-áitreabh go léir a mbeifear ag iarr-
aidh iad a aisghabháil nó gan a bheith ag cosaint ach i leith
coda de na háitribh sin, agus sa chás deiridh sin tabharfaidh
sé tuairisc na coda sin le cinnteacht réasúnach. Luafar ann,
freisin, sonraí iomlána faoina fhothionóntacht, lena n-áir-
eofar an cíos is iníoctha ina leith, na laethanta gála, agus an
méid a bheidh dlite an uair sin i leith riaráistí an chíosa sin
anuas go dtí an lá gála deiridh, agus ainm a neastiarna talún.
Láithreas nach mbeidh an meabhrán teorannaithe mar a
luaitear thuas ann, nó nach mbeidh na ráitis a fhorordaítear
leis an riail seo ann, measfar é a bheith ina láithreas chun
cosaint i gcoitinne a dhéanamh, agus i leith na n-áitreabh go
léir a mbeifear ag iarraidh iad a aisghabháil.

23. I gcás ina mbeidh láithreas teorannaithe de réir riail
22 beidh de chead ag an ngearánaı́, trı́ fhógra, ceart, faoin
Land Law (Ireland) Act, 1896, alt 12, an duine a mbeidh a
láithreas á theorannú aige amhlaidh a admháil, d’ainneoin
breithiúnas a bheith tugtha i bhfabhar an ghearánaí sa
chaingean, chun seilbh a choimeád mar neastionónta don
ghearánaí ar an ngabháltas a mbeidh a thuairisc tugtha ina
mheabhrán láithris. Déanfar an fógra sin a sheirbheáil agus
a chomhdú sa Phríomh-Oifig laistigh de lá is fiche i ndiaidh
an láithris. Déanfaidh an duine a mbeidh a cheart admhaithe
amhlaidh, i gcás nach séanfaidh an formhuiniú speisialta ar
an toghairm an ceart sin, a chostais láithris féin a sheasamh,
mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.
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24. Ach amháin mar a luaitear i riail 22, beidh cosaint ar
thoghairm chun talamh a aisghabháil mar gheall ar neamhíoc
cíosa ina cosaint i leith na dtailte agus na n-áitreabh go léir
a bheidh á n-éileamh leis an bhformhuiniú uirthi; agus i gcás
nach mian le cosantóir ach cosaint a dhéanamh i leith coda
de na tailte agus de na háitribh, ar an bhforas an chuid sin
gan a bheith ar áireamh sa tionóntacht a mbeifear ag iarr-
aidh í a dhíshealbhú, déanfaidh sé iarratas speisialta chun na
Cúirte chun na críche sin. Is ar fhógra dar foras mionn-
scríbhinn a dhéanfar iarratais faoin riail seo, agus féadfar iad
a dhéanamh roimh láithriú nó laistigh de cheithre lá i
ndiaidh an láithris.

25. Déanfaidh páirtí a mbeidh ordú faighte aige faoi riail
24 tuairisc na coda de na tailte dá mbeidh an chosaint
teorannaithe a thabhairt sa láithreas nó i bhfógra mar a fhor-
ordaítear i riail 21.

26. Beidh de chead ag cosantóir, sula láithreoidh sé, fógra
foriarratais a sheirbheáil chun seirbheáil na toghairme, nó
fógra faoin toghairm, air a chur ar ceal, nó chun an
t-ordú ag údarú na seirbheála sin a urscaoileadh.

27. I gcaingne probháide déanfaidh an gearánaí agus an
cosantóir, faoi seach, laistigh d’ocht lá tar éis láithreas a
thaifeadadh ar thaobh an chosantóra, a mionnscríbhinní i
dtaobh scríbhinní a chomhdú sa Phríomh-Oifig, cibé acu a
bheidh nó nach mbeidh aon scríbhinn ina seilbh. Is i
bhFoirm Uimh. 22 i bhFoscríbhinn C a bheidh an mhionn-
scríbhinn sin.

28. Déanfar gach scrı́bhinn a bheidh déanta ag an tiom-
nóir nó faoi threoir an tiomnóra, tráth ar bith, cibé acu is uacht,
codaisı́l, dréacht d’uacht nó de chodaisı́l, nó treoracha scrı́ofa
le haghaidh an chéanna ı́, agus a mbeidh eolas, faisnéis nó
tuairim ar bith ag an teisteoir fúithi, a shonrú ina mhionn-
scrı́bhinn scrı́bhinnı́, agus déanfar gach scrı́bhinn a bheidh i
gcoimeád nó faoi rialú an pháirtı́ a mbeidh an mhionnscrı́bhinn
á déanamh aige a chur i gceangal leis an mionnscrı́bhinn agus
a thaisceadh ina teannta sa Phrı́omh-Oifig.

29. Ní bheidh de chead ag aon pháirtí san imeacht, ná ag
a aturnae, ach amháin le cead ón gCúirt, iniúchadh a dhéan-
amh ar an mionnscríbhinn i dtaobh scríbhinní, nó ar na
scríbhinní a bheidh i gceangal léi, a bheidh comhdaithe ag
aon pháirtí sa chúis, go dtí go gcomhdófar a mhionnscríbhinn
féin i dtaobh scríbhinní.

————————
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ORDÚ 13.

Mainneachtain láithriú.

1. I gcás nach mbeidh aon láithreas taifeadta de réir
toghairme ar son cosantóra ar naı́on é, nó duine mı́mheabh-
rach nach mbeidh breithnithe ina dhuine mímheabhrach ag
ionchoisne, sula ndéanfaidh an gearánaí aon bheart eile san
imeacht i gcoinne an chosantóra, déanfaidh sé iarratas chun
an Mháistir ar ordú go sannfar duine cuí éigin le bheith ina
chaomhnóir ar an gcosantóir sin agus trína bhféadfaidh sé
láithriú agus an t-imeacht a chosaint. Ach ní dhéanfar aon
ordú den sórt sin mura ndealróidh sé, tráth éisteachta an
iarratais sin, an toghairm a bheith seirbheáilte go cuí, agus
fógra faoin iarratas sin a bheith seirbheáilte, tar éis an
tréimhse ama a bheidh lamháilte chun láithriú a bheith caite,
agus sé lá glan ar a laghad roimh an lá a bheidh ainmnithe
san fhógra sin chun an t-iarratas a éisteacht, ar an duine, nó
fágtha i dteach cónaithe an duine, a mbeidh an cosantóir
sin tar éis bheith leis nó faoina chúram tráth seirbheála na
toghairme sin agus, freisin (i gcás an cosantóir sin a bheith
ina naíon nach mbeidh cónaí air lena athair nó lena chaomh-
nóir nó faoina chúram), ar athair nó ar chaomhnóir, más
ann, an naín sin, nó fágtha i dteach cónaithe an athar nó an
chaomhnóra, mura ndéanfaidh an Máistir, tráth éisteachta
an iarratais sin, an tseirbheáil sin is déanaí a luaitear a ligean
thar ceal.

2. I gcás ina loicfidh aon chosantóir láithriú de réir
toghairme, agus gur mian leis an ngearánaí dul ar aghaidh
ar mhainneachtain láithriú faoi aon cheann de na rialacha
seo a leanas den Ordú seo nó faoi Ordú 37, riail 12, déan-
faidh sé mionnscríbhinn seirbheála na toghairme nó fógra
in ionad seirbheála, de réir mar a bheidh, a chomhdú sula
dtionscnóidh sé an t-imeacht sin ar mhainneachtain láithriú.

3. I gcás ina ndéanfar éileamh ar éileamh leachtaithe a
fhormhuiniú ar thoghairm thionscnaimh (iomlánach nó
achomair) agus go loicfidh an cosantóir, nó na cosantóirí
uile, má tá níos mó ná cosantóir amháin ann, láithriú dá réir
sin, féadfaidh an gearánaí breithiúnas críochnaitheach a
thaifeadadh sa Phríomh-Oifig le haghaidh cibé suime a
bheidh luaite sa mhionnscríbhinn a cheanglaítear le riail 18
nach mó ná an tsuim a bheidh formhuinithe ar an toghairm,
mar aon le hús (más ann) go dtí dáta an bhreithiúnais, agus
costais. Ar an gcoinníoll, in imeachtaí ag iasachtóir airgid,
nó ag ionadaí nó ionadaithe pearsanta iasachtóra airgid, nó
ag sannaí, chun airgead a bheidh tugtha ar iasacht ag an ias-
achtóir airgid a ghnóthú, nó chun aon chomhaontú nó urrús
a bhainfidh le haon airgead den sórt sin a chur i bhfeidhm,
nach ndéanfar breithiúnas a thaifeadadh de mhainneachtain
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láithriú mura mbeidh cead faighte ón Máistir nó ón gCúirt,
de réir mar a bheidh, de réir fhorálacha riail 14. Ar an
gcoinníoll, freisin, i gcaingne chun fiach nó éileamh leacht-
aithe a bheidh ag teacht de chomhaontú fruilcheannaigh nó
comhaontú díola creidmheasa (arna mhíniú leis an Acht
Fost-Cheannaigh, 1946) nó d’aon chonradh ráthaíochta a
bhainfidh le comhaontú den sórt sin a ghnóthú, nach ndéan-
far breithiúnas a thaifeadadh de mhainneachtain láithriú
mura mbeidh cead faighte ón Máistir nó ón gCúirt, de réir
mar a bheidh, de réir fhorálacha riail 15.

4. I gcás nach mbeidh aon láithreas taifeadta in imeacht
chun talamh a aisghabháil laistigh den tréimhse ama a
bheidh ceaptha le haghaidh láithris, nó má tá láithreas taifead-
ta ach an chosaint teorannaithe do chuid den talamh nó do
scair neamhroinnte sa talamh agus di sin amháin, beidh de
chead ag an ngearánaí, faoi réir fhorálacha riail 5, cibé acu
a bheidh nó nach mbeidh éilimh i leith foghailbhrabús, riar-
áistí cíosa, nó cíosa dhúbailte, nó damáistí mar gheall ar
shárú conartha, nó éagóir nó díobháil don áitreabh a mbeidh
éileamh á dhéanamh ina leith, formhuinithe ar an toghairm,
breithiúnas a thaifeadadh sa Phríomh-Oifig go ndéanfaidh
an duine a mbeidh a theideal dearbhaithe sa toghairm seilbh
a aisghabháil ar an talamh, nó ar an gcuid nó ar an scair
neamhroinnte di nach mbainfidh an chosaint léi. Ní bheidh
aon dámhachtain chostas sa bhreithiúnas sin, ach beidh an
céanna gan dochar do cheart an ghearánaı́ na cost-
ais a chur á bhfómhas ag an oifigeach cuí, agus dul ar aghaidh
trí chaingean chun na foghailbhrabúis, na riaráistí cíosa nó
an cíos dúbailte agus na damáistí sin, maille le
costais, nó aon cheann díobh, a ghnóthú. Ar an gcoinníoll,
más imeacht é chun talamh a aisghabháil mar gheall ar
neamhíoc cíosa, nach ndéanfar aon bhreithiúnas a thaifead-
adh faoin riail seo go dtí go mbeidh mionnscríbhinn arna
déanamh ag an tiarna talún, a ghníomhaire, a ghlacadóir nó
a chléireach, comhdaithe, ina luafar cíos bliana ar a laghad
a bheith dlite, de bhreis ar gach liúntas ceart agus cóir, tráth
tionscanta an imeachta.

5. I gcás nach mbeidh aon láithreas taifeadta in imeacht
chun talamh a aisghabháil laistigh den tréimhse ama a
bheidh ceaptha le haghaidh láithris, nó má tá láithreas taif-
eadta ach an chosaint teorannaithe do chuid den talamh nó
do scair neamhroinnte sa talamh agus di sin amháin, beidh
de chead ag an ngearánaí, in ionad dul ar aghaidh faoi riail
4, i dtaobh an éilimh chun an talamh sin nó an chuid sin nó
an scair neamhroinnte sin di, de réir mar a bheidh, a aisghabh-
áil, agus i dtaobh an éilimh (más ann) i leith foghailbhrabús,
riaráistí cíosa, nó cíosa dhúbailte, nó damáistí mar gheall ar
shárú conartha, nó éagóir nó díobháil don áitreabh a mbeidh
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éileamh á dhéanamh ina leith, dul ar aghaidh (i gcás
imeachta a bheidh tionscanta le toghairm iomlánach) faoi
riail 6 nó (i gcás imeachta a bheidh tionscanta le toghairm
achomair) an toghairm a leagan síos lena héisteacht cibé lá
a shocróidh an Máistir, agus sa chás deiridh sin, féadfar cibé
breithiúnas a thabhairt, ar an toghairm a éisteacht, a mheas-
faidh an Máistir, i gcás laistigh dá dhlínse, nó an Chúirt, an
cosantóir a bheith ina theideal.

6. I gcás ina mainneoidh aon chosantóir láithriú (seachas
cosantóir den sórt sin a luaitear i riail 1) de réir toghairme
iomlánaí, déanfaidh an gearánaí, ach amháin i gcás éilimh dá
bhforáiltear ar shlí eile in aon cheann de na rialacha sin
roimhe seo den Ordú seo, ráiteas éilimh a sheachadadh trína
chomhdú sa Phríomh-Oifig agus air sin féadfaidh sé iarratas
a dhéanamh chun na Cúirte ar bhreithiúnas san imeacht de
mhainneachtain láithriú, agus (más gá) chun aon damáistí a
bhféadfaidh an gearánaí a bheith ina dteideal a fhionnadh,
le giúiré i gcás aon pháirtí a bheith i dteideal giúiré agus é
sin á éileamh aige, ach taobh amuigh de sin gan ghiúiré, agus
sa chás deiridh sin féadfaidh an Chúirt méid na ndamáistı́ sin a
shocrú ı́ féin ar fhianaise i mionnscrı́bhinn nó eile, nó féadfaidh
sı́ an t-ábhar a tharchur chun an Mháistir lena chinneadh.

7. I gcás ina ndéanfar éileamh chun earraí sonracha a
sheachadadh a fhormhuiniú ar thoghairm, leis féin nó le
haon éileamh eile, agus go loicfidh an cosantóir láithriú,
féadfaidh an gearánaí, má theastaíonn uaidh go ndéanfar na
hearraí sin a shainseachadadh, ordú le haghaidh breithiúnais
a iarraidh ar an gCúirt chun na hearraí a bheidh coinnithe a
fháil ar ais gan an rogha a thabhairt don chosantóir na
hearraí sin a choimeád ar a luach a íoc agus chun na hearraí
a fhionnadh, i cibé slí a ordóidh an Chúirt, a mbeidh an
gearánaí i dteideal, i leith a neamhsheachadta, iad a ais-
ghabháil agus a bheidh fós gan seachadadh, agus, ar iadsan
a fhionnadh amhlaidh, féadfar ordú seachadta a eisiúint ina
leith.

8. I gcás ina ndéanfar éileamh ar éileamh leachtaithe a
fhormhuiniú ar thoghairm thionscnaimh (iomlánach nó
achomair) agus go mbeidh cosantóirı́ leithleacha sa toghairm,
agus go láithreoidh duine amháin nó níos mó díobh de réir
na toghairme agus go loicfidh duine nó daoine eile díobh
láithriú, féadfaidh an gearánaí breithiúnas críochnaitheach a
thaifeadadh mar a luaitear i riail 3 i gcoinne na ndaoine sin
nach mbeidh tar éis láithriú, agus féadfaidh sé forghníomhú
a eisiúint ar an mbreithiúnas sin, gan dochar dá cheart
imeachtaí a thabhairt ar aghaidh i gcoinne na gcosantóirí
díobh a bheidh tar éis láithriú.

9. I gcás ina mbeidh cosantóirí leithleacha i dtoghairm
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iomlánach den sórt sin a luaitear i riail 6 agus go láithreoidh
duine amháin nó níos mó de na cosantóirí sin de réir na
toghairme sin, agus go loicfidh duine nó daoine eile díobh
láithriú, féadfaidh an gearánaí dul ar aghaidh faoin riail sin
i gcoinne an chosantóra nó na gcosantóirí a bheidh ag
loiceadh amhlaidh láithriú agus éistfear an t-iarratas ar
bhreithiúnas faoin riail agus fionnfar na damáistı́ (más ann) a
bhféadfaidh sé go mbeidh an gearánaí ina dteideal, amhail i
gcoinne an chosantóra nó na gcosantóirí sin, san am céanna
le triail an imeachta nó na saincheiste san imeacht sin
i gcoinne an chosantóra nó na gcosantóirí eile, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

10. I gcás ina ndéanfar éileamh ar éileamh leachtaithe,
mar aon le héileamh nó le héilimh eile, a fhormhuiniú ar
thoghairm iomlánach agus go loicfidh aon chosantóir láithriú
de réir na toghairme sin, féadfaidh an gearánaí breithiúnas
críochnaitheach a thaifeadadh i leith an éilimh leachtaithe,
mar aon le hús (más ann) agus costais mar a fhoráiltear sna
rialacha sin roimhe seo den Ordú seo, i gcoinne an chosantóra
nó na gcosantóirí a bheidh ag loiceadh láithriú agus féad-
faidh sé dul ar aghaidh, i dtaobh an éilimh nó na n-éileamh
eile, mar a fhoráiltear i cibé riail de na rialacha sin is
infheidhme.

11. I gcás ina dtaifeadfar breithiúnas críochnaitheach de
bhun aon rialach de na rialacha sin roimhe seo den Ordú
seo, is dleathach don Chúirt an breithiúnas sin a chur ar ceal
nó a athrú ar cibé téarmaí is cóir.

12. I gcás ina ndéanfar éileamh ar aon bhanna, cúnant, nó
comhaontú a bheidh faoi réim an Common Law Procedure
Amendment Act (Ireland), 1853, alt 145, a fhormhuiniú ar
thoghairm thionscnaimh, agus go loicfidh an cosantóir láith-
riú de réir na toghairme sin, ní sheachadfar aon ráiteas éil-
imh agus féadaidh an gearánaí, gan sáruithe a chur i gcéill,
cead chun breithiúnas a thaifeadadh le haghaidh cibé suime
is cóir léi a iarraidh ar an gCúirt le foriarratas, agus ar an
iarratas sin a dhéanamh chuici féadfaidh an Chúirt a ordú
breithiúnas a thaifeadadh dá réir sin, nó féadfaidh sí cibé
fiosrúchán nó triail saincheisteanna a ordú a dhealróidh a
bheith riachtanach chun éileamh an ghearánaí a fhionnadh,
agus más rud é nach mbeidh an tsuim a fhionnfar a bheith
dlite chomh mór leis an tsuim a bheidh luaite sa bhanna,
sa chúnant nó sa chomhaontú sin, féadfaidh an gearánaí, a
sheiceadóirí nó a riarthóirí, i gcás aon sáraithe ina dhiaidh
sin, iarratas a dhéanamh ó thráth go chéile chun na Cúirte,
agus air sin féadfaidh an Chúirt, a mhéid a bheidh an tsuim
a bheidh luaite sa bhanna, sa chúnant nó sa chomhaontú sin,
nó fuíoll na suime sin, faoi di, cibé ordú eile a dhéanamh nó
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cibé fiosrúchán nó triail eile a ordú, lena mbeidh an éifeacht
a dúradh, is cóir.

13. In aon chás nach mbeidh an gearánaí i dteideal breith-
iúnas críochnaitheach a thaifeadadh sa Phríomh-Oifig faoi
aon cheann de na rialacha sin roimhe seo den Ordú seo, agus
ina loicfidh an cosantóir nó na cosantóirí uile, má tá níos mó
ná cosantóir amháin ann, láithriú, ach, mar gheall ar íoc-
aíocht, sásamh, cealú núise nó ar aon chúis eile, nach gá don
ghearánaí dul ar aghaidh, féadfaidh sé, le cead ón Máistir, a
gheofar le foriarratas iar bhfógra, breithiúnas a thaifeadadh
le haghaidh costas. Ar an gcoinníoll go gcomhdófar an fógra
sin agus go seirbheálfar é sa tslı́ ina mbeifear tar éis an toghairm
a sheirbheáil, nó i cibé slí eile a ordóidh an Máistir.

14. (1) In imeachtaí arna dtionscnamh ag iasachtóir airgid
nó ag ionadaí nó ionadaithe pearsanta iasachtóra airgid nó
ag sannaí chun airgead a ghnóthú a bheidh tugtha ar iasacht
ag an iasachtóir airgid, nó chun aon chomhaontú nó urrús a
bhainfidh le haon airgead den sórt sin a chur i bhfeidhm, is
le fógra a bheidh le filleadh os comhair an Mháistir ceithre
lá glan ar a laghad tar éis an fógra a sheirbheáil a dhéanfar
iarratas ar chead chun breithiúnas a thaifeadadh de
mhainneachtain láithriú.

(2) Ní eiseofar an fógra sin go dtí go mbeidh an
tréimhse ama a bheidh ceaptha chun láithreas a thaifeadadh
caite agus go mbeidh mionnscríbhinn chuí seirbheála na
toghairme comhdaithe. Féadfar an fógra a sheirbheáil go
pearsanta nó leis an bpost cláraithe, arna dhíriú chuig an
gcosantóir ag an seoladh is deireanaí is eol a bheith aige.

(3) Nuair a bheidh an t-iarratas á éisteacht, cibé acu a
láithreoidh an cosantóir nó nach láithreoidh sé, féadfaidh an
Máistir nó an Chúirt, de réir mar a bheidh—

(a) cumhachtaí na Cúirte faoin Moneylenders Act, 1900,
alt 1 (1), arna leasú le hAcht na nIasachtaithe
Airgid, 1933, alt 17, a fheidhmiú agus

(b) más deimhin leis nó léi, le mionnscríbhinn nó eile,
an fógra a bheith seirbheáilte go cuí, cead a
thabhairt breithiúnas críochnaitheach a thaifead-
adh i leith an éilimh go léir nó i leith coda de,
agus

(c) maidir le haon chuid den éileamh a ndiúltófar cead
chun breithiúnas críochnaitheach a thaifeadadh
ina thaobh, aon ordacháin a thabhairt nó aon
ordú a dhéanamh den sórt a d’fhéadfaí a thabh-
airt nó a dhéanamh tráth éisteachta na toghairme
nó foriarratais ar bhreithiúnas, de réir mar a
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bheadh, dá mbeadh láithreas taifeadta ag an
gcosantóir, ar cibé téarmaí i dtaobh fógra don
chosantóir agus eile a mheasfar is cóir.

15. I gcaingne chun fiach nó éileamh leachtaithe a bheidh
ag teacht de chomhaontú fruilcheannaigh nó de chomhaontú
díola creidmheasa, nó aon chonradh ráthaíochta a bhainfidh
le comhaontú den sórt sin, a ghnóthú, is sa tslí chéanna a
fhorordaítear i míreanna (1) agus (2) de riail 14 a dhéanfar
iarratas ar chead chun breithiúnas a thaifeadadh de mhainn-
eachtain láithriú, agus ní thaifeadfar breithiúnas go dtí go
mbeidh mionnscríbhinn comhdaithe ina luafar na ceanglais
a shonraítear in alt 3 nó in alt 4 (de réir mar a bheidh) den
Acht Fost-Cheannaigh, 1946, arna leasú le hailt 21 agus 22 den
Acht Fruilcheannaigh (Leasú), 1960, a bheith comhlı́onta.

16. In aon chás a thiocfaidh os a chomhair faoi aon
cheann de na rialacha sin roimhe seo den Ordú seo, féad-
faidh an Máistir, in ionad cead a thabhairt chun breithiúnas
a thaifeadadh nó an cead sin a dhiúltú, an toghairm a chur
ar liosta na Cúirte lena héisteacht.

17. I ngach imeacht nach bhforáiltear dó go speisialta ar
shlí eile le rialacha an Ordaithe seo, i gcás nach láithreoidh
an páirtí a mbeidh an toghairm seirbheáilte air laistigh den
tréimhse ama a bheidh ceaptha le haghaidh láithris, ar an
ngearánaí do chomhdú mionnscríbhinn seirbheála chuí agus,
i gcás inar cuí, ráiteas éilimh, féadfaidh an t-imeacht dul ar
aghaidh amhail is dá mbeadh an páirtí sin tar éis láithriú,
ach sin faoi réir fhorálacha Ordú 37, i dtaobh caingne ina
mbeidh cuntas á éileamh.

18. Sula dtaifeadfar breithiúnas mainneachtana i leith aon
éilimh leachtaithe faoin Ordú seo comhdófar mionnscríbh-
inn ina sonrófar an tsuim a bheidh dlite iarbhír an uair sin.

19. Más rud é, in aon chás ina mbeidh gearánaí i dteideal
breithiúnas críochnaitheach a thaifeadadh sa Phríomh-Oifig
faoi aon cheann de na rialacha sin roimhe seo den Ordú seo,
go n-éileoidh an gearánaí ús ar iomlán nó ar aon chuid den
tsuim airgid a mbeidh sé i dteideal an breithiúnas sin a
thaifeadadh lena haghaidh idir dáta fabhraithe na cúise caingne
agus dáta an bhreithiúnais, faoi alt 22 d’Acht na gCúirt-
eanna, 1981, féadfaidh an gearánaí iarratas ex parte a dhéan-
amh chun na Cúirte ar ordú le haghaidh breithiúnais ina
n-áireofar an t-ús sin. Beidh mionnscríbhinn arna mionnú ag
an ngearánaí nó ag duine éigin eile a fhéadfaidh mionnú go
deimhneach i dtaobh na bhfíoras, ina sonrófar an tsuim a
bheidh dlite iarbhír an uair sin agus na fíorais ar a mbeifear
ag seasamh mar thaca leis an éileamh ar ús, mar thaca leis
an iarratas sin.

————————
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ORDÚ 14.

Caingne ag gnólachtaí agus daoine ag a mbeidh gnó á
sheoladh in ainmneacha seachas a nainmneacha féin,

agus caingne ina gcoinne sin.

1. Aon bheirt daoine nó níos mó a bheidh ag éileamh nó
a bheidh faoi dhliteanas mar chomhpháirtithe agus a mbeidh
gnó á sheoladh acu laistigh den dlínse, féadfaidh siad agairt,
nó féadfar iad a agairt, in ainm na ngnólachtaí faoi seach,
más ann, a mbeidh na daoine sin tar éis bheith ina gcomh-
pháirtithe iontu tráth fabhraithe na cúise caingne; agus
féadfaidh aon pháirtí i gcaingean i gcás den sórt sin iarratas
a dhéanamh chun na Cúirte ar ráiteas ina mbeidh ainm-
neacha na ndaoine a bheidh tar éis bheith, tráth fabhraithe
na cúise caingne, ina gcomhpháirtithe in aon ghnólacht den
sórt sin, agus an ráiteas sin a bheith le tabhairt i cibé slí, arna
fhíorú faoi mhionn nó ar shlí eile, a ordóidh an Chúirt.

2. Nuair a agróidh gearánaithe in ainm a ngnólachta,
dearbhóidh siad féin nó a n-aturnae i scríbhinn láithreach,
arna éileamh sin i scríbhinn ag aon chosantóir nó thar a
cheann, ainmneacha agus áiteanna cónaithe na ndaoine go
léir arb iad an gnólacht iad ar thar a cheann a bheidh an
chaingean á tionscnamh. Mura ndéanfaidh na gearánaithe
nó a n-aturnae de réir an éilimh sin, féadfar, ar iarratas
chuige sin, gach imeacht sa chaingean a bhacadh ar cibé
téarmaí a ordóidh an Chúirt. Nuair a dhearbhófar ainm-
neacha na gcomhpháirtithe amhlaidh, rachaidh an chaingean
ar aghaidh sa tslí chéanna, agus leanfaidh na hiarmhairtí
céanna go huile agus go hiomlán aisti, a rachadh agus a lean-
fadh dá mbeadh na comhpháirtithe ainmnithe mar ghearán-
aithe sa toghairm; ach mar sin féin is in ainm an ghnólachta
a leanfaidh na himeachtaí go léir ar aghaidh.

3. I gcás ina mbeidh daoine á n-agairt mar chomhpháirt-
ithe in ainm a ngnólachta faoi riail 1 seirbheálfar an toghairm
ar aon duine amháin nó níos mó de na comhpháirtithe nó
seirbheálfar ı́ i bprı́omháit ghnó na comhpháirtı́ochta, laistigh
den dlínse, ar aon duine a bheidh, tráth na seirbheála, ag
rialú nó ag bainistiú ghnó na comhpháirtíochta ansin; agus,
faoi réir na Rialacha seo, measfar an tseirbheáil sin a bheith ina
seirbheáil mhaith ar an ngnólacht a bheidh á agairt amh-
laidh, cibé acu a bheidh aon duine dá chomhaltaí lasmuigh
den dlínse nó nach mbeidh, agus ní gá aon chead chun
toghairm a eisiúint ina gcoinne: ar an gcoinníoll, i gcás
comhpháirtíochta is eol don ghearánaí a bheith díscaoilte
roimh thionscnamh na caingne, go ndéanfar an toghairm a
sheirbheáil ar gach duine laistigh den dlı́nse a mbeifear ag
iarraidh é a thabhairt faoi dhliteanas.

4. I gcás ina n-eiseofar toghairm i gcoinne gnólachta, agus
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go seirbheálfar í mar a ordaítear le riail 3, cuirfear in iúl le
fógra i scríbhinn, arna thabhairt tráth na seirbheála sin, do
gach duine ar a seirbheálfar í, é a bheith seirbheáilte mar
chomhpháirtı́ nó mar dhuine a bheidh ag rialú nó ag bainistiú
ghnó na comhpháirtíochta, nó sa dá cháil. D’éagmais an
fhógra sin measfar an duine sin a bheith seirbheáilte mar
chomhpháirtí.

5. I gcás ina mbeidh daoine á n-agairt mar chomhpháirt-
ithe in ainm a ngnólachta, láithreoidh siad ina nduine agus
ina nduine ina n-ainm féin, ach mar sin féin, is in ainm an
ghnólachta a leanfar de na himeachtaí uile ina dhiaidh sin.

6. I gcás ina seirbheálfar toghairm faoi riail 3 ar dhuine a
bheidh ag rialú nó ag bainistiú ghnó na comhpháirtíochta,
ní gá dó láithriú mura comhalta é den ghnólacht a bheidh
á agairt.

7. (1) Aon duine a sheirbheálfar mar chomhpháirtí faoi
riail 3, ach a shéanfaidh gan é a bheith ina chomhpháirtí nó
faoi dhliteanas mar chomhpháirtí aon tráth ábhartha, féad-
faidh sé láithreas a thaifeadadh ina luafar é a bheith á dhéan-
amh sin mar ‘‘duine a seirbheáladh mar chomhpháirtí sa
ghnólacht is cosantóir ach a shéanann nár chomhpháirtí é
aon tráth ábhartha’’. Measfar, fad a sheasfaidh an láithreas
sin, é a bheith ina láithreas ar son an ghnólachta.

(2) Má thaifeadtar láithreas amhlaidh—

(a) féadfaidh an gearánaí a iarraidh go gcuirfí ar ceal
é ar an bhforas an duine a bheidh á thaifeadadh
a bheith ina chomhpháirtí nó faoi dhliteanas mar
chomhpháirtí, nó féadfaidh sé an cheist sin a
fhágáil lena cinneadh ag céim níos déanaí de na
himeachtaí; nó

(b) féadfaidh an duine a mbeidh an láithreas á thaifead-
adh aige a iarraidh go gcuirfı́ an tseirbheáil air ar
ceal ar an bhforas gan é a bheith ina chomh-
pháirtı́ nó faoi dhliteanas mar chomhpháirtí, nó
féadfaidh sé, an tráth cuí, cosaint a sheachadadh
ag séanadh a dhliteanais mar chomhpháirtí nó
ag séanadh dhliteanas an ghnólachta is cosant-
óir, nó ag séanadh a ndliteanais araon, i leith
éileamh an ghearánaí.

(3) Ar cheachtar páirtí dá iarraidh sin, féadfar ordú a
dhéanamh tráth ar bith go bhféadfar ceachtar de na ceist-
eanna, nó an dá cheist, i dtaobh dhliteanas an duine a bheidh
seirbheáilte agus i dtaobh dhliteanas an ghnólachta is cosant-
óir, a thriail ar cibé modh agus cibé tráth is cuí leis an gCúirt.
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8. (1) Más i gcoinne gnólachta a thabharfar breithiúnas
nó a dhéanfar ordú, féadfar forghníomhú a eisiúint—

(a) i gcoinne aon mhaoine de chuid na comhpháirt-
íochta a bheidh laistigh den dlínse;

(b) i gcoinne aon duine a bheidh tar éis láithriú ina ainm
féin faoi rialacha 5 nó 6 nó a mbeidh admhaithe
aige ar na pléadálacha gur comhpháirtí é, nó a
bheidh breithnithe ina chomhpháirtí;

(c) i gcoinne aon duine a mbeidh an toghairm seir-
bheáilte air ar leithligh, mar chomhpháirtí, agus
a mbeidh loicthe aige láithriú.

(2) Má éilíonn an páirtí a mbeidh breithiúnas nó ordú
faighte aige é a bheith i dteideal forghníomhú a eisiúint i
gcoinne aon duine eile mar gur comhalta den ghnólacht é,
féadfaidh sé cead chun sin a dhéanamh a iarraidh ar an
gCúirt; agus féadfaidh an Chúirt an cead sin a thabhairt
mura ndíospóidfear an dliteanas, nó má dhíospóidtear an
dliteanas sin, féadfaidh sí a ordú dliteanas an duine sin a
thriail agus a chinneadh in aon slí ina bhféadfar aon sain-
cheist nó ceist i gcaingean a thriail agus a chinneadh. Ach
amháin amhail i gcoinne aon mhaoine de chuid na comh-
pháirtíochta, ní dhéanfaidh breithiúnas i gcoinne gnólachta
aon chomhalta den ghnólacht, is comhalta a bheidh tar éis
bheith lasmuigh den dlínse tráth eisiúna na toghairme agus
nach mbeidh tar éis láithriú de réir na toghairme, a chur faoi
dhliteanas nó a scaoileadh, nó ní dhéanfaidh sé difear dó in
aon slí eile mura rud é go mbeidh páirtí sa chaingean déanta
de faoi Ordú 11 nó go mbeifear tar éis é a sheirbheáil laistigh
den dlínse tar éis an toghairm sa chaingean a eisiúint.

9. Féadfar fiacha a bheidh dlite de ghnólacht a mbeidh
gnó á sheoladh aige laistigh den dlínse a astú faoi Ordú 45,
cé go bhféadfaidh sé go mbeidh cónaí lasmuigh den Stát ar
chomhalta amháin nó níos mó den ghnólacht sin; ar an
gcoinníoll go seirbheálfar an t-ordú gairnisí ar dhuine a
bheidh ag rialú nó ag bainistiú ghnó na comhpháirtíochta,
nó ar chomhalta den ghnólacht a bheidh laistigh den dlínse.
Is láithriú dóthanach ag an ngnólacht aon chomhalta do
láithriú de bhun ordaithe.

10. Beidh feidhm ag na rialacha sin roimhe seo den Ordú
seo maidir le caingne idir gnólacht agus comhalta amháin nó
níos mó dá chuid, agus le caingne idir ghnólachtaí a mbeidh
comhalta amháin nó níos mó i gcoiteannas acu, ar an gcoinn-
íoll go mbeidh gnó á sheoladh ag an ngnólacht nó ag na
gnólachtaí sin laistigh den dlínse; ach ní eiseofar aon fhor-
ghníomhú i gcaingne den sórt sin gan cead ón gCúirt, agus,
ar iarratas a dhéanamh ar chead chun an forghníomhú sin a
eisiúint, féadfar a ordú go dtógfar gach cuntas agus go
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ndéanfar gach fiosrúchán agus go dtabharfar gach ordachán
is cóir.

11. Aon duine a mbeidh gnó á sheoladh aige laistigh den
dlínse in ainm nó faoi theideal seachas a ainm féin, féadfar
é a agairt san ainm sin nó faoin teideal sin amhail is dá mba
ainm gnólachta é; agus, a mhéid agus is féidir sa chás, beidh
feidhm ag na rialacha uile a bhainfidh le himeachtaí i
gcoinne gnólachtaí.

————————

ORDÚ 15.

Páirtithe.

I. Ginearálta.

1. (1) Na daoine go léir a líomhnófar aon cheart chun
faoisimh a bheith ar marthain iontu i leith nó de dhroim an
idirbhirt chéanna nó na sraithe céanna idirbheart, cibé acu i
gcomhpháirt nó go leithleach nó mar mhalairt ar a chéile é,
féadfar iad a uamadh i gcaingean amháin mar ghearánaithe,
i gcás, dá dtionscnódh na daoine sin caingne ar leithligh, go
dtiocfadh aon chomhcheist dlí nó fíorais chun cinn; ar an
gcoinníoll, má dhealraíonn sé, ar iarratas ó aon chosantóir,
go bhféadfadh an t-uamadh sin ciotaí nó moill a dhéanamh
i dtriail an imeachta, go bhféadfaidh an Chúirt trialacha ar
leithligh a ordú nó cibé ordú is fóirsteanach a dhéanamh.

(2) I gcás faoin riail seo, féadfar breithiúnas a thabhairt
i bhfabhar cibé duine nó daoine de na gearánaithe a chinn-
fear a bheith i dteideal faoisimh, le haghaidh cibé faoisimh
a mbeidh an duine nó na daoine sin ina theideal, gan aon
leasú, ach beidh an cosantóir, d’ainneoin nach mbeidh éirithe
leis, i dteideal na gcostas dá chuid a bheidh tagtha d’aon
duine nach gcinnfear a bheith i dteideal faoisimh a uamadh
amhlaidh, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

2. I gcás ina mbeidh caingean tionscanta in ainm an duine
mhíchirt mar ghearánaí, nó i gcás ina mbeifear in amhras
faoin gcaingean a bheith tionscanta in ainm an ghearánaí
chirt, féadfaidh an Chúirt, más deimhin léi í a bheith tionsc-
anta amhlaidh trí dhearmad bona fide, agus gur gá déanamh
amhlaidh chun an fíorábhar a bheidh faoi dhíospóid a
chinneadh, a ordú aon duine eile a chur ina ionad nó ina
theannta mar ghearánaí, ar cibé téarmaí is cóir.
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3. Más rud é, i gcaingean, go mbeidh aon duine uamtha
go míchuí nó gan ghá mar chomhghearánaí, agus go mbeidh
frithéileamh nó fritháireamh curtha suas ag cosantóir, féad-
faidh sé a thairbhe sin a fháil trína fhrithéileamh nó a fhrith-
áireamh a bhunú amhail i gcoinne na bpáirtithe seachas an
comhghearánaí a bheidh uamtha amhlaidh, d’ainneoin mhí-
uamadh an ghearánaí sin nó aon imeachta dá dhroim sin.

4. Féadfar na daoine go léir a líomhnófar an ceart chun
aon fhaoisimh a bheith ar marthain ina gcoinne, cibé acu i
gcomhpháirt nó go leithleach nó mar mhalairt ar a chéile é,
a uamadh mar chosantóirí. Féadfar breithiúnas a thabhairt i
gcoinne cibé duine nó daoine de na cosantóirí sin a chinn-
fear a bheith faoi dhliteanas, de réir a ndliteanas faoi seach,
gan aon leasú.

5. Ní gá leas a bheith ag gach cosantóir i dtaobh an fhaois-
imh uile a iarrfar, nó i dtaobh gach cúise caingne a áireofar
in aon imeacht ina choinne; ach féadfaidh an Chúirt cibé
ordú is cóir léi a dhéanamh chun nach gcuirfear braodar nó
costas ar aon chosantóir trína cheangal air freastal ar aon
imeachtaí nach mbeidh leas ar bith aige iontu.

6. Féadfaidh an gearánaí, dá rogha féin, na daoine go léir
nó aon duine de na daoine a bheidh go leithleach, nó i
gcomhpháirt agus go leithleach, faoi dhliteanas maidir le
haon chonradh áirithe, lena n-áireofar páirtithe i mbillí
malairte agus i nótaí gealltanais, a uamadh mar pháirtithe sa
chaingean chéanna.

7. I gcás ina mbeidh an gearánaí in amhras i dtaobh cén
duine a mbeidh sé i dteideal sásaimh uaidh, féadfaidh sé
beirt chosantóir nó níos mó a uamadh, ionas go bhféadfar a
chinneadh amhail idir na páirtithe go léir cén duine de na
cosantóirí, más aon duine díobh é, a mbeidh dliteanas air,
agus cá mhéad a bheidh sin air.

8. Féadfaidh iontaobhaithe, seiceadóirí agus riarthóirí
agairt agus féadfar iad a agairt thar ceann nó mar ionadaithe
na maoine nó an eastáit arb iontaobhaithe nó ionadaithe ina
leith iad, gan aon duine de na daoine a mbeidh leas tairbhiúil
acu san iontaobhas nó san eastát a uamadh, agus measfar
iad a bheith ina n-ionadaithe do na daoine sin; ach féadfaidh
an Chúirt, ag aon chéim de na himeachtaí, a ordú páirtithe
a dhéanamh d’aon daoine díobh sin i dteannta nó in ionad
na bpáirtithe a bheidh ann roimhe sin. Beidh feidhm ag an
riail seo maidir le hiontaobhaithe, seiceadóirí agus riarthóirí
a bheidh á n-agairt in imeachtaí chun urrús a chur i bhfeidhm
trí dhíol nó eile.

9. I gcás ina mbeidh go leor daoine ann a mbeidh an leas
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céanna acu san aon chúis nó san aon ábhar amháin, féad-
faidh duine amháin nó níos mó de na daoine sin agairt nó
féadfar é nó iad a agairt, nó féadfaidh an Chúirt a údarú dó
nó dóibh cosaint a dhéanamh, sa chúis nó san ábhar sin, thar
ceann nó chun tairbhe na ndaoine go léir a mbeidh leas acu
amhlaidh.

10. Más rud é, in imeachtaí a bhainfidh le hiontaobhas,
go molfar comhréiteach, agus nach páirtithe sna himeachtaí
daoine de na daoine a mbeidh leas acu sa chomhréiteach,
ach go mbeidh daoine eile a mbeidh an leas céanna acu os
comhair na Cúirte agus iad ag aontú leis an gcomhréiteach,
féadfaidh an Chúirt, más deimhin léi gur le leas na ndaoine
a bheidh as láthair an comhréiteach agus, dá gceanglófaí
seirbheáil ar na daoine sin, go mbeadh sin ina chúis le costas
nó moill neamhréasúnach, an comhréiteach a cheadú agus a
ordú go mbeidh sé ina cheangal ar na daoine a bheidh as
láthair, agus beidh siad faoi cheangal dá réir sin, ach amháin
i gcás ina mbeidh an t-ordú faighte trí chalaois nó neamh-
nochtadh fíoras ábhartha.

11. Aon duine a bheidh ag dul ar aghaidh chun uacht a
chruthú i bhfoirm shollúnta, nó chun probháid uachta a chúl-
ghairm, féadfaidh sé, má dhéanann an uacht difear d’eastát
réadach, ordú a iarraidh ar an gCúirt á údarú dó an t-oidhre
ginearálta nó na hoidhrí ginearálta, nó an duine nó na daoine
eile a mbeidh leas san eastát réadach sin aige nó acu, nó á
chur i gcéill aige nó acu, a fhorghairm nó páirtí nó páirtithe
sa chaingean a dhéanamh de nó díobh, agus féadfaidh an
Chúirt, ar bheith deimhin di, le mionnscríbhinn, gan aon dif-
ear a bheith á dhéanamh ag an uacht a bheidh i gceist don
eastát réadach nó nach n-airbheartófar aon difear a dhéan-
amh léi don eastát réadach, ordú a dhéanamh á údarú don
duine a mbeidh an t-iarratas á dhéanamh aige an t-oidhre
ginearálta nó na hoidhrí ginearálta nó an duine nó na daoine
sin a dúradh a fhorghairm; ar an gcoinníoll i gcónaí go
bhféadfaidh an Chúirt aon ordacháin speisialta a thabhairt a
mheasfaidh sí is gá de réir an cheartais sa chás.

12. Faoi réir fhorálacha na nAchtanna agus na Rialacha
seo, i ngach caingean phrobháide leanfaidh na rialacha i
dtaobh páirtithe agus i dtaobh forghairmeacha chun imeacht-
aí a thabhairt faoi aird a bhı́ in úsáid sa Chúirt Phrobháide
dı́reach roimh an 1 Eanáir, 1878, de bheith i bhfeidhm. Is ón
bPríomh-Oifig a eiseofar forghairmeacha chun imeachtaí a
thabhairt faoi aird.

13. Ní dhéanfar aon chúis nó ábhar a threascairt de
bhíthin mhí-uamadh nó neamhuamadh páirtithe, agus féad-
faidh an Chúirt i ngach cúis nó ábhar déileáil leis an ábhar
a bheidh faoi chonspóid a mhéid a bhainfidh sé le cearta
agus le leasanna na bpáirtithe a bheidh iarbhír os a comhair.
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Féadfaidh an Chúirt, ag aon chéim de na himeachtaí, ar iarr-
atas ó cheachtar páirtí nó gan aon iarratas, agus ar cibé
téarmaı́ is cóir leis an gCúirt, a ordú go scriosfar amach ainm-
neacha aon pháirtithe a bheidh uamtha go míchuí, mar
ghearánaithe nó mar chosantóirí, agus go gcuirfear isteach
ainmneacha aon pháirtithe, cibé acu gearánaithe nó cosant-
óirí iad, ba chóir a bheith uamtha, nó a bhféadfaidh sé gur
gá iad a bheith os comhair na Cúirte chun a chur ar chumas
na Cúirte na ceisteanna uile a bhainfidh leis an gcúis nó leis
an ábhar a bhreithniú agus a shocrú go héifeachtúil agus go
hiomlán. Ní chuirfear aon duine isteach mar ghearánaí ag
agairt gan neaschara, nó mar neaschara do ghearánaí a
bheidh faoi aon mhíchumas, gan é féin do thoiliú leis sin i
scríbhinn. Gach páirtí a gcuirfear a ainm isteach amhlaidh
mar chosantóir seirbheálfar toghairm nó fógra air, ar an
modh a luaitear anseo ina dhiaidh seo nó ar cibé modh eile
a ordóidh an Chúirt, agus ní mheasfar tús a bheith curtha
leis an imeacht, amhail i gcoinne an pháirtí sin, go dtí tráth
déanta an ordaithe ag cur an páirtí sin isteach.

14. Féadfar aon iarratas chun gearánaí nó cosantóir a chur
isteach nó a scriosadh amach nó a ionadú a dhéanamh chun
na Cúirte tráth ar bith roimh an triail, le foriarratas, nó, le
linn thriail na caingne, go hachomair.

15. I gcás ina ndéanfar cosantóir a chur isteach nó a
ionadú, déanfaidh an gearánaí, mura n-ordóidh an Chúirt a
mhalairt, cóip leasaithe de thoghairm a chomhdú agus a
thógáil amach agus seirbheálfaidh sé an toghairm sin, nó
fógra ina hionad, ar an gcosantóir nua sin sa tslí chéanna ina
seirbheálfar cosantóirí bunaidh. Más rud é go mbeidh ráiteas
éilimh seachadta roimh chur isteach an chosantóra sin, déan-
far an ráiteas sin, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, a
leasú i cibé slí is gá nó is inmhianaithe mar gheall ar an
gcosantóir nua sin a chur isteach nó a ionadú, agus déanfar
cóip den ráiteas éilimh leasaithe sin a sheachadadh ar an
gcosantóir nua sin tráth seirbheála na toghairme nó an fhógra
air, nó dá éis sin laistigh de cheithre lá tar éis dó láithriú.

II. Duine faoi mhíchumas.

16. Féadfaidh naíon agairt mar ghearánaí trína neaschara
ar an modh a chleachtaí go dtí seo, agus féadfaidh sé, mar
an gcéanna, cosaint a dhéanamh trína chaomhnóir arna
cheapadh chuige sin. Ar an naíon do shlánú lán-aoise, féad-
faidh an neaschara nó an caomhnóir iarratas a dhéanamh le
mionnscríbhinn chun an Chláraitheora sa Phríomh-Oifig ar
dheimhniú go bhféadfaidh an gearánaí nó an cosantóir, ar
naíon é le déanaí, dul ar aghaidh nó cosaint a dhéanamh ina
ainm féin.

17. Féadfaidh duine mímheabhrach agairt mar ghearánaí
trína chúramaí nó a neaschara, agus féadfaidh sé cosaint a
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dhéanamh trína chúramaí nó a chaomhnóir arna cheapadh
chuige sin.

18. Ní dhéanfaidh naíon láithreas a thaifeadadh ach
amháin trína chaomhnóir ad litem. Ní gá aon ordú chun an
caomhnóir sin a cheapadh, ach déanfaidh agus comhdóidh
an t-aturnae a bheidh ag iarraidh an láithreas sin a thaifead-
adh mionnscríbhinn i bhFoirm Uimh. 4 i bhFoscríbhinn A,
Cuid II.

19. Gach naíon ar a seirbheálfar achainí nó fógra for-
iarratais nó doiciméad eile maidir le hábhar, láithreoidh sé
tráth éisteachta an chéanna trí chaomhnóir ad litem, i ngach
cás nach mbeidh socrú déanta maidir le caomhnóir speisialta
a cheapadh. Ní gá aon ordú chun an caomhnóir sin a cheap-
adh, ach déanfaidh agus comhdóidh an t-aturnae trína
mbeidh sé ag láithriú mionnscríbhinn roimh ré mar a luaitear
i riail 18.

20. Sula n-úsáidfear ainm aon duine in aon chúis nó ábhar
mar neaschara d’aon naíon nó d’aon pháirtí eile, nó mar
insteoir, déanfaidh an duine sin údarás scríofa don aturnae a
shíniú chuige sin, agus comhdófar an t-údarás san oifig chuí.

21. I ngach cúis nó ábhar ina mbeidh aon naíon nó duine
mímheabhrach, cibé acu a bheidh sé breithnithe ina dhuine
mímheabhrach ag ionchoisne nó nach mbeidh, nó duine faoi
aon mhíchumas eile, ina pháirtí, beidh ag aon toiliú i dtaobh
an mhodha tógtha fianaise nó i dtaobh aon nóis imeachta
eile, má thugann an neaschara, an caomhnóir, an cúramaí nó
an duine eile a bheidh ag gníomhú thar ceann an duine faoi
mhíchumas é le toiliú na Cúirte, an fheidhm agus an éifeacht
chéanna a bheadh aige mura mbeadh an páirtí sin faoi aon
mhíchumas agus go mbeadh an toiliú sin tugtha aigesean. Ar
an gcoinníoll nach mbeidh aon toiliú den sórt sin a thabhar-
faidh cúramaí aon duine mhímheabhraigh bailí amhail idir
eisean agus an duine sin, mura mbeidh sé tugtha le ceadú
Uachtarán na hArd-Chúirte.

III. Riaradh agus forghníomhú iontaobhas.

22. (1) In aon chás ina mbeidh ceart oidhre ghinearálta,
nó an neasghaoil nó na neasghaolta, nó aicme, ag brath ar
an bhforléiriú a dhéanfaidh an Chúirt ar ionstraim agus nach
eol nó gur deacair a fhionnadh cé hé nó cé hiad an t-oidhre
ginearálta, an neasghaol nó na neasghaolta, nó an aicme
sin, agus go measfaidh an Chúirt gur caoithiúil, d’fhonn
caiteachas a shábháil nó ar chúis éigin eile, go ndéanfar na
ceisteanna forléiriúcháin a chinneadh sula mbeidh an
t-oidhre ginearálta, an neasghaol nó na neasghaolta, nó an
aicme sin, fionnta trí fhiosrúchán nó ar shlí eile, féadfaidh
an Chúirt duine nó daoine éigin a cheapadh chun feidhmiú
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ar son an oidhre ghinearálta, an neasghaoil nó na neasghaolta,
nó na haicme sin, agus beidh breithiúnas na Cúirte i láthair
na ndaoine sin ina cheangal ar an oidhre ginearálta, ar an
neasghaol nó na neasghaolta, nó ar an aicme a mbeifear ag
feidhmiú ar a shon nó ar a son amhlaidh.

(2) In aon chás eile ina mbeidh leas in aon imeachtaí
ag oidhre ginearálta, nó ag aon neasghaol nó neasghaolta,
nó ag aicme, féadfaidh an Chúirt, má dhealraíonn sé, ag
féachaint do chineál agus do réim leas na ndaoine sin nó aon
duine díobh, gur fóirsteanach sin toisc a dheacracht a bheadh
sé na daoine sin a fhionnadh nó d’fhonn caiteachas a shábh-
áil, duine nó daoine a cheapadh chun feidhmiú ar son an
oidhre sin, nó chun feidhmiú ar son gach duine nó aon duine
de na neasghaolta nó den aicme sin, agus beidh breithiúnas
nó ordú na Cúirte i láthair na ndaoine a cheapfar amhlaidh
ina cheangal ar na daoine a mbeifear ag feidhmiú ar a son
amhlaidh.

23. Aon leagáidí iarmharach nó neasghaol a bheidh i
dteideal breithiúnais nó ordaithe chun eastát pearsanta
duine éagtha a riaradh féadfaidh sé é sin a fháil gan an chuid
eile de na leagáidithe iarmharacha nó de na neasghaolta a
sheirbheáil.

24. Aon leagáidí a mbeidh leas aige i leagáid arna
muirearú ar eastát réadach, agus aon duine a mbeidh leas
aige sna fáltais ó eastát réadach a mbeidh ordaithe é a dhíol,
agus a bhféadfaidh sé go mbeidh sé i dteideal breithiúnais
nó ordaithe chun eastát duine éagtha a riaradh, féadfaidh sé
é sin a fháil gan aon leagáidí eile nó aon duine eile a mbeidh
leas aige i bhfáltais an eastáit a sheirbheáil.

25. Féadfaidh aon réadtiomnaí iarmharach nó aon oidhre
a bheidh i dteideal breithiúnais nó ordaithe dá shamhail sin
é sin a fháil gan aon chomh-réadtiomnaí iarmharach nó aon
chomhoidhre a sheirbheáil.

26. Féadfaidh aon duine de cestuis que trustent leithleacha
faoi aon ghníomhas nó ionstraim a bheidh i dteideal breith-
iúnais nó ordaithe chun iontaobhais an ghníomhais nó na
hionstraime a fhorghníomhú é sin a fháil gan aon cestui que
trust eile a sheirbheáil.

27. I ngach cás caingne chun diomailt a chosc nó chun
maoin a chosaint ar shlí eile, féadfaidh duine amháin agairt
thar a cheann féin agus thar ceann na ndaoine go léir a
mbeidh an leas céanna acu.

28. Aon seiceadóir, riarthóir nó iontaobhaí a bheidh ina
theideal féadfaidh sé breithiúnas nó ordú a fháil i gcoinne
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aon leagáidí, neasghaoil nó cestui que trust áirithe chun an
t-eastát a riaradh nó na hiontaobhais a fhorghníomhú.

29. Aon mhorgáistí nó aon eireadóir eile ar thalamh a
bheidh i dteideal na tailte morgáistithe a dhíol féadfaidh sé
breithiúnas nó ordú a fháil le haghaidh an díola sin gan aon
mhorgáistí nó eireadóir eile, nó iontaobhaí don mhorgáistí
nó don eireadóir sin, a sheirbheáil mura mbeidh an morgáistı́,
an t-eireadóir nó an t-iontaobhaí sin iarbhír i seilbh na
dtailte faoi mhorgáiste nó faoi eire, nó ag fáil na gcíosanna
agus na mbrabús astu; ar an gcoinníoll i gcónaí nach measfar
duine a mbeidh glacadóir nó forghabhálaí ceaptha nó fad-
aithe, nó ag leanúint de bheith ag fáil chíosanna agus
bhrabúis na dtailte, ar agra uaidh nó chun tairbhe dó, a
bheith ag fáil na gcíosanna agus na mbrabús sin de réir bhrí
na rialach seo.

30. Féadfaidh an Chúirt a cheangal go ndéanfar páirtí in
aon chaingean nó imeacht d’aon duine, agus féadfaidh sí
stiúradh na caingne nó an imeachta a thabhairt do cibé duine
is cuí leis an gCúirt, agus féadfaidh sí cibé ordú a dhéanamh
in aon chás áirithe is cóir léi chun an cosantóir a bheidh ar
an taifead a chur ar aon bhonn ó thaobh costas de le páirt-
ithe eile a mbeidh comhleas acu agus aigesean sna hábhair
a bheidh i gceist.

31. Más rud é, in aon chaingean chun eastát duine éagtha
a riaradh, nó chun iontaobhais aon ghnı́omhais nó ionstraime
a fhorghníomhú, nó chun aon oidhreachtáin a idir-roinnt nó
a dhíol, go mbeidh breithiúnas fógartha nó ordú déanta—

(a) i leith cuntais; nó

(b) faoi Ordú 33; nó

(c) a dhéanfaidh difear do chearta nó leasanna daoine
nach páirtithe sa chaingean,

féadfaidh an Chúirt a ordú fógra faoin mbreithiúnas nó faoin
ordú a sheirbheáil ar aon duine a mbeidh leas aige san eastát
nó faoin iontaobhas nó sna hoidhreachtáin; agus tar éis an
fhógra sin beidh na himeachtaí ina gceangal ar na daoine sin
ionann is dá mbeifí tar éis páirtithe a dhéanamh díobh ó
thús agus beidh de chead acu freastal ar na himeachtaí faoin
mbreithiúnas nó faoin ordú. Féadfaidh aon duine a sheir-
bheálfar amhlaidh, laistigh de mhı́ amháin tar éis na seirbheála
sin, a iarraidh ar an gCúirt an breithiúnas nó an t-ordú a
urscaoileadh nó a athrú nó cur leis.

32. Ní gá d’aon duine ar a seirbheálfar fógra faoi aon
bhreithiúnas nó ordú ordú a fháil á cheadú dó freastal ar na
himeachtaí faoin mbreithiúnas nó faoin ordú sin, ach beidh
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de chead ag daoine den sórt sin freastal ar na himeachtaı́ tar
éis láithreas a thaifeadadh sa tslí chéanna le cosantóir a
mbeidh láithreas á thaifeadadh aige agus faoi réir na bhforál-
acha céanna.

33. Is é teideal a chuirfear ar fhógra faoi bhreithiúnas nó
ordú a sheirbheálfar de bhun riail 31 ná maidir leis an gcaingean
agus déanfar meabhrán i bhFoirm Uimh. 30 i bhFoscríbhinn
G a fhormhuiniú ar an bhfógra sin.

34. Déanfar meabhrán faoi sheirbheáil fógra faoin mbreith-
iúnas nó faoin ordú in aon chaingean faoi riail 31 ar aon
duine a chomhdú sa Phríomh-Oifig ar an tseirbheáil sin a
chruthú go cuí le mionnscríbhinn. Is i bhFoirm Uimh. 31 i
bhFoscríbhinn G a bheidh an meabhrán.

35. Déanfar fógra faoi bhreithiúnas nó ordú a sheirbheál-
far de bhun riail 31 ar naíon nó ar dhuine mímheabhrach
nach mbeidh breithnithe ina dhuine mímheabhrach ag ion-
choisne a sheirbheáil ar an modh céanna le toghairm thionsc-
naimh i gcaingean. Tráth ar bith le linn na n-imeachtaí faoi
aon ordú den sórt sin, féadfaidh an Chúirt a cheangal go
gceapfar caomhnóir ad litem d’aon naíon nó d’aon duine
mímheabhrach nach mbeidh breithnithe ina dhuine mí-
mheabhrach ag ionchoisne agus a mbeidh fógra faoin ordú
sin seirbheáilte air.

36. In aon chúis nó ábhar chun iontaobhais uachta a fhor-
ghníomhú ní gá páirtí a dhéanamh den oidhre ginearálta, ach
beidh de chead ag an ngearánaí páirtí a dhéanamh den
oidhre ginearálta i gcás inar mian leis go ndéanfaí an uacht
a shuíomh ina choinne.

37. Más rud é, in aon chúis, ábhar nó imeacht eile, go
ndealróidh sé don Chúirt gan aon ionadaí pearsanta dlíthiúil
a bheith ag aon duine éagtha a bheidh tar éis leas a bheith
aige san ábhar a bheidh faoi cheist, féadfaidh an Chúirt dul
ar aghaidh in éagmais aon duine a bheith ag feidhmiú ar
son eastát an duine éagtha sin nó féadfaidh sí duine éigin a
cheapadh chun feidhmiú ar son a eastáit chun críocha uile
na cúise, an ábhair nó an imeachta eile ar cibé fógra do cibé
daoine, más ann, is cuí leis an gCúirt, go speisialta nó go
ginearálta trí fhógrán poiblí, agus beidh an t-ordú a dhéanfar
amhlaidh, agus aon ordú dá dhroim sin, ina cheangal ar
eastát an duine éagtha ar an modh céanna i ngach slí is a
bheadh sé dá mbeadh ionadaí pearsanta dlíthiúil cuí-
cheaptha don duine éagtha ina pháirtí sa chúis, san ábhar nó
san imeacht.

38. In aon chúis nó ábhar chun eastát duine éagtha a
riaradh ní bheidh páirtí ar bith seachas an seiceadóir nó an
riarthóir i dteideal, gan cead chuige sin a fháil ón gCúirt,
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láithriú ag aon chéim ar an éileamh ó aon duine nach páirtí
sa chúis nó san ábhar i gcoinne eastát an duine éagtha i leith
aon fhéich nó dliteanais. Féadfaidh an Chúirt a ordú nó cead
a thabhairt d’aon pháirtí eile sa chúis nó san ábhar láithriú,
i dteannta nó in ionad an tseiceadóra nó an riarthóra, ar cibé
téarmaí i dtaobh costas nó eile is cuí leis an gCúirt.

————————

ORDÚ 16.

Nós imeachta tríú páirtí.

1. (1) Más rud é, in aon chaingean, go n-éileoidh cosant-
óir amhail i gcoinne aon duine nach mbeidh ina pháirtí
cheana féin sa chaingean (dá ngairtear ‘‘an tríú páirtí’’ san
Ordú seo)—

(a) é a bheith i dteideal ranníoca nó slánaíochta, nó

(b) é a bheith i dteideal aon fhaoisimh nó leighis a
bhainfidh nó a ghabhfaidh le hábhar bunaidh na
caingne agus arb ionann go substaintiúil é agus
faoiseamh nó leigheas éigin a bheidh éilithe ag
an ngearánaí, nó

(c) gurb ionann go substaintiúil aon cheist nó saincheist
a bhainfidh nó a ghabhfaidh leis an ábhar sin
agus ceist nó saincheist éigin a bheidh ag teacht
chun cinn idir an gearánaí agus an cosantóir agus
gur ceart de réir cirt í a chinneadh ní amháin
amhail idir an gearánaí agus an cosantóir ach
amhail idir an gearánaí agus an cosantóir agus an
tríú páirtí nó idir aon pháirtí nó ceachtar páirtí
díobh,

féadfaidh an Chúirt cead a thabhairt don chosantóir fógra
tríú páirtí a eisiúint agus a sheirbheáil agus féadfaidh sí, san
am céanna, má dhealraíonn sé gurb inmhianaithe sin a
dhéanamh, cead a thabhairt don tríú páirtí láithriú ag an
triail agus cibé páirt is cóir a ghlacadh inti, agus go ginearálta
cibé ordacháin is cuí leis an gCúirt a thabhairt chun gur
caoithiúla a dhéanfar aon cheist, nó cearta nó dliteanais na
bpáirtithe, a chinneadh agus a chur i bhfeidhm agus i dtaobh
an mhodha ina mbeidh, agus a mhéid a bheidh, an bhreith
nó an breithiúnas sa chaingean ina ceangal nó ina cheangal
ar an tríú páirtí nó i dtaobh an mhodha ina mbeidh, agus
a mhéid a bheidh, an tríú páirtí tugtha faoi dhliteanas aici
nó aige.

(2) Is le foriarratas iar bhfógra chun an ghearánaí a
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dhéanfar an t-iarratas ar an gcead sin. Mura rud é gur mian
leis an ngearánaí an tríú páirtí a chur isteach leis na cosant-
óirí, ní gá dó freastal tráth éisteachta an fhoriarratais. Má
fhreastalaíonn sé, ní bheidh sé i dteideal costas ach amháin
le hordachán speisialta ón gCúirt.

(3) Is laistigh d’ocht lá is fiche ón tráth a bheidh ceaptha
chun an chosaint a sheachadadh nó, i gcás ina mbeidh an
t-iarratas á dhéanamh ag an gcosantóir i bhfrithéileamh,
chun an freagra a sheachadadh, a dhéanfar iarratas ar chead
chun an fógra tríú páirtí a eisiúint, mura n-ordóidh an Chúirt
a mhalairt.

2. (1) Luafar san fhógra tríú páirtí cineál agus forais an
éilimh nó cineál na ceiste nó na saincheiste a mbeifear ag
iarraidh í a chinneadh agus cineál agus réim aon fhaoisimh
nó leighis a bheidh á éileamh agus aon ordacháin ón gCúirt
a bheidh tugtha faoi riail 1 (1) den Ordú seo. Beidh an fógra
de réir Fhoirm Uimh. 1 nó Fhoirm Uimh. 2 i bhFoscríbhinn
C, agus déanfar é a shéalú, agus a sheirbheáil ar an tríú
páirtí, agus déanfar cóip de a chomhdú leis an oifigeach cuí
sa tslí chéanna agus a dhéanfaí i gcás toghairmeacha tionsc-
naimh.

(2) Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt seirbheálfar
an fógra laistigh d’ocht lá is fiche ó dháta déanta an ordaithe,
agus déanfar cóip den toghairm thionscnaimh agus d’aon
phléadálacha a bheidh seachadta sa chaingean a sheachad-
adh ina theannta.

3. Beidh an tríú páirtí, amhail ó thráth seirbheála an
fhógra air, ina pháirtí sa chaingean, leis na cearta céanna i
leith cosaint a dhéanamh i gcoinne aon éilimh a dhéanfar ina
choinne agus ar dhóigheanna eile amhail is dá mbeadh an
cosantóir tar éis é a agairt go cuí sa ghnáthshlí.

4. (1) Féadfaidh an tríú páirtí láithreas a thaifeadadh sa
chaingean laistigh d’ocht lá ón tseirbheáil nó laistigh de cibé
tréimhse ama bhreise a ordóidh an Chúirt agus a shon-
rófar san fhógra: Ar an gcoinníoll go bhféadfaidh an tríú
páirtí a loicfidh láithriú laistigh den tréimhse ama sin cead a
iarraidh ar an gCúirt chun láithriú, agus féadfar an cead sin
a thabhairt ar cibé téarmaí, más ann, is cuí leis an gCúirt. Is
i bhFoirm Uimh. 3 i bhFoscríbhinn A, Cuid II, a bheidh an
meabhrán láithris.

(2) I gcás ina mbeidh láithreas taifeadta ag tríú páirtí
agus go mbeidh ráiteas éilimh iarrtha aige, seachadfaidh an
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cosantóir ráiteas éilimh ar an tríú páirtí laistigh de lá is fiche
ó dháta taifeadta an láithris.

(3) I gcás ina mbeidh láithreas taifeadta ag tríú páirtí
seachadfaidh sé a chosaint—

(a) i gcás nach mbeidh ráiteas éilimh iarrtha aige le
fógra, laistigh d’ocht lá is fiche ó dháta taifeadta
an láithris;

nó

(b) i gcás ina mbeidh ráiteas éilimh iarrtha aige, laistigh
d’ocht lá is fiche ó dháta seachadta an ráitis
éilimh.

5. Mura ndéanfaidh tríú páirtí ar a mbeidh fógra tríú
páirtí seirbheáilte go cuí láithreas a thaifeadadh nó má
mhainníonn sé aon phléadáil a mbeidh ordaithe dó nó
ceangailte air í a sheachadadh, measfar é a bheith ag géill-
eadh do bhailíocht aon bhreithiúnais a bheidh tugtha sa
chaingean, le toiliú nó ar shlí eile, agus beidh an breithiúnas
sin, agus aon bhreith sa chaingean ar aon cheist a bheidh
sonraithe san fhógra, ina gceangal air, agus nuair a éileofar
ranníoc nó slánaíocht, nó faoiseamh nó leigheas eile, ina
choinne san fhógra, measfar é a bheith ag admháil a
dhliteanais i leith an ranníoca nó na slánaíochta sin nó an
fhaoisimh nó an leighis eile sin.

6. I gcás ina mainneoidh tríú páirtí láithreas a thaifeadadh
nó aon phléadáil a sheachadadh a mbeidh ordaithe dó nó
ceangailte air í a sheachadadh agus go dtabharfar breithiúnas
mainneachtana i gcoinne an chosantóra a mbeidh an fógra á
thabhairt aige, beidh an cosantóir sin i dteideal, tráth ar bith,
tar éis sásamh a thabhairt sa bhreithiúnas ina choinne féin,
nó, le cead ón gCúirt, sula dtabharfar an sásamh sin, breith-
iúnas a thaifeadadh i gcoinne an tríú páirtí go feadh aon
ranníoca nó slánaíochta a bheidh éilithe san fhógra tríú
páirtí, nó, le cead ón gCúirt, cibé breithiúnas a thaifeadadh,
i leith aon fhaoisimh nó leighis eile a bheidh éilithe, a
ordóidh an Chúirt: ar an gcoinníoll gur dleathach don Chúirt
an breithiúnas sin i gcoinne an tríú páirtí a chur ar ceal nó a
athrú ar cibé téarmaí is cóir léi.

7. Tar éis don tríú páirtí láithreas a thaifeadadh, agus sula
mbeidh an tréimhse ama a bheidh ceaptha chun cosaint a
sheachadadh caite, féadfaidh sé, tar éis fógra faoin iarratas
beartaithe a sheirbheáil ar an ngearánaí agus ar na cosantóirí
uile, iarratas a dhéanamh chun na Cúirte chun aon ordacháin
a bheidh tugtha ag an gCúirt faoi fho-riail (1) de riail 1 den
Ordú seo a athrú.
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8. (1) Tar éis don tríú páirtí a chosaint a sheachadadh,
féadfaidh an cosantóir a mbeidh fógra á thabhairt aige, tar
éis fógra faoin iarratas beartaithe a sheirbheáil ar an ngear-
ánaí, ar an tríú páirtí agus ar aon chosantóir eile, ordacháin
a iarraidh ar an gCúirt, agus féadfaidh an Chúirt—

(a) i gcás ina suífear, nuair a bheidh an t-iarratas á éist-
eacht, dliteanas an tríú páirtí i leith an chosantóra
a mbeidh an fógra á thabhairt aige, a ordú cibé
breithiúnas a thaifeadadh is gá de réir nádúr an
cháis i gcoinne an tríú páirtí i bhfabhar an chos-
antóra a mbeidh an fógra á thabhairt aige, nó

(b) más deimhin léi ceist nó saincheist a bheith ann ar
cuí í a thriail amhail idir an gearánaí agus an cos-
antóir agus an tríú páirtí nó idir aon pháirtí nó
ceachtar páirtí díobh i dtaobh dhliteanas an chos-
antóra i leith an ghearánaí nó i dtaobh dhliteanas
an tríú páirtí chun aon ranníoc nó slánaíocht a
bheith éilithe a dhéanamh go hiomlán nó go
páirteach, nó i dtaobh aon fhaoisimh nó leighis
eile a bheidh éilithe san fhógra ag an gcosantóir,
nó gur ceart ceist nó saincheist a bheidh luaite
san fhógra a chinneadh ní amháin amhail idir an
gearánaí agus an cosantóir ach amhail idir an
gearánaí, an cosantóir agus an tríú páirtí, nó aon
pháirtí nó ceachtar páirtí díobh, an cheist nó an
tsaincheist sin a thriail air sin, nó a ordú í a thriail
i cibé slí a ordóidh an Chúirt, nó

(c) má dhealraíonn sé gurb inmhianaithe sin a dhéan-
amh, cead a thabhairt don tríú páirtí an chaing-
ean a chosaint, leis féin nó i gcomhpháirt leis an
gcosantóir bunaidh, ar cibé téarmaí is cóir, nó

(d) an t-iarratas a dhíbhe.

(2) Féadfar aon ordacháin a thabharfar de bhun na
rialach seo a thabhairt sula mbeidh aon bhreithiúnas faighte
ag an ngearánaí i gcoinne an chosantóra sa chaingean nó tar
éis dó breithiúnas a fháil, agus féadfar iad a athrú ó thráth
go chéile nó a chealú.

(3) Féadfaidh an Chúirt na himeachtaí tríú páirtí a
chur ar ceal tráth ar bith.

9. (1) I gcás ina ndéanfar an chaingean a thriail, féadfaidh
an Chúirt a mbeidh an chaingean á triail aici, sa triail nó tar
éis na trialach, cibé breithiúnas a thabhairt is gá de réir nádúr
an cháis i bhfabhar nó i gcoinne an chosantóra a mbeidh an
fógra á thabhairt aige i gcoinne nó ar son an tríú páirtí, agus
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féadfaidh sí aon fhaoiseamh nó leigheas a dheonú don chos-
antóir nó don tríú páirtí a d’fhéadfaí a dheonú de réir cirt
dá mbeifı́ tar éis cosantóir a dhéanamh den trı́ú páirtı́ i gcaing-
ean a bheadh tionscanta go cuí ina choinne ag an gcosantóir:
ar an gcoinníoll nach n-eiseofar forghníomhú i gcoinne an
tríú páirtí gan cead ón gCúirt go dtí go mbeidh sásamh tug-
tha ag an gcosantóir in aon bhreithiúnas ina choinne.

(2) I gcás ina ndéanfar an chaingean a bhreithniú ar
shlí seachas le triail, féadfaidh an Chúirt, ar é a iarraidh, cibé
ordú a dhéanamh is gá de réir nádúr an cháis, agus, i gcás
ina mbeidh breithiúnas i gcoinne an chosantóra gnóthaithe
ag an ngearánaí, féadfaidh sí a ordú cibé breithiúnas is cóir
a thaifeadadh ar son nó i gcoinne an chosantóra a mbeidh
an fógra á thabhairt aige i gcoinne nó ar son an tríú páirtí.

10. Féadfaidh an Chúirt gach ceist faoi chostais amhail
idir aon tríú páirtí agus na páirtithe eile sa chaingean a
bhreithniú, agus féadfaidh sí a ordú d’aon pháirtí amháin nó
níos mó costais aon pháirtí nó aon pháirtithe eile a íoc, nó
cibé ordacháin a thabhairt i dtaobh costas a dhlífidh an
ceartas sa chás.

11. (1) I gcás ina ndéanfaidh tríú páirtí éileamh mar a
mhínítear i riail 1 i gcoinne aon duine nach páirtí cheana féin
sa chaingean, beidh feidhm mutatis mutandis amhail idir an
tríú páirtí agus an duine eile sin ag forálacha an Ordaithe
seo lena rialáiltear na cearta agus an nós imeachta amhail
idir an cosantóir agus an tríú páirtí agus féadfaidh an Chúirt
cead a thabhairt don tríú páirtí sin fógra tríú páirtí a eisiúint,
agus beidh feidhm, mutatis mutandis, ag na rialacha sin
roimhe seo den Ordú seo, agus beidh feidhm ag an abairt
‘‘fógra trı́ú páirtı́’’ agus ‘‘trı́ú páirtı́’’ maidir le gach fógra a
eiseofar amhlaidh agus le gach duine ar a seirbheálfar an
fógra sin faoi seach, agus folóidh sí gach fógra agus gach
duine den sórt sin.

(2) I gcás duine ar a mbeidh fógra faoin riail seo seir-
bheáilte ag tríú páirtí do dhéanamh éilimh mar a mhínítear
i riail 1, ar a sheal, i gcoinne duine eile nach páirtí cheana
féin sa chaingean, beidh éifeacht ag an Ordú seo arna chur
chun feidhme leis an riail seo maidir leis an duine eile sin
agus le haon duine nó daoine eile a sheirbheálfar amhlaidh
agus mar sin de i ndiaidh a chéile.

12. (1) I gcás ina n-éileoidh cosantóir i gcoinne cosantóra
eile—

(a) é a bheith i dteideal ranníoca nó slánaíochta, nó
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(b) é a bheith i dteideal aon fhaoisimh nó leighis a
bhainfidh nó a ghabhfaidh le hábhar bunaidh na
caingne agus arb ionann go substaintiúil é agus
faoiseamh nó leigheas éigin a bheidh éilithe ag
an ngearánaí, nó

(c) gurb ionann go substaintiúil aon cheist nó saincheist
a bhainfidh nó a ghabhfaidh leis an ábhar sin
agus ceist nó saincheist éigin a bheidh ag teacht
chun cinn idir an gearánaí agus an cosantóir a
mbeidh an t-éileamh á dhéanamh aige agus gur
ceart de réir cirt í a chinneadh ní amháin amhail
idir an gearánaí agus an cosantóir a mbeidh an
t-éileamh á dhéanamh aige ach amhail idir an
gearánaí agus an cosantóir agus an cosantóir eile
nó idir aon pháirtí nó ceachtar páirtí díobh,

féadfaidh an cosantóir a mbeidh an t-éileamh á dhéanamh
aige, gan aon chead, fógra a eisiúint agus a sheirbheáil ar an
gcosantóir eile sin ina ndéanfar an t-éileamh sin nó ina
sonrófar an cheist nó an tsaincheist sin. Ní gá aon láithreas
de réir an fhógra sin.

(2) Tar éis an fógra sin a sheirbheáil beidh de chead
ag ceachtar cosantóir ordacháin a iarraidh maidir le pléadál-
acha eatarthu má mheasann ceachtar acu gur gá déanamh
amhlaidh. D’éagmais iarratais den sórt sin laistigh d’ocht lá
is fiche tar éis an fógra sin a sheirbheáil déanfar an t-éileamh,
an cheist nó an tsaincheist a thriail le linn, nó tar éis, caing-
ean an ghearánaí a thriail, de réir mar a ordóidh breitheamh
na trialach.

(3) Ní dhéanfaidh aon ní sa riail seo dochar do chearta
an ghearánaí i gcoinne aon chosantóra sa chaingean.

13. San Ordú seo folóidh na focail ‘‘gearánaí’’ agus ‘‘cos-
antóir’’, faoi seach, gearánaí agus cosantóir i bhfrithéileamh.

————————

ORDÚ 17.

Athrú páirtithe trí bhás, 7rl.

1. Ní rachaidh cúis nó ábhar ar ceal mar gheall ar bhás,
nó féimheacht, aon pháirtí sa chúis nó san ábhar, má
mhaireann nó má leanann an chúis chaingne, agus ní bheidh
an chúis nó an t-ábhar lochtach mar gheall ar aon eastát
nó teideal a shannadh, a bhunú nó a chineachadh pendente
lite; agus, cibé acu a mhairfidh an chúis chaingne nó nach
mairfidh, ní tharlóidh aon chealú mar gheall ar ceachtar
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páirtí d’fháil bháis idir tráth an fhíoraisc nó tráth na sain-
cheisteanna fíorais a chinneadh agus tráth an bhreithiúnais;
ach féadfar breithiúnas a thaifeadadh i gcás den sórt sin,
d’ainneoin an bháis.

2. I gcás aon pháirtí i gcúis nó in ábhar d’fháil bháis, nó i
gcás a fhéimheachta nó chineachadh a eastáit trí oibriú dlí,
féadfaidh an Chúirt, má mheastar gur gá sin chun na ceist-
eanna uile a bheidh i dtrácht a shocrú go hiomlán, a ordú
go ndéanfar páirtí d’ionadaí pearsanta an pháirtí sin, nó dá
shannaí nó dá iontaobhaí, nó de chomharba eile a leasa, más
ann, nó go seirbheálfar fógra air sa tslí agus san fhoirm a
fhorordaítear anseo ina dhiaidh seo, agus sin ar cibé téarmaí
is cóir leis an gCúirt, agus déanfaidh an Chúirt cibé ordú is
cóir chun an chúis nó an t-ábhar a chur i gcrích.

3. I gcás aon eastát nó teideal a shannadh, a bhunú nó a
chineachadh pendente lite, féadfaidh an duine a mbeidh an
t-eastát nó an teideal sin tagtha nó cineachta chuige leanúint
den chúis nó den ábhar nó féadfar leanúint den chúis nó den
ábhar ina choinne.

4. Más rud é, mar gheall ar bhás nó féimheacht, nó aon
teagmhas eile a tharlóidh tar éis cúis nó ábhar a thionsc-
namh, agus a dtiocfaidh athrú nó tarchur leasa nó dliteanais
de, nó mar gheall ar aon duine leasmhar do theacht tar éis
an chúis nó an t-ábhar a thionscnamh, gur gá nó gurb in-
mhianaithe go ndéanfaí páirtí d’aon duine nach páirtí cheana
féin, nó go ndéanfaí páirtí i gcáil eile d’aon duine a bheidh
ina pháirtí cheana féin, féadfar ordú go rachfar ar aghaidh
leis na himeachtaí idir na páirtithe leanúnacha, agus an páirtí
nó na páirtithe nua sin, a fháil ex parte ar iarratas chun na
Cúirte á líomhain an t-athrú sin, nó an tarchur leasa nó
dliteanais sin, a bheith tarlaithe, nó an duine leasmhar sin a
bheith tagtha.

5. Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, déanfar ordú a
gheofar mar a luaitear i riail 4 a sheirbheáil ar an bpáirtí
leanúnach nó na páirtithe leanúnacha, nó ar a n-aturnaetha,
agus freisin ar gach páirtí nua den sórt sin, murab é an duine
a mbeidh an t-iarratas á dhéanamh aige an t-aon pháirtí nua,
agus, ó thráth na seirbheála sin, beidh an t-ordú ina
cheangal, ach sin faoi réir rialacha 6 agus 7, ar na daoine ar
a seirbheálfar é, agus beidh de cheangal ar gach duine ar a
seirbheálfar é agus nach páirtí sa chúis nó san ábhar cheana
féin láithreas a thaifeadadh dá réir laistigh den tréimhse
ama agus sa tslí ina mbeadh air láithreas a thaifeadadh dá
mbeifí tar éis toghairm a sheirbheáil air.

6. I gcás ina seirbheálfar ordú mar a luaitear i riail 4 ar
aon duine nach mbeidh faoi aon mhíchumas, nó, ar é a
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bheith faoi aon mhíchumas, a mbeidh caomhnóir ad litem
aige sa chúis nó san ábhar, féadfaidh an duine sin a iarraidh
ar an gCúirt an t-ordú sin a urscaoileadh nó a athrú tráth ar
bith laistigh de dhá lá dhéag óna sheirbheáil.

7. I gcás ina seirbheálfar aon ordú mar a luaitear i riail 4
ar aon duine a bheidh faoi aon mhíchumas agus nach mbeidh
caomhnóir ad litem aige sa chúis nó san ábhar, féadfaidh an
duine sin a iarraidh ar an gCúirt an t-ordú sin a urscaoileadh
nó a athrú tráth ar bith laistigh de dhá lá dhéag tar éis caomh-
nóir ad litem a cheapadh don pháirtí sin, agus go dtí go
mbeidh an tréimhse dhá lá dhéag sin caite ní bheidh feidhm
ag an ordú sin, ná éifeacht leis, amhail i gcoinne an duine
sin is déanaí a luaitear.

8. Nuair a éagfaidh an gearánaí nó an cosantóir i gcúis nó
in ábhar agus go mairfidh an chúis chaingne, ach go mainn-
eoidh an duine a bheidh i dteideal dul ar aghaidh déanamh
amhlaidh, féadfaidh an cosantóir (nó an duine a bhféadfar
leanúint den chúis nó den ábhar ina choinne) a iarraidh go
gcuirfear d’iallach ar an ngearánaí (nó ar an duine a bheidh
i dteideal dul ar aghaidh) dul ar aghaidh laistigh de cibé
tréimhse ama a ordófar; agus d’éagmais dul ar aghaidh
amhlaidh, féadfar breithiúnas a thaifeadadh don chosantóir
nó, de réir mar a bheidh, don duine a bhféadfaí leanúint den
chúis nó den ábhar ina choinne; agus sa chás sin, má tá an
gearánaí tar éis bás a fháil, féadfar forghníomhú a eisiúint
mar a dhéanfaí sa chás dá bhforáiltear le hOrdú 42, riail 24.

9. I gcás cosantóir aonair nó na cosantóirí uile i gcaingean
chun talamh a aisghabháil d’fháil bháis roimh an triail, beidh
an gearánaí i dteideal breithiúnais chun seilbh a aisghabháil
ar an maoin, mura ndéanfaidh duine éigin eile cosaint laistigh
de thréimhse ama a bheidh le ceapadh chuige sin le hordú
na Cúirte, agus a bheidh le déanamh ar iarratas ex parte ón
ngearánaí; agus is dleathach don Chúirt, ar an iarratas sin a
dúradh, a ordú go mbeidh de chead ag an ngearánaí breith-
iúnas a shíniú laisigh de cibé tréimhse ama is cuí leis an
gCúirt, mura ndéanfaidh an duine a bheidh i seilbh an uair
sin, tríd féin nó trína thionónta, nó ionadaí dlíthiúil an chos-
antóra éagtha, láithriú sa chaingean laistigh den tréimhse
ama sin; agus féadfar an t-ordú sin a sheirbheáil sa tslí
chéanna is a sheirbheálfaí an toghairm; agus i gcás ina
láithreoidh aon duine den sórt sin, féadfar na himeachtaí
céanna a thionscnamh i gcoinne an chosantóra nua sin a
thionscnófaí dá mbeadh sé tar éis láithriú agus an chaingean
a chosaint ó thús; agus mura dtaifeadfar aon láithreas, ansin
beidh de chead ag an ngearánaí breithiúnas a shíniú de bhun
an ordaithe.
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10. I gcás duine amháin de chosantóirı́ leithleacha i gcaing-
ean chun talamh a aisghabháil d’fháil bháis roimh an triail
agus cosaint ar leithligh á déanamh aige i leith coda den
mhaoin nach mbeidh cosaint á déanamh ag an gcosantóir nó
na cosantóirí eile ina leith, féadfar na himeachtaí céanna a
thionscnamh i dtaobh na coda sin a thionscnófaí i gcás bhás
cosantóra aonair, nó féadfaidh an gearánaí imeachtaí a
thabhairt ar aghaidh i gcoinne an chosantóra mharthanaigh
nó na gcosantóirí marthanacha i leith na coda den mhaoin a
mbeidh cosaint á déanamh aige nó acu ina leith.

11. I gcás duine amháin de chosantóirı́ leithleacha i gcaing-
ean chun talamh a aisghabháil d’fháil bháis roimh an triail
agus cosaint ar leithligh á déanamh aige i leith maoine a
mbeidh cosaint á déanamh freisin ag cosantóir marthanach
nó cosantóirí marthanacha ina leith, féadfaidh an Chúirt,
tráth ar bith roimh an triail, cead a thabhairt don duine a
bheidh i seilbh na maoine tráth an bháis, nó d’ionadaı́ dlı́thiúil
an chosantóra éagtha, cosaint a dhéanamh, ar cibé téarmaı́ a
dhealróidh a bheith réasúnach agus cóir, ar an duine sin nó
ar an ionadaí sin dá iarraidh sin; agus mura ndéanfar aon
iarratas den sórt sin nó mura dtabharfar cead, féadfaidh an
gearánaí imeachtaí a thabhairt ar aghaidh i gcoinne an
chosantóra mhartanaigh nó na gcosantóirí marthanacha go
feadh breithiúnais agus forghníomhaithe.

12. I gcás ina rachaidh aon chúis nó ábhar ar ceal nó i
gcás aon athraithe leasa den sórt dá bhforáiltear leis an Ordú
seo, déanfaidh an t-aturnae thar ceann an ghearánaí nó an
duine ag a mbeidh stiúradh na cúise nó an ábhair, de réir
mar a bheidh, an méid sin a dheimhniú don oifigeach cuı́ agus
cuirfidh seisean faoi deara go ndéanfar é a thaifeadadh i
Leabhar na gCúiseanna os coinne ainm na cúise nó an ábhair
sin.

13. I gcás ina mbeidh aon chúis nó ábhar ar seasamh ar
feadh bliana amháin i Leabhar na gCúiseanna agus í nó é
marcáilte mar chúis nó ábhar a bheidh ‘‘dulta ar ceal’’, nó
curtha ar gcúl go ginearálta, scriosfar an chúis nó an t-ábhar
sin as Leabhar na gCúiseanna nuair a bheidh an bhliain
caite.

————————

ORDÚ 18.

Cúiseanna caingne a uamadh.

1. Faoi réir rialacha an Ordaithe seo, féadfaidh an gear-
ánaí cúiseanna leithleacha caingne a aontú sa chaingean
chéanna; ach má dhealraíonn sé don Chúirt nach féidir aon
chúiseanna caingne den sórt sin a thriail nó a chur de láimh
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le chéile go caoithiúil, féadfaidh an Chúirt a ordú trialacha
ar leithligh a bheith ann i gcás aon chúiseanna caingne díobh
sin, nó féadfaidh sí cibé ordú eile a dhéanamh is gá nó is
fóirsteanach chun aon chúiseanna caingne díobh a chur de
láimh ar leithligh.

2. Ní dhéanfar, gan cead chuige sin a fháil ón gCúirt, aon
chúis chaingne a uamadh le caingean chun talamh a ais-
ghabháil, ach amháin éilimh i leith foghailbhrabús nó
riaráiste cı́osa nó cı́osa dhúbailte i leith an áitribh a mbeidh
éileamh á dhéanamh ina leith, nó i leith aon choda de, agus
i leith damáistí mar gheall ar shárú aon chonartha a mbeidh
an céanna, nó aon chuid de, ar teachtadh faoi, nó mar gheall
ar aon éagóir nó díobháil don áitreabh a mbeidh éileamh á
dhéanamh ina leith. Ar an gcoinníoll nach gcuirfidh aon ní
atá san Ordú seo cosc ar aon ghearánaí i gcaingean le
haghaidh fuascailte ordú a iarraidh, nó a fháil, i gcoinne
an chosantóra chun seilbh ar an maoin mhorgáistithe a
thabhairt suas don ghearánaí, ar an ordú daingean le
haghaidh fuascailte nó dá éis, agus nach measfar gur caingean
chun talamh a aisghabháil de réir bhrı́ na Rialacha seo
caingean den sórt sin le haghaidh fuascailte agus chun seilbh
a thabhairt suas amhlaidh.

3. Nı́ dhéanfar éilimh ó shannaı́ nó ó iontaobhaı́ i bhféimh-
eacht, sa cháil sin, a uamadh le haon éileamh uaidh in aon
cháil eile gan cead chuige sin a fháil ón gCúirt.

4. Féadfar éilimh ó fhearchéile agus ó bhanchéile, nó ina
gcoinne, a uamadh le héilimh ó cheachtar acu nó i gcoinne
ceachtar acu ar leithligh.

5. Féadfar éilimh ó sheiceadóir nó ó riarthóir, nó ina
choinne, sa cháil sin, a uamadh le héilimh arna ndéanamh
aige nó ina choinne go pearsanta, ar an gcoinníoll go líomh-
nófar na héilimh is deireanaí a luaitear do theacht ann i ndáil
leis an eastát a mbeidh an gearánaí nó an cosantóir ag agairt
nó á agairt mar sheiceadóir nó riarthóir ina leith.

6. Féadfar éilimh arna ndéanamh ag gearánaithe i gcomh-
pháirt a uamadh le héilimh arna ndéanamh acu, nó ag aon
duine díobh, ar leithligh, i gcoinne an chosantóra chéanna.

7. Beidh rialacha 4, 5 agus 6 faoi réir rialacha 1, 8 agus 9.

8. Aon chosantóir a líomhnóidh cúiseanna caingne leith-
leacha nach féidir a chur de láimh le chéile go caoithiúil a
bheith aontaithe sa chaingean chéanna ag an ngearánaí,
féadfaidh sé ordú a iarraidh ar an gCúirt tráth ar bith lena
dteorannófar an chaingean do cibé cinn de na cúiseanna
caingne a fhéadfar a chur de láimh le chéile go caoithiúil.
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9. Más rud é, nuair a bheidh iarratas mar a luaitear i riail
8 á éisteacht, go ndealróidh sé don Chúirt gur cúiseanna
caingne iad na cúiseanna caingne sin nach féidir iad go léir
a chur de láimh le chéile go caoithiúil, féadfaidh sí a ordú
aon chúiseanna caingne de na cúiseanna caingne sin a fhágáil
as an áireamh, agus leasuithe iarmhartacha a dhéanamh,
agus féadfaidh sí cibé ordú a dhéanamh i dtaobh costas is
cóir.

————————

ORDÚ 19.

Pléadáil i gcoitinne.

1. Déanfaidh an gearánaí, faoi réir fhorálacha Ordú 20,
agus san am agus sa tslí a fhorordaítear san ordú sin, ráiteas
ar a éileamh, agus ar an bhfaoiseamh nó an leigheas a
mbeidh sé ag éileamh é a bheith ina theideal, a sheachadadh
ar an gcosantóir. Déanfaidh an cosantóir, faoi réir fhorálacha
Ordú 21, agus san am agus sa tslí a fhorordaítear san ordú
sin, a chosaint, a fhritháireamh nó a fhrithéileamh (más ann)
a sheachadadh ar an ngearánaí, agus déanfaidh an gearánaí,
faoi réir fhorálacha Ordú 23, agus san am agus sa tslí a fhor-
ordaítear san ordú sin, a fhreagra (más ann) a sheachadadh
ar an gcosaint, ar an bhfritháireamh nó ar an bhfrithéileamh
sin. Beidh na ráitis sin chomh haicearrach agus is féidir sa
chás, agus déanfaidh an Máistir Fómhais, ag coigeartú chostais
na caingne dó, ar thionscnamh aon pháirtí, nó féadfaidh sé
gan aon iarraidh, aon fhadálacht gan ghá a fhiosrú, agus a
ordú na costais a bheidh tagtha den fhadálacht sin a bheith
le híoc ag an bpáirtí ar arb inmhuirir iad.

2. Féadfaidh cosantóir i gcaingean aon cheart nó éileamh
a fhritháireamh, nó a chur suas mar fhrithéileamh i gcoinne
éilimh an ghearánaí, cibé acu a bheidh nó nach mbeidh an
fritháireamh nó an frithéileamh inchúitithe le damáistí, agus
beidh ag an bhfritháireamh nó ag an bhfrithéileamh sin an
éifeacht chéanna a bheadh ag croschaingean, ionas go bhféad-
faidh an Chúirt breithiúnas críochnaitheach a thabhairt san
aon chaingean amháin, ar an éileamh bunaidh agus ar an
gcroséileamh. Ach, ar an ngearánaí dá iarraidh sin roimh
an triail, féadfaidh an Chúirt, más dóigh léi nach féidir an
fritháireamh nó an frithéileamh sin a chur de láimh go
caoithiúil sa chaingean a bheidh ar feitheamh, nó nár chóir
é a cheadú, cead a dhiúltú don chosantóir leas a bhaint as.

3. Beidh i ngach pléadáil ráiteas i bhfoirm achomair ar na
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fíorais ábhartha ar a mbeidh a sheasamh dá éileamh nó dá
chosaint, de réir mar a bheidh, ag an bpáirtí a bheidh ag
pléadáil agus ní bheidh sa phléadáil ach sin — ní bheidh an
fhianaise inti lena mbeidh na fíorais le cruthú; agus, nuair is
gá sin, déanfar í a roinnt ina míreanna, arna n-uimhriú as
a chéile. Is i bhfigiúirí agus ní i bhfocail a shonrófar dátaí,
suimeanna agus uimhreacha. Ní gá síniú an abhcóide; ach i
gcás ina ndéanfaidh abhcóide pléadálacha a shocrú síneoidh
sé iad; agus mura socrófar amhlaidh iad déanfaidh an t-aturn-
ae, nó an páirtí, má tá sé ag agairt nó ag cosaint i bpearsa,
iad a shíniú.

4. Déanfar na ceannteidil i bhFoscríbhinn B, Cuid IV, i
gcás inarb infheidhme, a úsáid le haghaidh na bpléadálacha
uile.

5. (1) I ngach cás ina líomhnófar éagóir de réir bhrí na
nAchtanna um Dhliteanas Sibhialta, 1961 agus 1964, déanfar
sonraí faoin éagóir sin, aon díobhálacha pearsanta a bheidh
fulaingthe agus aon mhíreanna de dhamáiste speisialta a
leagan amach sa ráiteas éilimh nó frithéilimh agus déanfar
sonraí faoi aon fhaillí rannpháirteach a leagan amach sa
chosaint.

(2) I ngach cás ina líomhnófar mífhaisnéis, calaois,
sárú iontaobhais, mainneachtain thoiliúil nó tionchar míchuí
agus i ngach cás eile ina bhféadfaidh sé gur gá sonraí, déan-
far sonraí (maille le dátaí agus míreanna más gá) a leagan
amach sna pléadálacha.

(3) In aon chás inar mó ná trí fhóilió na sonraí, ar
sonraí iad faoi fhiach, caiteachais nó damáistí, ní foláir é sin
a lua amhlaidh maille le tagairt do shonraí iomlána a bheidh
seachadta cheana féin nó le seachadadh i dteannta na bpléad-
álacha.

6. I gcaingne probháide luafar, i dtaca le gach éileamh nó
cosaint a phléadálfar, cad é substaint an cháis ar a mbeifear
ar intinn seasamh; agus thairis sin:—

(1) i gcás ina bpléadálfar tionchar míchuí, tabharfaidh
an páirtí a mbeidh an phléadáil sin á déanamh aige sonraí,
sula gcuirfear an cás sı́os i gcomhair trialach, faoi ainmneacha
na ndaoine a mbeidh an cúiseamh i dtionchar mı́chuı́ á
thabhairt ina gcoinne, faoi chineál an iompair a lı́omhnófar gurb
é an tionchar mı́chuı́ é agus faoi dhátaı́ déanta na ngnı́omh-
artha a lı́omhnófar gurb iad an tionchar mı́chuı́ iad; agus

(2) i gcás ina bpléadálfar an tiomnóir gan a bheith
slánmheabhrach chun diúscartha, déanfaidh an páirtí a
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mbeidh an phléadáil sin á déanamh aige, sula gcuirfear an
cás síos i gcomhair trialach, sonraí a thabhairt faoi aon chás
sonrach de shiabhrán nó d’éagumas meabhrach; agus

(3) ach amháin le cead ón gCúirt, ní thabharfar aon
fhianaishe i dtaobh aon sampla eile de thionchar míchuí nó
de shiabhrán nó d’éagumas meabhrach ag an triail.

7. (1) Féadfar i ngach cás ráiteas breise agus feabhsaithe
ar chineál an éilimh nó na cosanta, nó sonraí breise agus
feabhsaithe faoi aon ábhar a bheidh luaite in aon phléadáil,
fógra nó imeacht scríofa ar gá sonraí ina leith, a ordú ar cibé
téarmaí is cóir i dtaobh costas agus eile.

(2) Féadfaidh páirtí, sula ndéanfaidh sé iarratas chun
na Cúirte faoin riail seo, sonraí a iarraidh le litir. Beidh
costais gach litreach agus costais aon sonraí a sheachadfar
de bhun na litreach sin incheadaithe san fhómhas. Nuair a
bheifear ag déileáil le costais aon iarratais ar shonraí, cuir-
fidh an Chúirt forálacha na míre seo san áireamh.

(3) Ní ordófar faoin riail seo sonraí a sheachadadh
roimh chosaint nó roimh fhreagairt, de réir mar a bheidh,
mura dóigh leis an gCúirt gur gá nó gurb inmhianaithe iad
chun a chur ar chumas an chosantóra nó an ghearánaí,
de réir mar a bheidh, pléadáil nó gur chóir ar aon chúis
speisialta eile iad a sheachadadh amhlaidh.

8. An páirtí a mbeidh sonraí seachadta ar a thionscnamh
faoi ordú ón gCúirt, beidh aige, mura bhforálfar a mhalairt
leis an ordú, an fad céanna ama le haghaidh pléadála tar éis
na sonraí a sheachadadh is a bheidh tar éis bheith aige ar
dháta seirbheála an fhógra faoin iarratas. Ach amháin mar a
fhoráiltear sa riail seo, ní oibreoidh ordú le haghaidh sonraí
mar bhac ar imeachtaí, nó ní thabharfaidh sé aon síneadh
ama, mura bhforálfar a mhalairt leis an ordú.

9. Féadfar gach pléadáil a mbeidh níos lú ná cúig fhóilió
dhéag inti (agus gach figiúr á áireamh mar fhocal amháin) a
bheith clóite nó scríofa, nó clóite go páirteach agus scríofa
go páirteach, agus beidh gach pléadáil eile, nach achainí,
clóite, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

10. Déanfar gach pléadáil nó doiciméad eile is gá a
sheachadadh ar pháirtí, nó idir pháirtithe, a sheachadadh ar
aturnae gach páirtí a bheidh ag láithriú trí aturnae, nó ar an
bpáirtí mura mbeidh sé ag láithriú trí aturnae, ach mura
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mbeidh aon láithreas taifeadta ar son aon pháirtí, ansin
déanfar an phléadáil nó an doiciméad sin a sheachadadh
trína comhdú nó trína chomhdú leis an oifigeach cuí don
Phríomh-Oifig.

11. Déanfar gach pléadáil a sheachadadh idir pháirtithe,
agus beidh inti, de bhreis ar na nithe a shonraítear in Ordú
121, riail 4, tagairt d’uimhir thaifid na caingne, don Chúirt
(más ann) dá mbeidh an chaingean sannta, do theideal na
caingne agus do thuairisc na pléadála.

12. Ní dhéanfaidh aon ní atá sna Rialacha seo difear do
cheart aon chosantóra pléadáil neamhchiontach le reacht.
Beidh an éifeacht chéanna ag gach cosaint neamhchiontach
le reacht is a bhí go dtí seo ag pléadáil neamhchiontach le
reacht. Má phléadálann an cosantóir amhlaidh ní phléadál-
faidh sé aon chosaint eile ar an gcúis chaingne chéanna gan
cead ón gCúirt.

13. Mura ndéanfar gach líomhain fíorais in aon phléadáil,
nach achainí, a shéanadh go sonrach nó murab intuigthe de
riachtanas í a bheith séanta, nó mura luafar í gan a bheith
géillte di i bpléadáil an pháirtí fhreasúraigh, measfar í a
bheith géillte di, ach amháin amhail i gcoinne naín, nó
duine mhímheabhraigh.

14. Déanfaidh an gearánaí nó an cosantóir (de réir mar a
bheidh) aon réamhchoinníoll a mbeidh sé beartaithe a
chonspóid é a bheith comhlı́onta, nó é a bheith ann, a shonrú
go soiléir ina phléadáil, agus faoina réir sin is intuigthe ina
phléadáil deimhneasc á dheimhneasc na réamhchoinníoll-
acha uile is gá le haghaidh chás an ghearánaí nó an
chosantóra a bheith comhlíonta nó iad a bheith ann.

15. Ní foláir don chosantóir nó don ghearánaí (de réir mar
a bheidh) gach ábhar a tharraingt anuas trína phléadáil a
thaispeánfaidh an chaingean nó an frithéileamh gan a bheith
inchoimeádta ar aghaidh, nó an t-idirbheart a bheith ar
neamhní nó in-neamhnithe i bponc dlí, maille leis na forais
chosanta nó fhreagartha uile, de réir mar a bheidh, ar
dhócha dóibh, mura dtarraingeofaí anuas iad, teacht gan
choinne ar an bpáirtí freasúrach, nó a dhéanfadh saincheist-
eanna fíorais a tharraingt anuas nach mbeadh ag teacht chun
cinn as na pléadálacha roimhe sin — mar shampla, calaois,
Reacht na dTréimhsí, scaoileadh, íocaíocht, comhlíonadh,
fíorais ag taispeáint neamhdhleathachta le reacht nó leis an
dlí coiteann, nó Reacht na gCalaoisí.

16. In aon phléadáil, nach achainí, ní tharraingeofar
anuas, ach amháin mar leasú, aon fhoras nua éilimh, nó ní
bheidh aon líomhain fíorais inti a bheidh ar neamhréir leis
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na pléadálacha a bheidh déanta roimhe sin ag an bpáirtí a
mbeidh an céanna á phléadáil aige.

17. Ní leor do chosantóir ina ráiteas cosanta na forais a
bheidh líomhnaithe leis an ráiteas éilimh a shéanadh go
ginearálta, nó ní leor do ghearánaí ina fhreagra na forais a
bheidh líomhnaithe i gcosaint mar fhrithéileamh a shéanadh
go ginearálta, ach ní foláir do gach páirtí déileáil go sonrach
le gach líomhain fíorais nach mbeidh sé ag admháil gur fíor
í, ach amháin damáistí.

18. Faoi réir riail 17, féadfaidh an gearánaí trína fhreagra
uamadh saincheiste a dhéanamh ar an gcosaint, agus féad-
faidh gach páirtí ina phléadáil (más ann), i ndiaidh freagra a
thabhairt, uamadh saincheiste a dhéanamh ar an bpléadáil
roimhe sin. Oibreoidh an t-uamadh saincheiste sin mar
shéanadh ar gach líomhain ábhartha fíorais sa phléadáil ar a
mbeidh an t-uamadh saincheiste déanta, ach féadfaidh sé
aon fhíorais a eisceadh a mbeidh an páirtí toilteanach iad a
admháil, agus oibreoidh sé ansin mar shéanadh ar na fíorais
nach mbeidh admhaithe amhlaidh.

19. Nuair a shéanfaidh páirtí in aon phléadáil líomhain
fíorais sa phléadáil a bheidh déanta roimhe sin ag an bpáirtí
freasúrach, ní foláir dó gan é sin a dhéanamh go seach-
antach, ach freagra a thabhairt ar an bpointe substainteach.
Mar sin, má líomhnaítear suim áirithe airgid a bheith faighte
aige, ní leor a shéanadh an tsuim áirithe sin gan a bheith
faighte aige, ach ní foláir dó a shéanadh an tsuim nó aon
chuid di gan a bheith faighte aige, sin nó a leagan amach cé
mhéad a bheidh faighte aige. Agus má dhéantar líomhain
le himthosca iomaí, ní leor í a shéanadh i dteannta na
n-imthosca sin.

20. Nuair a líomhnófar conradh, gealltanas nó comhaontú
in aon phléadáil, mura ndéanfaidh an páirtí freasúrach ach
an céanna a shéanadh ní fhorléireofar an séanadh sin ach
mar shéanadh iarbhír ar an gconradh, ar an ngealltanas nó
ar an gcomhaontú sainráite a bheidh líomhnaithe, nó ar na
hábhair fhíorais óna bhféadfaidh an céanna a bheith in-
tuigthe de réir dlí, agus ní mar shéanadh ar dhlíthiúlacht an
chonartha, an ghealltanais nó an chomhaontaithe sin, nó ar
a dhóthanacht sa dlí, cibé acu faoi threoir Reacht na
gCalaoisí nó eile.

21. In aon chás ina mbeidh ábhair aon doiciméid ábhar-
tha, is leor in aon phléadáil éifeacht an chéanna a lua chomh
haicearrach agus is féidir, gan an t-ábhar go léir nó aon chuid
de a leagan amach, mura mbeidh focail bheachta an doic-
iméid nó aon choda de ábhartha.
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22. In aon chás ina mbeidh sé ábhartha mailís, intinn
chalaoiseach, eolas nó staid mheabhrach eile aon duine a
lı́omhain, is leor an céanna a lı́omhain mar fhı́oras, gan na
himthosca óna mbeidh an céanna le baint de thát a leagan
amach.

23. In aon chás ina mbeidh sé ábhartha a líomhain fógra
a bheith tugtha d’aon duine faoi aon fhíoras, ábhar nó ní, is
leor an fógra sin a líomhain mar fhíoras, mura mbeidh foirm
nó téarmaí beachta an fhógra sin, nó na himthosca óna
mbeidh an fógra sin le baint de thát, ábhartha.

24. Aon uair a bheidh aon chonradh nó aon chaidreamh
idir aon daoine intuigthe ó shraith litreacha nó comhráite,
nó ar shlí eile ó roinnt imthosca, is leor an conradh nó an
caidreamh sin a líomhain mar fhíoras, agus tagairt go gin-
earálta do na litreacha, do na comhráite nó do na himthosca
sin gan iad a leagan amach go mionchruinn. Agus más rud
é, i gcás den sórt sin, gur mian leis an duine a bheidh ag
pléadáil amhlaidh seasamh, ina ionad sin, ar níos mó
conarthaí nó caidreamh ná ceann a bheadh intuigthe ó na
himthosca sin, féadfaidh sé an céanna a lua ina ionad sin.

25. Ní gá do cheachtar páirtí in aon phléadáil aon ábhar
fíorais a líomhain a thoimhdeofar sa dlí a bheith ina fhabhar
nó a mbeidh an dualgas cruthúnais ina thaobh ar an taobh
eile, mura mbeidh an céanna séanta go sonrach roimhe sin
(e.g., comaoin i leith bille malairte, i gcás nach mbeidh an
gearánaí ag agairt ach ar an mbille, agus ní i leith na
comaoine mar fhoras substainteach éilimh).

26. Ní dhéanfar aon agóid theicniúil i gcoinne aon phléad-
ála ar fhoras aon easpa foirme a bheidh líomhnaithe.

27. Féadfaidh an Chúirt, ag aon chéim de na himeachtaí,
a ordú aon ábhar in aon fhormhuiniú nó in aon phléadáil a
bhféadfaidh sé nach mbeidh gá leis nó a fhéadfaidh a bheith
scannalach, nó a bhféadfaidh sé go dtiocfaidh de go ndéanfar
dochar nó ciotaí do thriail chóir na caingne, nó go gcuirfear
moill ar an gcéanna, a scriosadh amach nó a leasú; agus féad-
faidh sí, in aon chás den sórt sin, más cuí léi, a ordú costais
an iarratais a íoc amhail idir an t-aturnae agus an cliant.

28. Féadfaidh an Chúirt a ordú aon phléadáil a scriosadh
amach, ar an bhforas nach mbeidh aon chúis réasúnach caing-
ne nó freagra nochta inti, agus, in aon chás den sórt sin, nó
i gcás ina dtaispeánfar leis na pléadálacha an chaingean nó
an chosaint a bheith suaibhreosach nó cráiteach, féad-
faidh an Chúirt a ordú an chaingean a bhacadh nó a dhíbhe,
nó breithiúnas a thaifeadadh dá réir sin, de réir mar is cóir.

29. Ní fhéadfar agóid a dhéanamh i gcoinne aon chaingne
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nó pléadála ar an bhforas nach mbeidh á lorg léi ach breith-
iúnas nó ordú dearbhaithe, agus féadfaidh an Chúirt, más
cuí léi, dearbhuithe cirt ceangailteacha a dhéanamh cibé acu
a bheidh nó nach mbeidh éileamh déanta, nó a d’fhéadfaí nó
nach bhféadfaí éileamh a dhéanamh, ar aon fhaoiseamh
iarmhartach.

————————

ORDÚ 20.

Ráiteas éilimh.

1. Nuair is nós imeachta le toghairm achomair nó to-
ghairm speisialta an nós imeachta, ní sheachadfar aon ráiteas
éilimh nó aon phléadáil eile ach amháin le hordú ón gCúirt,
agus féadfar an t-ordú sin a dhéanamh in aon chás ina ndeal-
róidh sé é a bheith riachtanach an ráiteas éilimh sin nó an
phléadáil eile sin a sheachadadh.

2. I gcás inar nós imeachta le toghairm iomlánach an nós
imeachta, féadfaidh an gearánaí ráiteas éilimh a sheachad-
adh i dteannta na toghairme iomlánaí nó an fhógra in ionad
na toghairme sin, nó tráth ar bith laistigh de lá is fiche óna
seirbheáil.

3. I gcás ina dtaifeadfaidh an cosantóir láithreas de réir
toghairme iomlánaí agus, tráth taifeadta an láithris sin nó
laistigh d’ocht lá ina dhiaidh sin, go dtabharfaidh sé fógra i
scríbhinn don ghearánaí, nó dá aturnae, á rá é a bheith ag
éileamh go ndéanfar ráiteas éilimh a sheachadadh, déanfaidh
an gearánaí, mura mbeidh sé sin déanta aige cheana féin,
ráiteas éilimh a sheachadadh laistigh de lá is fiche ó dháta
faighte an fhógra sin.

4. Faoi réir fhorálacha Ordú 13, riail 17, i dtaobh ráiteas
éilimh a chomhdú nuair nach mbeidh aon láithreas ann, ní
gá aon ráiteas éilimh a sheachadadh nuair a loicfidh an cos-
antóir láithriú nó nuair a loicfidh sé an fógra sin a luaitear i
riail 3 a sheirbheáil. I gcás ina seachadfaidh an gearánaí
ráiteas éilimh gan é a bheith faoi cheangal é sin a dhéanamh,
nó i gcás ina n-éileoidh an cosantóir ráiteas den sórt sin gan
ghá, féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh is cóir i
dtaobh na gcostas a bheidh tagtha de sin, má dhealraíonn sé
é a bheith míchuí ráiteas éilimh a sheachadadh nó gan gá a
bheith lena sheachadadh.

5. I gcás ina mbeidh an cosantóir i gcaingean phrobháide
tar éis láithriú, ní bheidh de cheangal ar an ngearánaí ráiteas
éilimh a sheachadadh go dtí go mbeidh ocht lá caite tar éis
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don chosantóir a mhionnscríbhinn i dtaobh scríbhinní a
chomhdú.

6. Aon uair a sheachadfar ráiteas éilimh féadfaidh an
gearánaí a éileamh a athrú, a mhodhnú nó a leathnú sa
ráiteas sin gan aon leasú a dhéanamh ar an bhformhuiniú ar
an toghairm.

7. Luafar go sonrach i ngach ráiteas éilimh an faoiseamh
a bheidh á éileamh ag an ngearánaí, cibé acu go simplí nó
mar mhalairt ar a chéile é, agus ní gá faoiseamh ginearálta
nó faoiseamh eile a iarraidh — féadfar é sin a thabhairt i
gcónaí, de réir mar is cóir leis an gCúirt, an oiread is dá
mbeifí tar éis é a iarraidh. Beidh feidhm ag an riail chéanna
maidir le haon fhrithéileamh a dhéanfaidh an cosantóir, nó
le haon fhaoiseamh a éileoidh sé, ina chosaint.

8. I gcás ina lorgóidh an gearánaí faoiseamh i leith éil-
eamh leithleach ar leithligh nó cúiseanna gearáin a bheidh
bunaithe ar fhorais ar leith agus ar leithligh, luafar iad, a
mhéid is féidir, ar leith agus ar leithligh. Beidh feidhm ag an
riail chéanna i gcás ina mbeidh a sheasamh ag an gcosantóir
ar fhorais chosanta, fhritháirimh nó fhrithéilimh leithleacha
ar leithligh, a bheidh bunaithe ar fhíorais ar leith agus ar
leithligh.

9. I ngach cás inar cuntas ríofa nó socraithe an chúis
chaingne, déanfar an céanna a líomhain, maille le sonraí, ach
i ngach cás ina mbeifear ag seasamh ar ráiteas cuntais mar
fhianaise ar aon chúis chaingne eile, nó mar ghéilleadh d’aon
chúis chaingne eile, a bheidh á pléadáil, ní líomhnófar an
céanna sna pléadálacha.

10. I gcaingne probháide ina ndíospóidfidh an gearánaí
leas an chosantóra, líomhnóidh sé ina ráiteas éilimh é a
bheith ag séanadh leas an chosantóra, agus sna cásanna sin
féadfaidh an dá pháirtí, le cead na Cúirte agus faoi réir an
cheada sin, cruthúnas a thabhairt ar aird ag an aon triail
amháin ar a leasanna faoi seach, agus, tar éis an ráiteas
éilimh a sheachadadh, ní dhíospóidfidh an gearánaí, gan
cead chuige sin a fháil ón gCúirt, leas an pháirtí ar a mbeidh
sé seachadta.

11. I gcúiseanna leasa ní foláir go dtaispeánfar ar éadan
phléadáil gach páirtí gan aon duine eile a bheith ann ag a
mbeidh leas i dtosaíocht ar leas an éilitheora.

————————



O. 21, r. 1 68

ORDÚ 21.

Cosaint agus frithéileamh.

1. I gcás ina dtaifeadfaidh cosantóir láithreas de réir
toghairme iomlánaí seachadfaidh sé a chosaint agus a fhrith-
éileamh (más ann)—

(a) i gcás nach n-éileoidh sé, le fógra, ráiteas éilimh,
laistigh d’ocht lá is fiche ó dháta taifeadta láith-
ris; nó

(b) in aon chás eile, laistigh d’ocht lá is fiche ó dháta
seachadta an ráitis éilimh nó ón tréimhse ama a
bheidh ceaptha le haghaidh láithris, cibé dáta acu
is déanaí.

2. I gcás ina mbeidh cead tugtha do chosantóir cosaint a
dhéanamh faoi Ordú 37, seachadfaidh sé a chosaint (más ann)
laistigh de cibé tréimhse ama a bheidh ceaptha leis an ordú
lena mbeidh cead tugtha cosaint a dhéanamh nó, mura
mbeidh aon tréimhse ama ceaptha leis sin, laistigh de
cheithre lá dhéag ó dháta an ordaithe.

3. I gcaingne i leith féich nó éilimh leachtaithe in airgead
beidh séanadh ar an bhfiach, agus gan dul thairis sin,
neamh-inghlactha.

4. I gcaingne ar bhillí malairte, nótaí gealltanais, nó seic-
eanna, ní foláir do chosaint i bhfoirm séanta ábhar fíorais
éigin a shéanadh, e.g., tarraingt, déanamh, formhuiniú,
glacadh nó tíolacadh an bhille nó an nóta, nó fógra obtha
an bhille nó an nóta.

5. I gcaingne a chuimsítear in Ordú 2, riail 1 (1), aicmí (a)
agus (b), ní foláir do chosaint i bhfoirm séanta cibé ábhair
fhíorais, a mbeidh líomhnaithe dliteanas an chosantóra do
theacht dı́obh, a bheidh á ndı́ospóid a shéanadh; e.g., i gcaing-
ne i leith earraí a mbeifear tar éis iad a mhargáil agus a dhíol,
nó a dhíol agus a seachadadh, ní foláir don chosaint an
t-ordú nó an conradh, an seachadadh nó an tsuim a mbeifear
tar éis í a éileamh a shéanadh; i gcaingean i leith airgid a
bheidh faighte agus glactha, ní foláir di glacadh an airgid, nó
na fíorais sin a bheith ann a mbeidh líomhnaithe gur
glacadh chun úsáide an ghearánaí an glacadh sin ag an
gcosantóir dá dtoradh, a shéanadh.

6. Ní gá aon séanadh nó cosaint i dtaobh damáistí a
bheidh éilithe nó i dtaobh mhéid na ndamáistí sin; ach
measfar iad a bheith curtha faoi shaincheist i ngach cás,
mura ngéillfear go sainráite dóibh.

7. Más mian le ceachtar páirtí ceart aon pháirtí eile chun



69 O. 21, r. 7

éileamh a dhéanamh mar sheiceadóir, nó mar iontaobhaí,
cibé acu i bhféimheacht nó ar shlí eile, nó mar shannaí i
bhféimheacht, nó in aon cháil ionadaí nó aon cháil líomh-
naithe eile, nó comhdhéanamh líomhnaithe aon ghnólachta
comhpháirtíochta, a shéanadh, déanfaidh sé an céanna a
shéanadh go sonrach.

8. I gcás ina mbeidh an Chúirt den tuairim gur chóir go
mbeifí tar éis aon líomhaintí fíorais a bheidh séanta nó nach
mbeidh admhaithe sa chosaint a admháil, féadfaidh an
Chúirt cibé ordú a dhéanamh is cóir maidir le haon chostas
breise a bheidh tagtha dá mbeith séanta nó gan a bheith
admhaithe.

9. I gcás ina bhféachfaidh aon chosantóir le seasamh ar
aon fhorais mar thaca le ceart frithéilithe, luafaidh sé go
sonrach ina chosaint é a bheith á dhéanamh sin mar
fhrithéileamh.

10. I gcás ina ndéanfaidh cosantóir, lena chosaint, aon
fhrithéileamh a chur suas ina dtarraingeofar anuas ceisteanna
idir é féin agus an gearánaí mar aon le haon daoine eile,
cuirfidh sé le teideal a chosanta teideal eile a bheidh cosúil
leis an teideal i ráiteas éilimh ina leagfar amach ainmneacha
na ndaoine go léir a bheadh, dá mbeadh an frithéileamh sin
le cur i bhfeidhm le croschaingean, ina gcosantóirí sa chros-
chaingean sin, agus seachadfaidh sé a chosaint ar cibé daoine
díobh a bheidh ina bpáirtithe sa chaingean laistigh den
tréimhse a gceanglófar air í a sheachadadh ar an ngearánaí.

11. I gcás nach páirtí sa chaingean aon duine den sórt a
luaitear i riail 10, toghairfear air láithriú trí chóip den
chosaint a sheirbheáil air, agus déanfar an tseirbheáil sin a
rialáil leis na rialacha céanna atá anseo roimhe seo
maidir le seirbheáil toghairme, agus déanfar gach cosaint a
sheirbheálfar amhlaidh a fhormhuiniú i bhFoirm Uimh. 3
i bhFoscríbhinn C.

12. Aon duine nach cosantóir sa chaingean agus ar a seir-
bheálfar cosaint agus frithéileamh mar a dúradh, láithreoidh
sé de réir an chéanna amhail is dá mbeifí tar éis toghairm a
sheirbheáil air chun láithriú i gcaingean.

13. Aon duine a bheidh ainmnithe i gcosaint mar pháirtı́ i
bhfrithéileamh arna dhéanamh leis an gcéanna féadfaidh
sé freagra a sheachadadh laistigh den tréimhse ama ina
bhféadfadh sé cosaint a sheachadadh dá mba ráiteas éilimh é.

14. I gcás ina ndéanfaidh cosantóir frithéileamh a chur
suas, má mhaíonn an gearánaí, nó aon duine eile a bheidh
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ainmnithe mar a dúradh mar pháirtí sa fhrithéileamh sin, nár
chóir an t-éileamh a bheidh ardaithe leis sin a chur de láimh
mar fhrithéileamh, ach i gcaingean neamhspleách, féadfaidh
sé, tráth ar bith roimh fhreagairt, ordú a iarraidh ar an gCúirt
go n-eisiafar an frithéileamh sin, agus féadfaidh an Chúirt,
ar an iarratas sin a éisteacht, cibé ordú is cóir a dhéanamh.

15. Más rud é, in aon chás ina ndéanfaidh an cosantóir
frithéileamh a chur suas, go ndéanfar caingean an ghearánaí
a bhacadh nó a dhíbhe, nó go scoirfear di, féadfar, mar sin
féin, dul ar aghaidh leis an bhfrithéileamh.

16. Más rud é, in aon chaingean, go mbunófar frith-
áireamh nó frithéileamh mar chosaint i gcoinne éileamh an
ghearánaí, féadfaidh an Chúirt, má bhíonn an t-iarmhéid i
bhfabhar an chosantóra, breithiúnas a thabhairt i bhfabhar an
chosantóra le haghaidh an iarmhéid sin, nó féadfaidh sí
thairis sin a bhreithniú cibé faoiseamh a mbeidh an cosantóir
ina theideal de bhua thuillteanas an cháis a thabhairt dó.

17. I gcaingne probháide féadfaidh an páirtí a bheidh ag
cur i gcoinne uachta fógra a thabhairt, i dteannta a chosanta,
don pháirtí a mbeidh an uacht á cur ar aird aige, á rá gan a
bheith á éileamh aige ach go gcruthófaí an uacht i bhfoirm
shollúnta an dlí, agus gan a bheith ar intinn aige ach cros-
cheistiú a dhéanamh ar na finnéithe a thabharfar ar aird i
dtacaíocht leis an uacht, agus air sin beidh de chead aige é
sin a dhéanamh, agus in aon chás ní dhlífidh sé costais an
taoibh eile a íoc mura mbeidh an Chúirt den tuairim gan aon
fhoras réasúnach a bheith ann chun cur i gcoinne na huachta.

18. I ngach cás ina bpléadálfaidh páirtí an tsaincheist
ghinearálta, agus é ar intinn aige an t-ábhar speisialta a
thabhairt i bhfianaise de bhua aon reachta, cuirfidh sé
isteach in imeall a phléadála na focail ‘‘le reacht’’, mar aon
le bliain rite an reachta ar a mbeidh a sheasamh aige, agus
freisin caibidil nó uimhir agus alt an reachta sin, agus son-
róidh sé an reacht poiblí nó eile an reacht sin; mura ndéanfar
amhlaidh measfar an chosaint sin gan a bheith pléadáilte de
bhua aon reachta.

19. Ní phléadálfar aon phléadáil nó cosaint mar phléadáil
nó cosaint chealaithe.

20. Ní gá d’aon chosantóir i gcaingean chun talamh a ais-
ghabháil ar an teideal, agus a bheidh i seilbh tríd féin nó
trína thionónta, a theideal a phléadáil, mura mbeidh a
chosaint ag brath ar eastát cothromais nó ar cheart cothrom-
asach, nó mura mbeidh faoiseamh á éileamh aige ar aon
fhoras cothromasach i gcoinne aon chirt nó teidil a bheidh á
dhearbhú ag an ngearánaı́. Ach amháin sna cásanna atá luaite
anseo roimhe seo, is leor a lua mar chosaint é a bheith i



71 O. 21, r. 20

seilbh amhlaidh agus measfar é a bheith intuigthe sa ráiteas
sin é a bheith ag séanadh na líomhaintí fíorais a bheidh i
ráiteas éilimh an ghearánaí, nó é gan a bheith ag géilleadh
dóibh. Féadfaidh sé, mar sin féin, seasamh ar aon fhoras
cosanta is féidir leis a chruthú ach amháin mar atá luaite
anseo roimhe seo.

21. I gcás caingean den sórt sin a bheith á tionscnamh ag
daoine nó ag duine amháin de dhaoine leithleacha a bheidh
i dteideal mar nascthionóntaí, tionóntaí i gcoiteannas, nó
comhoidhrsigh, féadfaidh aon nascthionónta, tionónta i
gcoiteannas nó comhoidhrseach a bheidh i seilbh a leagan
amach ina chosaint gur nascthionónta, tionónta i gcoiteannas
nó comhoidhrseach den sórt sin é, agus é a bheith ag cosaint
sa cháil sin, agus é a bheith ag géilleadh cheart an ghearánaí
chun scaire neamhroinnte den mhaoin, ag lua cén scair í, ach
é a bheith ag séanadh aon eisealbhú iarbhír air féin as an
maoin, agus ar an tsaincheist sin a thriail déanfar an cheist
bhreise faoi aon eisealbhú iarbhír a bheith tarlaithe a thriail.

22. Duine a bheidh tar éis láithriú i gcaingean chun gabhál-
tas talmhaíochta nó féaraigh, nó gabháltas a mbeidh cuid de
ina ghabháltas talmhaíochta agus an chuid eile ina ghabhál-
tas féaraigh, de réir a chineáil, a aisghabháil mar gheall ar
neamhíoc cíosa, agus a mbeidh a láithreas teorannaithe aige
de réir Ordú 12, riail 22, déanfaidh sé a chosaint (más ann)
a sheachadadh laistigh de lá is tríocha tar éis dó láithriú.

————————

ORDÚ 22.

Íocaíocht isteach sa Chúirt, agus amach aisti, agus
forthairiscint.

1. (1) In aon chaingean i leith féich nó damáistí, nó i
gcaingean aimiréalachta, féadfaidh an cosantóir, tráth ar bith
tar éis dó láithreas a thaifeadadh sa chaingean agus sula
mbeidh sí curtha síos i gcomhair trialach, nó tráth ar bith is
déanaí ná sin le cead ón gCúirt, ar fhógra a bheith tugtha
don ghearánaí, suim airgid a íoc isteach sa Chúirt mar shás-
amh san éileamh nó (i gcás ina mbeidh cúiseanna leithleacha
caingne uamtha in aon chaingean amháin) mar shásamh i
gceann amháin nó níos mó de na cúiseanna caingne.

(2) Féadfaidh cosantóir, uair amháin, gan chead, agus
ar fhógra a bheith tugtha don ghearánaí, suim bhreise airgid
a íoc isteach sa Chúirt mar mhéadú ar íocaíocht a bheidh
déanta faoi mhír (1) den riail seo. Ní foláir an fógra sin a
thabhairt agus an íocaíocht a dhéanamh trí mhí ar a laghad
roimh an dáta ar a mbeidh an chaingean liostaithe den chéad
uair lena héisteacht. Tiocfaidh an taisceadh méadaithe sin,
air sin, chun bheith ina shuim arna híoc isteach sa Chúirt
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agus is é dáta na híocaíochta méadaithe sin dáta na híoc-
aíochta isteach sa Chúirt. Mura dtabharfar an fógra sin, agus
mura ndéanfar an íocaíocht sin mar a dúradh, measfar gurb é
an íocaíocht a bheidh déanta faoi mhír (1) an t-aon íocaíocht
amháin isteach sa Chúirt agus forléireofar an tOrdú seo dá
réir sin.

(3) I gcaingne i leith leabhail nó béadchainte, nó i gcás
ina ndéanfaidh an chosaint ceisteanna a tharraingt anuas faoi
theideal chun talún nó oidhreachtán neamhchorprach, ní
fhéadfar airgead a íoc isteach sa Chúirt faoin riail seo mura
ndéanfar dliteanas a admháil sa chosaint.

(4) I gcaingean ar bhanna, cúnant nó comhaontú a
bheidh ag teacht faoi réim fhorálacha an Common Law
Procedure Amendment Act (Ireland) 1853, alt 145, ní bheidh
íocaíocht isteach sa Chúirt faoin riail seo inghlactha ach i
dtaobh sáruithe sonracha, agus ní i dtaobh na caingne
iomláine.

(5) I gcás ina n-íocfar airgead isteach sa Chúirt mar
shásamh i gcúis chaingne amháin nó níos mó de chúiseanna
leithleacha caingne, sonrófar san fhógra an chúis chaingne
nó na cúiseanna caingne a mbeidh íocaíocht á déanamh ina
leith, maille leis an tsuim a bheidh á híoc i leith gach cúise
caingne, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

(6) Is i bhFoirm Uimh. 4 nó Uimh. 5, de réir mar is cuı́,
i bhFoscrı́bhinn C, a bheidh an fógra, agus luafar ann cibé acu
a bheidh dliteanas á admháil nó á shéanadh, agus, faoi réir riail
7, measfar é a bheith ina chuid de na pléadálacha.

2. Is dleathach d’aon chosantóir in aon chaingean chun
talamh a aisghabháil mar gheall ar neamhíoc cíosa, sula
seachadfar a chosaint nó tráth a seachadta, nó, i gcás nach
gceanglófar ar an gcosantóir cosaint a sheachadadh, sula
gcomhdófar mionnscríbhinn mar fhreagra ar éileamh an
ghearánaí nó tráth a comhdaithe, nó tráth ar bith is déanaí
ná sin le cead ón gCúirt, ar fhógra a thabhairt don ghearánaí,
suim airgid a íoc isteach sa Chúirt i leith cíosa, maille le
gealltanas na costais a bheidh tabhaithe an tráth sin a íoc ar
iad a fhómhas agus a fhionnadh, agus, i gcás nach n-íocfar
an céanna, go ndéanfar breithiúnas a thaifeadadh ina
choinne, agus féadfaidh an gearánaí, air sin, mura nglacfaidh
sé leis an tsuim sin mar lán-urscaoileadh ar an gcaingean, le
costais arna bhfómhas ag an oifigeach cuí, dul ar aghaidh sa
chaingean sin ar a phriacal; agus más rud é, ar an tsaincheist
a thriail, go ndealróidh sé gan aon suim níos mó a bheith
dlite i leith cíosa tráth seirbheála na toghairme ná an tsuim
a bheidh íoctha isteach sa Chúirt, taifeadfar an fíorasc i
bhfabhar an chosantóra.
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3. I dteannta cosanta nó mionnscríbhinne á phléadáil for-
thairiscint a bheith déanta roimh an gcaingean, ní foláir an
tsuim airgid a mbeifear ag líomhain í a bheith forthairgthe a
thabhairt isteach sa Chúirt.

4. (1) I gcás ina n-íocfar airgead isteach sa Chúirt faoi
riail 1 féadfaidh an gearánaí, laistigh de cheithre lá dhéag tar
éis an fógra a fháil á rá an t-airgead a bheith íoctha isteach
sa Chúirt, nó laistigh de cibé tréimhse bhreise ar a gcomh-
aontóidh na páirtithe, glacadh leis an tsuim iomlán, nó le
haon suim amháin nó níos mó de na suimeanna sonraithe,
mar shásamh san éileamh nó mar shásamh sa chúis chaingne
nó sna cúiseanna caingne lena mbainfidh an tsuim shon-
raithe nó na suimeanna sonraithe, trí fhógra a thabhairt don
chosantóir i bhFoirm Uimh. 6 i bhFoscríbhinn C; agus air sin
beidh sé i dteideal íocaíocht na suime nó na suimeanna a
mbeidh glactha léi a fháil mar shásamh mar a dúradh.

(2) Íocfar an t-airgead leis an ngearánaí nó, ar údarás
i scríbhinn uaidh, lena aturnae, agus air sin bacfar imeachtaí
sa chaingean nó i leith na cúise caingne nó na gcúiseanna
caingne (de réir mar a bheidh) a bheidh sonraithe.

(3) Má ghlacann an gearánaí le hairgead a bheidh
íoctha isteach sa Chúirt mar shásamh ina éileamh, nó má
ghlacann sé le suim nó le suimeanna a bheidh íoctha i leith
cúise amháin nó níos mó de na cúiseanna caingne a bheidh
sonraithe, agus go dtabharfaidh sé fógra á rá é a bheith ag
tréigean na cúise nó na gcúiseanna caingne eile, féadfaidh sé,
tar éis ceithre lá ó dháta íoctha amach an airgid, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, na costais dá chuid a bheidh
tabhaithe go dtí dáta tabhartha fógra don chosantóir de réir
fhorálacha fho-riail (1) den riail seo a fhómhas, agus ocht
n-uaire an chloig is daichead tar éis an fhómhais féadfaidh
sé breithiúnas le haghaidh a chostas fómhasta a shíniú.

(4) Ní bheidh feidhm ag an riail seo maidir le caingne
aimiréalachta.

5. Mura ndéanfar an t-airgead go léir a bheidh sa Chúirt
a thógáil amach faoi riail 4, ní íocfar amach an t-airgead a
bheidh fágtha sa Chúirt ach amháin mar shásamh san
éileamh nó sa chúis shonraithe chaingne nó sna cúiseanna
sonraithe caingne a mbeidh sé íoctha isteach sa Chúirt ina
leith agus de bhun ordaithe ón gCúirt, a fhéadfar a dhéan-
amh tráth ar bith roimh an triail nó le linn nó tar éis na
trialach.

6. Mura nglacfaidh an gearánaí, mar shásamh san éileamh
nó sa chúis chaingne a mbeidh an t-airgead íoctha isteach sa
Chúirt ina leith, leis an tsuim a bheidh ı́octha isteach amhlaidh
ach go rachaidh sé ar aghaidh leis an gcaingean i leith an
éilimh sin nó na cúise caingne sin, nó i leith aon choda den
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chéanna, agus nach ndéanfar níos mó ná an tsuim a bheidh
íoctha isteach sa Chúirt a dhámhachtain dó, ansin, mura
ndéanfaidh an Breitheamh sa triail, ar chúis speisialta a
shuífear agus a luafar san ordú, a mhalairt a ordú, beidh
feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(1) Más mó an tsuim a bheidh íoctha isteach sa Chúirt
ná an tsuim a dhámhfar don ghearánaí, aisíocfar an bhreis
leis an gcosantóir agus coimeádfar an t-iarmhéid sa Chúirt.

(2) Beidh an gearánaí i dteideal chostais na caingne
anuas go dtí tráth déanta na híocaíochta sin isteach sa
Chúirt, maille le costais na saincheisteanna nó na saincheiste,
más ann, ar a mbeidh éirithe leis.

(3) Beidh an cosantóir i dteideal chostais na caingne ó
thráth déanta na híocaíochta sin isteach sa Chúirt seachas
costais na saincheisteanna nó na saincheiste sin a dúradh.

(4) Déanfar na costais a luaitear i míreanna (2) agus
(3) den riail seo a fhritháireamh i gcoinne a chéile; agus más
rud é go mbeidh an t-iarmhéid i bhfabhar an chosantóra,
déanfar méid an chéanna a shásamh pro tanto as an airgead
a bheidh fágtha sa Chúirt agus, a mhéid nach leor an t-airgead
a bheidh fágtha sa Chúirt chun an céanna a shásamh, beidh
sé inghnóthaithe ón ngearánaí; nó más rud é go mbeidh an
t-iarmhéid i bhfabhar an ghearánaí beidh méid an chéanna
inghnóthaithe ón gcosantóir.

(5) Aon airgead a bheidh fágtha sa Chúirt tar éis an
t-iarmhéid (más ann) a bheidh dlite don chosantóir i leith
costas mar a dúradh a shásamh íocfar amach leis an ngearán-
aí é.

(6) Más rud é, in aon chás, go mbeidh an Chúirt den
tuairim nach gá, chun críocha na míreanna sin roimhe seo
den riail seo, an t-iarmhéid go léir dá dtagraítear i mír 1 a
choinneáil sa Chúirt, féadfaidh sí a ordú cibé méid de is cuí
léi a íoc amach leis an ngearánaí.

(7) Measfar an tsuim a bheidh dáfa don ghearánaí a
bheith sásta tríd an airgead a bheidh íoctha isteach sa Chúirt
a úsáid mar a dúradh.

7. (1) Luafar sa chosaint nó, i gcás nach gceanglófar ar
an gcosantóir cosaint a sheachadadh, sa mhionnscríbhinn a
chomhdófar mar fhreagra ar éileamh an ghearánaí airgead a
bheith íoctha isteach sa Chúirt faoi aon cheann de na rial-
acha sin roimhe seo den Ordú seo; ach ní dhéanfar, ach
amháin i gcaingean ina ndéanfar cosaint forthairiscint a
bheith déanta roimh an gcaingean a phléadáil, an tsuim a
bheidh íoctha isteach sa Chúirt amhlaidh a chur i bhfios don
Bhreitheamh i dtriail aon chaingne go dtí go mbeidh gach
ceist i dtaobh dliteanais agus i dtaobh mhéid an fhéich nó na
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ndamáistí breithnithe, agus i gcás ina mbeidh caingean (ach
amháin mar a dúradh) á triail ag Breitheamh maille le giúiré,
ní chuirfear i bhfios don ghiúiré airgead a bheith íoctha
isteach sa Chúirt nó an méid airgid a bheidh íoctha.

(2) I gcás ina mbeidh íocaíocht déanta isteach sa
Chúirt ag an gcosantóir faoi riail 1 (1) tar éis a chosaint a
bheith seachadta nó tar éis mionnscríbhinn a chomhdú mar
fhreagra ar éileamh an ghearánaí, de réir mar a bheidh,
seachadfar cosaint leasaithe nó comhdófar mionnscríbhinn
fhorlíontach chun forálacha mhír (1) den riail seo a chomh-
líonadh. Ní bheidh aon ordú ag teastáil le haghaidh an
leasaithe sin nó chun an mhionnscríbhinn fhorlíontach sin
a chomhdú.

8. Féadfaidh gearánaí, mar fhreagra ar fhrithéileamh,
airgead a íoc isteach sa Chúirt mar shásamh ann, faoi réir na
gcoinníollacha céanna i dtaobh costas agus eile a bhaineann
le híocaíocht isteach sa Chúirt ag cosantóir.

9. Ní dhéanfar airgead a bheidh íoctha isteach sa Chúirt
faoi ordú ón gCúirt a íoc amach as an gCúirt ach amháin de
bhun ordaithe ón gCúirt: Ar an gcoinníoll, i gcás ina mbeidh,
sula mbeidh an chosaint seachadta, airgead íoctha isteach sa
Chúirt ag an gcosantóir de bhun ordaithe faoi fhorálacha
Ordú 37, go bhféadfaidh sé (mura n-ordóidh an Chúirt a
mhalairt), le fógra i scríbhinn, an t-airgead sin go léir nó aon
chuid de, maille le haon íocaíocht bhreise más gá, a leith-
reasú chuig éileamh iomlán an ghearánaí nó chuig aon chuid
shonraithe de, nó, má dhéanann sé forthairiscint a phléadáil,
go bhféadfaidh sé, lena phléadáil, an t-airgead go léir sa
Chúirt, nó aon chuid de, a leithreasú mar íoc isteach sa
Chúirt ar an airgead a mbeidh líomhnaithe é a bheith for-
thairgthe; agus measfar, air sin, maidir leis an airgead a
bheidh leithreasaithe amhlaidh, gur airgead é a bheidh
íoctha isteach sa Chúirt de bhun na rialacha sin roimhe seo
den Ordú seo a bhaineann le hairgead a bheidh íoctha
isteach sa Chúirt, nó le hairgead a bheidh íoctha isteach sa
Chúirt i dteannta pléadála forthairiscint a bheith déanta, de
réir mar a bheidh, agus beidh sé faoi réir na rialacha sin ar
gach slí.

10. (1) In aon chúis nó ábhar ina ndéanfaidh naíon nó
duine mímheabhrach airgead nó damáistí a éileamh, nó ina
n-éileofar airgead nó damáistí thar ceann naín nó duine mhí-
mheabhraigh, agus é ag agairt ina aonar nó i gcomhar le
páirtithe eile, ní bheidh aon socraíocht nó comhréiteach nó
íocaíocht nó glacadh le hairgead a bheidh íoctha isteach sa
Chúirt, roimh an triail nó le linn nó tar éis na trialach, bailí
i ndáil le héilimh aon naín nó duine mhímheabhraigh den
sórt sin, gan formheas na Cúirte.
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(2) Ní dhéanfar aon airgead (focal, chun críocha na
rialach seo, a fholaíonn damáistí) a ghnóthófar, nó a
mbreithneofar é a bheith le híoc, nó a n-ordófar é a íoc, nó
a dhámhfar, nó a gcomhaontófar é a íoc, ar shlí ar bith, in
aon chúis nó ábhar den sórt sin i leith na n-éileamh ó aon
naíon nó duine mímheabhrach den sórt sin, trí fhíorasc nó
trí shocraíocht, trí chomhréiteach, trí íocaíocht isteach sa
Chúirt nó ar shlí eile, roimh an triail nó le linn nó tar éis na
trialach, a íoc leis an ngearánaí nó leis an neaschara don
ghearánaí nó le haturnae an ghearánaí mura n-ordóidh an
Chúirt é.

(3) Déileálfar mar a ordóidh an Chúirt leis an airgead
go léir a ghnóthófar nó a mbreithneofar é a bheith le híoc
nó a n-ordófar é a íoc nó a dhámhfar nó a gcomhaontófar é
a íoc amhlaidh, agus féadfar a ordú amhlaidh an t-airgead
sin nó aon chuid de:—

(a) a íoc isteach san Ard-Chúirt agus a infheistiú, nó go
ndéileálfar leis ar shlí eile san Ard-Chúirt; nó

(b) a íoc isteach i gCúirt Chuarda, nó a aistriú chuig
Cúirt Chuarda, na dúiche ina mbeidh cónaí ar an
ngearánaí sin, nó i nó chuig cibé Cúirt Chuarda
eile is cuí leis an gCúirt.

Féadfar Foirm Uimh. 9 agus Foirm Uimh. 10 i bhFoscríbhinn
E a úsáid i gcásanna lena mbainfidh siad.

(4) (i) Féadfaidh sé go n-áireofar sna hordacháin dá
dtagraítear i mír (3) den riail seo aon ordacháin ghinearálta
nó speisialta is cuí leis an gCúirt a thabhairt, lena n-áireofar
(gan dochar do ghinearáltacht na forála sin thuas) ordacháin
i dtaobh na slí a mbeidh an t-airgead le cur chun feidhme nó
a mbeifear le déileáil leis agus i dtaobh aon íocaíochta a
bheidh le déanamh, go díreach nó amach as an tsuim a
bheidh íoctha isteach sa Chúirt, agus (i gcás airgead a aistriú
chuig an gCúirt Chuarda) sula n-aistreofar chuig an gCúirt
Chuarda é nó tar éis é a aistriú chuici, leis an ngearánaí nó
leis an neaschara i leith airgid a bheidh íoctha, nó i leith
caiteachas a bheidh tabhaithe, le haghaidh nó thar ceann nó
chun tairbhe an naín nó an duine mhímheabhraigh nó eile,
nó chun é a chothabháil nó eile, nó le haturnae an ghearánaí
i leith costas.

(ii) Déanfar deimhniú breithe gach naíonghearánaí den
sórt sin a thabhairt ar aird don Chúirt, agus déanfar dáta na
breithe sin a réamhaithris sa deimhniú nó san ordú ón
gCúirt.

(5) Déanfaidh an t-oifigeach cuí don Phríomh-Oifig,
ar iarraidh ón gCláraitheoir Contae, cóipeanna a thabhairt
dó, in aisce, de cibé doiciméid a bheidh ag teastáil ón gCúirt
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Chuarda in aon chúis nó ábhar ina mbeifear tar éis airgead
a íoc nó a aistriú faoi mhír (3) (b) den riail seo.

(6) Airgead a íocfar isteach sa Chúirt Chuarda nó a
aistreofar chuici faoin riail seo déanfar (faoi réir aon ordaithe
nó ordacháin a thabharfar sa bhreithiúnas nó san ordú chun
é a íoc nó a aistriú) é a theachtadh, a infheistiú nó a chur
chun feidhme, nó déileálfar leis ar shlí eile, chun tairbhe an
ghearánaí sin i cibé slí is cuí leis an gCúirt Chuarda dá rogha
féin agus de réir na Rialacha Cúirte Cuarda a bheidh i
bhfeidhm de thuras na huaire.

(7) Ní dhéanfaidh aon ní sa riail seo dochar do lian
aturnae i leith costas.

(8) Faoi réir aon ordaithe a dhéanfaidh an Chúirt (le
toiliú nó eile) i dtaobh chostais an ghearánaí nó na ngearán-
aithe in aon chúis nó ábhar den sórt sin, nó i dtaobh mhéid
na gcostas sin nó i dtaobh mhodh a n-íoctha:—

(i) Déanfaidh an Máistir Fómhais costais an
ghearánaí nó, má tá níos mó ná gearánaí
amháin ann, costais na ngearánaithe go léir
in aon chúis nó ábhar den sórt sin, nó na
costais a bhainfidh leis na héilimh sa chúis
nó san ábhar sin nó a leanfaidh astu, a
fhómhas amhail idir páirtí agus páirtí, fad a
bhainfidh le costais a n-ordófar don chosant-
óir nó d’aon pháirtí eile sa chúis nó san
ábhar sin iad a íoc leis an ngearánaí nó leis
na gearánaithe sin;

(ii) Déanfaidh an Máistir Fómhais costais (más
ann) an ghearánaí nó, má tá níos mó ná gear-
ánaı́ amháin ann, costais na ngearánaithe sin
go léir nach n-ordófar iad a bheith le híoc ag
aon pháirtí eile nó a bheith inghnóthaithe ó
aon pháirtí eile, a fhómhas amhail idir
aturnae agus cliant ar fhógra a bheith tugtha
don Aturnae Ginearálta do Choimircithe
Cúirte, agus má tá aon chuid de na costais
sin iníoctha ag aon pháirtí aosach sa chúis
nó san ábhar agus an páirtí sin a bheith sui
juris deimhneoidh an Máistir Fómhais méid
na coda sin agus na codanna a bheidh inı́octha
ag an naíon nó ag an duine mímheabhrach
sin; agus ní bheidh aon chostais seachas na
cinn a dheimhneofar amhlaidh iníoctha leis
an aturnae thar ceann aon ghearánaí sa chúis
nó san ábhar.

(9) Beidh feidhm ag an riail seo mutatis mutandis:—
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(a) maidir le hairgead a ghnóthófar ar fhrithéileamh;

(b) maidir le hairgead a ghnóthóidh duine mı́mheabhrach
cibé acu a bheidh sé breithnithe ina dhuine mí-
mheabhrach ag ionchoisne é nó nach mbeidh;

(c) maidir le haon chaingean a shocrófar thar ceann
naín roimh an triail.

11. Déanfar airgead a íocfar isteach sa Chúirt nó infheist-
íochtaí a dhéanfar faoi fhorálacha riail 10, maille leis na
díbhinní nó leis an ús orthu, a dhíol, a aistriú, nó a íoc amach
leis an bpáirtí a bheidh ina dteideal, de bhun ordú na Cúirte.

12. Féadfaidh duine amháin nó níos mó de chosantóirí
leithleacha a bheidh á n-agairt i gcomhpháirt nó mar mhal-
airt ar a chéile airgead a íoc isteach sa Chúirt faoin Ordú
seo ar fhógra a bheith tugtha don chosantóir eile nó do na
cosantóirí eile. Má ghlacann an gearánaí de rogha, laistigh
den tréimhse ama atá ceaptha leis an Ordú seo, glacadh leis
an airgead a bheidh íoctha isteach sa Chúirt, tabharfaidh sé
fógra mar atá luaite i riail 4 do gach cosantóir agus, air sin,
bacfar gach imeacht eile sa chaingean nó i leith na cúise nó
na gcúiseanna sonraithe caingne (de réir mar a bheidh) agus
ní íocfar amach an t-airgead ach amháin de bhun ordaithe
ón gCúirt ina ndéileálfar le costais iomlána na caingne nó na
cúise nó na gcúiseanna caingne (de réir mar bheidh).

13. In aon chúis nó ábhar ina n-éileofar damáistí faoin
Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961, Cuid IV, ní dhéanfar
aon airgead a bheidh íoctha isteach sa Chúirt faoin Ordú seo
a íoc amach gan ordú ón gCúirt.

————————

ORDÚ 23.

Freagra agus pléadálacha ina dhiaidh sin.

1. Ní gá aon freagra in aon chás nach mbeidh na ráitis
ábhartha fhíorais uile sa phléadáil iomchuí ach le séanadh
agus le cur faoi shaincheist.

2. Seachadfaidh gearánaí a fhreagra, i gcás inar gá sin,
laistigh de cheithre lá dhéag ó dháta seachadta na cosanta
nó an chinn dheireanaigh de na cosaintí, mura ndéanfaidh
an Chúirt an tréimhse ama a fhadú.

3. Ní phléadálfar aon phléadáil i ndiaidh freagra, seachas
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uamadh saincheiste, gan cead ón gCúirt, ná sa chás sin féin
ach ar cibé téarmaí is cuí leis an gCúirt.

4. Faoi réir riail 3, seachadfar gach pléadáil i ndiaidh
freagra laistigh de cheithre lá ó dháta seachadta na pléadála
roimhe sin, mura ndéanfaidh an Chúirt an tréimhse ama a
fhadú.

5. I gcás ina bpléadálfar frithéileamh, beidh freagra air
faoi réir na rialacha is infheidhme maidir le cosaint.

6. A luaithe a bheidh uamadh saincheiste déanta ag aon
pháirtí ar an bpléadáil a bheidh déanta roimhe sin ag an
bpáirtí freasúrach, go simplí, gan aon phléadáil bhreise nó
eile a chur léi, nó a luaithe a bheidh mainneachtain déanta
ag aon pháirtí mar a luaitear in Ordú 27, riail 11, measfar na
pléadálacha amhail idir na páirtithe sin a bheith dúnta.

————————

ORDÚ 24.

Ábhair a thiocfaidh chun cinn fad a bheifear ag
feitheamh ar an gcaingean.

1. Aon fhoras cosanta a mbeidh tagtha ann dó tar éis
caingean a bheith tionscanta ach sula mbeidh a chosaint
seachadta ag an gcosantóir, agus sula mbeidh an tréimhse
ama a bheidh ceaptha chun é sin a dhéanamh caite, féad-
faidh an cosantóir é a tharraingt anuas ina chosaint, leis féin
nó i dteannta foras cosanta eile; agus, más rud é, tar éis
cosaint a bheith seachadta, go dtiocfaidh ann d’aon fhoras
cosanta ar aon fhritháireamh nó aon fhrithéileamh a bheidh
líomhnaithe inti ag an gcosantóir féadfaidh an gearánaí é a
tharraingt anuas ina fhreagra, leis féin nó i dteannta aon
fhorais fhreagartha eile.

2. I gcás ina dtiocfaidh ann d’aon fhoras cosanta tar éis
don chosantóir cosaint a sheachadadh, nó tar éis don
tréimhse ama a bheidh ceaptha chun é sin a dhéanamh a
bheith caite, féadfaidh an cosantóir, agus i gcás ina dtioc-
faidh ann d’aon fhoras cosanta ar aon fhritháireamh nó frith-
éileamh tar éis do fhreagra a bheith seachadta nó tar éis don
tréimhse ama a bheidh ceaptha chun freagra a sheachadadh
a bheith caite, féadfaidh an gearánaí, laistigh d’ocht lá tar éis
teacht ann don fhoras cosanta sin, nó tráth ar bith ina
dhiaidh sin le cead ón gCúirt, cosaint bhreise nó freagra
breise, de réir mar bheidh, a sheachadadh ina leagfar amach
an céanna.



O. 24, r. 3 80

3. Aon uair a líomhnóidh aon chosantóir ina chosaint, nó
in aon chosaint bhreise mar a luaitear i riail 2, aon fhoras
cosanta a mbeidh tagtha ann dó tar éis an chaingean a
thionscnamh, féadfaidh an gearánaí admháil i leith na cos-
anta sin (ar admháil í a fhéadfaidh a bheith i bhFoirm Uimh.
7 i bhFoscríbhinn C) a sheachadadh, agus féadfaidh sé, air
sin, breithiúnas le haghaidh a chostas anuas go dtí tráth
pléadála na cosanta sin a shíniú, mura ndéanfaidh an Chúirt,
roimh sheachadh na hadmhála sin nó ina dhiaidh sin, a
mhalairt a ordú.

————————

ORDÚ 25.

Ponc dlí a thriail.

1. Beidh páirtí ar bith i dteideal aon phonc dlí a tharraingt
anuas trína phléadáil, agus déanfaidh an Breitheamh a
mbeidh an chúis á triail aige aon phonc a tharraingeofar
anuas amhlaidh a chur de láimh sa triail nó tar éis na trial-
ach, ar an gcoinníoll go bhféadfar, le toiliú na bpáirtithe, nó
le hordú ón gCúirt ar cheachtar páirtí dá iarraidh sin, an
céanna a chur síos lena éisteacht agus lena chur de láimh
tráth ar bith roimh an triail.

2. Más rud é, i dtuairim na Cúirte, an chaingean go léir,
nó aon chúis chaingne, foras cosanta, fritháireamh, frith-
éileamh, nó freagra ar leithligh inti, a bheith curtha de láimh
go substaintiúil le cinneadh an phoinc dhlí sin, féadfaidh an
Chúirt, air sin, an chaingean a dhíbhe nó cibé ordú eile a
dhéanamh inti is cóir.

————————

ORDÚ 26.

Scor.

1. Tráth ar bith sula bhfaighidh an gearánaí cosaint an
chosantóra nó, tar éis í a fháil, sula dtionscnóidh sé aon
imeacht eile sa chaingean (ach amháin aon iarratas
idirbhreitheach), féadfaidh sé, le fógra i scríbhinn i bhFoirm
Uimh. 20 i bhFoscríbhinn C, scor go hiomlán dá chaingean i
gcoinne gach duine nó aon duine de na cosantóirí, nó aon
chuid nó codanna den chúis ghearáin a mbeidh líomhnaithe
aige í a bheith aige a tharraingt siar, agus air sin íocfaidh sé
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costais an chosantóra sin i leith na caingne nó, mura mbeidh
scortha go hiomlán den chaingean, na costais a bheidh tagtha
den ábhar a bheidh tarraingthe siar amhlaidh. Déanfar na
costais sin a fhómhas. Féadfaidh an gearánaí, áfach, tráth ar
bith sula gcuirfear aon chúis síos i gcomhair trialach, scor go
hiomlán dá chaingean, le costais nó gan costais a bheith le
híoc ag aon pháirtí, ar thoiliú i scríbhinn, arna shíniú ag na
páirtithe go léir nó ag a n-aturnaetha, a thabhairt ar aird don
oifigeach cuí agus déanfar na costais sin (más ann) a
fhómhas. Ní bheidh an scor nó an tarraingt siar sin, de réir
mar a bheidh, ina chosaint nó ina cosaint ar aon chaingean
ina dhiaidh sin. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt sa
riail seo, ní bheidh an gearánaí inniúil ar scor den chaingean
gan cead ón gCúirt, ach féadfaidh an Chúirt, roimh an éist-
eacht nó an triail, nó lena linn nó dá héis, ar cibé téarmaí is
cóir i dtaobh costas, agus i dtaobh aon chaingne eile, agus i
dtaobh aon ní eile, a ordú go scoirfear den chaingean, nó
go scriosfar amach aon chuid den chúis ghearáin a bheidh
líomhnaithe. Féadfaidh an Chúirt, mar an gcéanna, agus an
rogha chéanna aici i dtaobh téarmaí, a ordú go ndéanfar, ar
chosantóir dá iarraidh sin, na forais chosanta nó frithéilimh
go léir a mbeidh líomhnaithe aige iad a bheith aige, nó aon
chuid díobh, a tharraingt siar nó a scriosadh amach, ach ní
bheidh cosantóir inniúil ar a chosaint, nó aon chuid di, a
tharraingt siar gan an cead sin.

2. Nuair a bheidh cúis taifeadta le haghaidh trialach, féad-
faidh an gearánaí nó an cosantóir í a tharraingt siar, ar
thoiliú i scríbhinn arna shíniú ag na páirtithe, nó ag a
n-aturnaetha, a thabhairt ar aird don oifigeach cuí. Áireofar
sa toiliú liost-uimhir agus ionad trialach an cháis.

3. Féadfaidh aon chosantóir breithiúnas a thaifeadadh le
haghaidh chostais na caingne, má scoirtear go hiomlán den
chaingean ina choinne, nó le haghaidh na gcostas a bheidh
tagtha den ábhar a bheidh tarraingthe siar, mura mbeidh
scortha go hiomlán den chaingean, más rud é nach n-íocfar
na costais sin faoi seach laistigh de cheithre lá tar éis iad
a fhómhas.

4. Más rud é, sula n-íocfar costais caingne scortha, go
dtionscnófar aon chaingean ina dhiaidh sin, i leith na cúise
céanna caingne nó i leith cúise caingne arb ionann go sub-
staintiúil í agus an chúis chaingne sin, féadfaidh an Chúirt a
ordú an chaingean sin ina dhiaidh sin a bhac, go dtí go
mbeidh na costais sin íoctha.

————————
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ORDÚ 27.

Mainneachtain phléadála.

1. Mura ndéanfaidh an gearánaí, agus é de cheangal air
ráiteas éilimh a sheachadadh, an ráiteas a sheachadadh lais-
tigh den tréimhse ama a bheidh lamháilte chuige sin, féad-
faidh an cosantóir, nuair a bheidh an tréimhse ama sin caite,
a iarraidh ar an gCúirt an chaingean a dhíbhe, le costais,
d’uireasa í a thabhairt ar aghaidh; agus féadfaidh an Chúirt,
ar an iarratas sin a éisteacht, a ordú an chaingean a dhíbhe
dá réir sin, nó féadfaidh sí cibé ordú eile a dhéanamh ar cibé
téarmaí is cóir leis an gCúirt.

2. Faoi réir fhorálacha rialacha 15 agus 16, mura mbeidh
in éileamh an ghearánaí ach éileamh ar fhiach nó éileamh
leachtaithe, nó éileamh chun talamh a aisghabháil, nó chun
earraí sonracha a sheachadadh, agus nach seachadfaidh an
cosantóir cosaint laistigh den tréimhse ama a bheidh lamh-
áilte chuige sin, féadfaidh an gearánaí, nuair a bheidh an
tréimshe ama sin caite, breithiúnas críochnaitheach a
thaifeadadh sa Phríomh-Oifig le haghaidh mhéid an fhéich
nó an éilimh leachtaithe sin, nó go n-aisghabhfaidh an duine
a mbeidh a theideal dearbhaithe sa ráiteas éilimh seilbh ar
an talamh, nó go seachadfar na hearraí sonracha gan an
rogha a thabhairt don chosantóir na hearraí sin a choimeád
ar a luach a íoc, de réir mar a bheidh, le costais.

3. Más rud é gurb é a bheidh in éileamh an ghearánaí
éileamh ar fhiach nó éileamh leachtaithe, nó éileamh chun
talamh a aisghabháil, nó chun earraí sonracha a sheachad-
adh, agus éileamh freisin ar dhamáistı́ airgid nó aon fhaoiseamh
eile, agus nach seachadfaidh an cosantóir cosaint laistigh den
tréimhse ama a bheidh lamháilte chuige sin, féadfaidh an
gearánaí breithiúnas críochnaitheach a thaifeadadh mar a
fhoráiltear i riail 2, agus féadfaidh sé iarratas a dhéanamh
freisin mar a fhoráiltear i riail 8 i leith an éilimh sin ar
dhamáistí airgid nó faoiseamh eile.

4. Más rud é, in aon chaingean den sórt a luaitear i rial-
acha 2 agus 3, go mbeidh cosantóirí leithleacha ann, má
mhainníonn duine díobh mar a luaitear sna rialacha sin,
féadfaidh an gearánaı́ breithiúnas crı́ochnaitheach a thaifead-
adh i gcoinne an chosantóra a bheidh ag mainneachtain
amhlaidh, agus forghnı́omhú a eisiúint ar an mbreithiúnas sin
gan dochar dá cheart chun dul ar aghaidh lena chaingean i
gcoinne na gcosantóirí eile nó i gcoinne an chosantóra sin
faoi riail 3.

5. Más caingean í chun talamh a aisghabháil mar gheall ar
neamhíoc cíosa, ní thaifeadfar aon bhreithiúnas faoin Ordú
seo go dtí go mbeidh mionnscríbhinn, arna déanamh ag an
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tiarna talún nó ag a ghníomhaire nó a ghlacadóir nó a chléir-
each, comhdaithe ina luafar cíos bliana amháin ar a laghad
a bheith dlite, de bhreis ar gach liúntas ceart agus cóir, tráth
tionscanta na caingne.

6. I gcaingean chun gabháltas nó tailte ar a mbeidh gabhál-
tas talmhaíochta nó féaraigh, nó gabháltas a mbeidh cuid de
ina ghabháltas talmhaíochta agus an chuid eile ina ghabhál-
tas féaraigh, de réir a chineáil, a aisghabháil mar gheall ar
neamhíoc cíosa ní thaifeadfar aon bhreithiúnas faoin Ordú
seo go dtí go mbeidh mionnscríbhinn, arna déanamh ag an
tiarna talún nó ag a ghníomhaire nó a ghlacadóir nó a chléir-
each, comhdaithe ag fíorú an fhormhuinithe speisialta ar an
toghairm. Féadfaidh an mhionnscríbhinn sin a bheith i
bhFoirm Uimh. 6 i bhFoscríbhinn A, Cuid 1.

7. I gcaingne probháide, má mhainníonn aon chosantóir
cosaint a sheachadadh, féadfaidh an chaingean dul ar
aghaidh d’ainneoin na mainneachtana sin.

8. I ngach caingean eile seachas na caingne a luaitear sna
rialacha sin roimhe seo den Ordú seo, mura ndéanfaidh cos-
antóir, agus é de cheangal air cosaint a sheachadadh, í a
sheachadadh laistigh den tréimhse ama a bheidh lamháilte,
féadfaidh an gearánaí, faoi réir fhorálacha riail 9, an chaing-
ean a chur síos le foriarratas i gcomhair breithiúnais agus
tabharfar cibé breithiúnas a measfaidh an Chúirt, ar an ráit-
eas éilimh, an gearánaí a bheith ina theideal. Aon damáistí
a bhféadfaidh an gearánaí a bheith ina dteideal déanfaidh an
Breitheamh iad a fhionnadh maille le giúiré i gcás giúiré a
bheith ag teastáil ó aon pháirtí agus é a bheith i dteideal
giúiré, ach, taobh amuigh de sin, gan ghiúiré, agus, más gan
ghiúiré é, déanfaidh an Breitheamh nó an Máistir nó an
Scrúdaitheoir, de réir mar a ordóidh an Breitheamh, iad a
fhionnadh ar fhianaise le míonnscríbhinn nó eile.

9. (1) Ach amháin mar a fhoráiltear i bhfo-riail (4) den
riail seo, ní fhéadfar aon fhógra um fhoriarratas ar bhreith-
iúnas d’éagmais cosanta, i gcaingne ina mbeidh damáistí
neamhleachtaithe i dtort nó i gconradh á n-éileamh, a sheir-
bheáil mura rud é go mbeidh scríofa ag an ngearánaí, lá is
fiche ar a laghad roimh sheirbheáil an fhógra sin, chuig an
gcosantóir ag tabhairt fógra dó á rá é a bheith ar intinn aige
fógra um fhoriarratas ar bhreithiúnas a sheirbheáil agus, san
am céanna, ag toiliú le seachadadh déanach cosanta laistigh
de lá is fiche ó dháta na litreach.

(2) Mura seachadfar aon chosaint laistigh den tréimh-
se sin beidh de chead ag an ngearánaí fógra um fhoriarratas
ar bhreithiúnas d’éagmais cosanta a sheirbheáil a bheidh le
filleadh go dtí dáta nach luaithe ná ceithre lá dhéag glan ó
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dháta seirbheála an fhógra; déanfar an fógra foriarratais sin
a chomhdú tráth nach déanaí ná sé lá roimh an dáta fillte.

(3) Más rud é, tráth nach déanaí ná seacht lá tar éis
an fógra sin um fhoriarratas ar bhreithiúnas a sheirbheáil, go
seachadfaidh an cosantóir cosaint ar an ngearánaí agus, tráth
nach déanaí ná sé lá roimh an dáta fillte, go dtaiscfidh sé
cóip den chosaint sa Phríomh-Oifig agus cóip dheimhnithe
den fhógra foriarratais sin i gceangal léi, ní chuirfear an for-
iarratas sin ar bhreithiúnas i liosta an bhreithimh ach beidh
sé arna scriosadh amach agus íocfaidh an cosantóir leis an
ngearánaí suim £100 i leith a chostas maidir leis an bhfor-
iarratas sin ar bhreithiúnas.

(4) Más rud é, in aon chás, gur féidir leis an ngearánaí
cúiseanna speisialta a shuíomh lenar gá fógra um fhor-
iarratas ar bhreithiúnas d’éagmais cosanta a sheirbheáil sna
cásanna dá bhforáiltear leis an riail seo le práinn níos mó ná
de réir na bhforálacha anseo roimhe seo, féadfaidh sé
iarratas ex parte a dhéanamh chuig Máistir na hArd-Chúirte
ar ordú ag tabhairt ceada dó fógra um fhoriarratas ar
bhreithiúnas d’éagmais cosanta a sheirbheáil ina dtabharfar
fógra ceithre lá glan ar a laghad don chosantóir.

10. Más rud é, in aon chaingean den sórt a luaitear i riail
8, go mbeidh cosantóirí leithleacha ann, ansin, má mhainn-
íonn duine de na cosantóirí sin mar a dúradh, féadfaidh an
cosantóir (más cúis chaingne intéarfa í an chúis chaingne) an
chaingean a chur síos láithreach le foriarratas ar bhreithiúnas
i gcoinne an chosantóra a bheidh ag mainneachtain
amhlaidh, nó féadfaidh sé í a chur síos ina choinne tráth a
taifeadta le haghaidh trialach, nó a curtha síos le foriarratas
ar bhreithiúnas i gcoinne na gcosantóirí eile.

11. Mura seachadfaidh an gearánaí freagra, nó mura
seachadfaidh aon pháirtí aon phléadáil ina dhiaidh sin, lais-
tigh den tréimhse a bheidh lamháilte chuige sin, measfar na
pléadálacha a bheith dúnta ar an tréimhse sin a bheith caite,
agus measfar na ráitis ábhartha fhíorais go léir sa phléadáil
a bheidh seachadta go deireanach a bheith séanta agus
curtha faoi shaincheist.

12. In aon chás ina dtiocfaidh saincheisteanna chun cinn i
gcaingean seachas idir gearánaí agus cosantóir, má mhainn-
íonn aon pháirtí in aon saincheist den sórt sin aon pléadáil a
sheachadadh, féadfaidh an páirtí freasúrach cibé breithiúnas,
más ann, a ndealróidh sé é a bheith ina theideal ar na pléad-
álacha a iarraidh ar an gCúirt, agus féadfaidh an Chúirt a
ordú breithiúnas a thaifeadadh dá réir sin, nó féadfaidh sí
cibé ordú eile a dhéanamh is gá chun ceartas iomlán a
dhéanamh idir na páirtithe.

13. Sula dtaifeadfar breithiúnas mainneachtana i leith aon
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fhéich nó éilimh leachtaithe faoin Ordú seo, comhdófar
mionnscríbhinn ina sonrófar an tsuim a bheidh dlite iarbhír
an uair sin.

14. Féadfaidh an Chúirt aon bhreithiúnas mainneachtana,
faoin Ordú seo nó faoi aon cheann eile de na Rialacha seo,
a chur ar ceal ar cibé téarmaí i dtaobh costas nó eile is cuí
leis an gCúirt, agus i gcás ina mbeidh caingean curtha síos
faoi riail 8, féadfaidh an Chúirt déileáil le cur síos sin na
caingne ionann is dá mbeifí tar éis breithiúnas mainneacht-
ana a shíniú tráth curtha síos an cháis.

15. In imeachtaí arna dtionscnamh ag iasachtóir airgid, nó
ag sannaí nó ag ionadaí pearsanta dlíthiúil iasachtóra airgid,
chun airgead a bheidh tugtha ar iasacht ag an iasachtóir air-
gid, nó aon ús ar an airgead sin, a ghnóthú, ní thaifeadfar
breithiúnas d’éagmais cosanta go dtí go mbeidh dhá mhí
dhéag caite ó dháta eisiúna thoghairm thionscanta na
n-imeachtaí, mura mbeidh cead faighte ón gCúirt ar dtús.
Féadfar iarratas a dhéanamh ar an gcead sin le foriarratas
iar bhfógra a sheirbheálfar ceithre lá glan ar a laghad roimh
an éisteacht; agus beidh feidhm ag forálacha Ordú 13, riail
14 (2) agus (3), maidir leis an iarratas sin.

16. I gcaingne chun fiach nó éileamh leachtaithe a
bheidh ag teacht de chomhaontú fruilcheannaigh nó comh-
aontú díola creidmheasa (arna mhíniú leis an Acht Fost-
Cheannaigh, 1946), nó d’aon chonradh ráthaíochta a bhain-
fidh le comhaontú den sórt sin, a ghnóthú, ní thaifeadfar
breithiúnas de mhainneachtain cosanta go dtí go mbeidh dhá
mhí dhéag caite ó dháta eisiúna thoghairm thionscanta na
n-imeachtaí, mura mbeidh cead faighte ón gCúirt ar dtús.
Féadfar iarratas a dhéanamh ar an gcead sin le foriarratas
iar bhfógra a sheirbheálfar ceithre lá glan ar a laghad roimh
an éisteacht, go pearsanta nó leis an bpost cláraithe arna
dhíriú chuig an gcosantóir ag an seoladh is deireanaí is eol a
bheith aige; agus ní thaifeadfar breithiúnas go dtí go mbeidh
mionnscríbhinn comhdaithe ina luafar na ceanglais a shon-
raítear in alt 3 nó in alt 4 (de réir mar a bheidh) den Acht
Fost-Cheannaigh, 1946 (arna leasú le hailt 21 agus 22 den
Acht Fruilcheannaigh (Leasú), 1960), a bheith comhlíonta.

————————

ORDÚ 28.

Leasú.

1. Féadfaidh an Chúirt, ag aon chéim de na himeachtaí, a
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cheadú do cheachtar páirtı́ a fhormhuiniú nó a phléadál-
acha a athrú nó a leasú i cibé slí agus ar cibé téarmaí is cóir,
agus déanfar gach leasú den sórt sin is gá chun a chinneadh
cad iad na fíorcheisteanna a bheidh faoi chonspóid idir na
páirtithe.

2. Féadfaidh an gearánaí, gan aon chead, a ráiteas éilimh
a leasú, cibé acu a bheidh sé formhuinithe ar an toghairm nó
nach mbeidh, uair amháin tráth ar bith sula mbeidh an
tréimhse ama a bheidh ceaptha chun freagra a thabhairt
caite, agus sula dtabharfar freagra nó, i gcás nach seachad-
far aon chosaint, tráth ar bith sula mbeidh ceithre sheachtain
caite ó láithriú an chosantóra a bheidh tar éis láithriú go
deireanach.

3. Féadfaidh cosantóir a mbeidh aon fhrithéileamh nó
fritháireamh curtha suas aige an frithéileamh nó an frith-
áireamh sin a leasú, gan aon chead, tráth ar bith laistigh de
shé lá ó dháta seachadta an fhreagra nó ón tréimhse ama a
bheidh lamháilte chun é a sheachadadh a bheith caite, cibé
tréimhse acu is giorra.

4. I gcás ina mbeidh a phléadáil leasaithe ag aon pháirtí
faoi riail 2 nó riail 3, féadfaidh an páirtí freasúrach, laistigh
d’ocht lá tar éis an phléadáil leasaithe a sheachadadh air, a
iarraidh ar an gCúirt an leasú, nó aon chuid de, a dhícheadú,
agus féadfaidh an Chúirt, más deimhin léi gur gá sin de réir
cheartas an cháis, an céanna a dhícheadú, nó é a cheadú faoi
réir cibé téarmaí i dtaobh costas nó eile is cóir.

5. I gcás ina mbeidh a phléadálacha leasaithe ag aon
pháirtí faoi riail 2 nó riail 3, pléadálfaidh an páirtí freasúrach
sa phléadáil leasaithe, nó leasóidh sé a phléadáil, laistigh den
tréimhse ama a bheidh aige an tráth sin chun pléadáil, nó
laistigh d’ocht lá ó dháta seachadta an leasaithe, cibé
tréimhse acu is faide; agus i gcás go mbeidh an páirtí freasúr-
ach tar éis pléadáil roimh sheachadadh an leasaithe, agus
nach ndéanfaidh sé pléadáil arís nó nach ndéanfaidh sé leasú
laistigh den tréimhse ama atá luaite thuas, measfar é a bheith
ag seasamh ar a phléadáil bhunaidh mar fhreagra ar an
leasú sin.

6. I ngach cás nach bhforáiltear dó leis na rialacha sin
roimhe seo den Ordú seo, féadfaidh ceachtar páirtí cead a
iarraidh ar an gCúirt, roimh thriail na caingne nó sa triail,
chun leasú a dhéanamh, agus féadfar an leasú sin a cheadú
ar cibé téarmaí i dtaobh costas nó eile is cóir.

7. Páirtí a mbeidh ordú faighte aige á cheadú leasú a
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dhéanamh, más rud é nach ndéanfaidh sé leasú dá réir sin
laistigh den tréimhse ama a bheidh ceaptha chuige sin leis
an ordú, nó mura mbeidh aon tréimhse ama ceaptha leis an
ordú, ansin laistigh de cheithre lá dhéag ó dháta an ordaithe,
tiocfaidh an t-ordú sin chun leasú a dhéanamh chun bheith
ar neamhní ipso facto ar an tréimhse cheaptha ama a dúradh,
nó na ceithre lá dhéag sin, de réir mar a bheidh, a bheith
caite, mura gcuirfidh an Chúirt fad leis an tréimhse ama.

8. Féadfar formhuiniú nó pléadáil a leasú trí athruithe a
scríobh sa chóip a bheidh seachadta, agus trí aguisíní ar
pháipéar a chuirfear idir na leathanaigh más gá, mura n-éil-
eofar leis na leasuithe níos mó ná 144 fhocal a chur isteach
in aon áit amháin, nó mura mbeidh siad chomh líonmhar sin,
nó de chineál a d’fhágfadh gur dheacair nó gur mhíchaoith-
iúil an doiciméad a léamh dá ndéanfaí i scríbhinn iad, agus i
gceachtar cás acu sin ní foláir an leasú a dhéanamh tríd an
doiciméad arna leasú a sheachadadh, agus beidh sé clóite
nuair a cheanglaítear é a chló faoi Ordú 19, riail 9.

9. Aon uair a leasófar aon fhormhuiniú nó pléadáil, déan-
far an céanna, arna leasú, a mharcáil le dáta an ordaithe,
más ann, faoina mbeidh an céanna leasaithe amhlaidh, agus
dáta lá déanta an leasaithe sin, mar seo a leanas, eadhon:
‘‘Arna leasú an lá de de bhun ordaithe
ó dar dáta an lá de .’’

10. Aon uair a dhéanfar aon fhormhuiniú nó pléadáil a
leasú, seachadfar an doiciméad leasaithe sin ar an bpáirtí
freasúrach laistigh den tréimhse ama a bheidh lamháilte
chun an céanna a leasú.

11. Féadfaidh an Chúirt dearmaid chléireachais i mbreith-
iúnais nó in orduithe, nó earráidí a bheidh tarlaithe de
thaisme iontu de dheasca aon bhotúin nó easnaimh, a
cheartú, tráth ar bith, le foriarratas, gan achomharc.

12. Féadfaidh an Chúirt, tráth ar bith, agus ar cibé téarmaí
i dtaobh costas nó eile is cóir leis an gCúirt, aon locht nó
earráid in aon imeachtaí a leasú, agus déanfar gach leasú is
gá chun a chinneadh cad í an fhíorcheist nó an fhíor-shain-
cheist a bheidh tarraingthe anuas ag na himeachtaí nó ag
brath orthu.

13. Maidir leis na costais a bhainfidh le haon leasú agus a
thiocfaidh d’aon leasú a dhéanfar de bhun rialacha 2 agus 3,
is é páirtí déanta an leasaithe a iompróidh iad, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

————————
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ORDÚ 29.

Urrús i leith costas.

1. Nuair a éileoidh páirtı́ urrús i leith costas ó pháirtı́ eile,
beidh de chead aige an t-urrús sin a iarraidh le fógra ar an
bpáirtı́; agus mura dtabharfaidh an páirtı́ deiridh sin, laistigh
d’ocht n-uaire an chloig is daichead tar éis an fógra sin a sheir-
bheáil, fógra á ghealladh go ngéillfidh sé dó, beidh de chead ag
an bpáirtı́ a mbeidh an t-urrús á éileamh aige ordú a iarraidh
ar an gCúirt á ordú don pháirtı́ sin an t-urrús sin a thabhairt.

2. Ní bheidh cosantóir i dteideal ordaithe le haghaidh
urrúis i leith costas ar an aonfhoras cónaí a bheith ar an
ngearánaí i dTuaisceart Éireann.

3. Ní bheidh aon chosantóir i dteideal ordaithe le hagh-
aidh urrúis i leith costas de bhíthin cónaí a bheith ar aon
ghearánaí lasmuigh de dhlínse na Cúirte, mura dtabharfar
mionnscríbhinn shásúil á rá cosaint de bhua tuillteanais a
bheith ag an gcosantóir sin.

4. Féadfar a ordú do ghearánaí a mbeidh cónaí air de
ghnáth lasmuigh den dlínse urrús a thabhairt i leith costas cé
go mbeidh cónaí air go sealadach laistigh den dlínse.

5. Má thionscnaíonn duine caingean chun talamh a
aisghabháil tar éis caingean roimh ré chun an céanna a ais-
ghabháil a bheith tionscanta ag an duine sin nó ag aon duine
a mbeidh éileamh á dhéanamh aige tríd nó faoi, i gcoinne an
chosantóra chéanna, nó i gcoinne aon duine a mbeidh cos-
aint á déanamh aige tríd nó faoi, féadfaidh an Chúirt a ordú,
tráth ar bith, go dtabharfaidh an gearánaí don chosantóir
urrús i leith chostais an chosantóra, cibé acu a bheidh an
chaingean roimh ré curtha de láimh trí scor nó trí neamh-
agra nó trí bhreithiúnas i bhfabhar an chosantóra.

6. I gcás ina mbeidh ordú déanta ag an gCúirt go
dtabharfaidh páirtí urrús i leith costas, is é an Máistir i ngach
cás a chinnfidh, faoi réir riail 7, cad é méid an urrúis sin agus
an tráth nó na tráthanna a dtabharfar é, agus an modh agus
an fhoirm ina dtabharfar é, agus an duine nó na daoine dá
dtabharfar é.

7. I gcás ina mbeidh banna le tabhairt mar urrús i leith
costas, is don pháirtí nó don duine a mbeidh an t-urrús ag
teastáil uaidh a thabharfar é agus ní d’oifigeach don Chúirt,
mura n-ordóidh an Máistir a mhalairt. Ar an gcoinníoll, in
aon chúis nó ábhar maidir le pósadh, mar a mbeidh urrús i
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leith costas le tabhairt le banna, gur don Mháistir a thabhar-
far an banna.

————————

ORDÚ 30.

Orduithe taoibhe.

Is iad seo a leanas orduithe taoibhe na Cúirte:—

(1) Chun an gearánaí, ar naíon é le déanaí, do thabh-
airt imeachtaí ar aghaidh ina ainm féin, ar a lán-aois a shlánú
(i gcásanna nach mbeidh ag teacht faoi Ordú 15, riail 16).

(2) Chun imeachtaí a thabhairt ar aghaidh i gcoinne
cosantóra, ar naíon é le déanaí, ar a lán-aois a shlánú (i gcás-
anna nach mbeidh ag teacht faoi Ordú 15, riail 16).

(3) Chun imeachtaí a thabhairt ar aghaidh d’ainneoin
páirtí d’fháil bháis, ach a cheart a bheith ar marthain.

(4) Chun imeachtaí a thabhairt ar aghaidh trí Ard-
Aighne nua nó i gcoinne Ard-Aighne nua.

(5) Go dtabharfaidh páirtí cíosrolla.

(6) Go n-íocfaidh tionóntaí a gcíosanna le glacadóir,
le forghabhálaí, le caomhnóir, nó le riarthóir pendente lite.

(7) Go ndéanfaidh daoine a mbeidh fiacha ag eastát
pearsanta orthu na suimeanna a bheidh dlite dı́obh a ı́oc le
glacadóir nó le riarthóir pendente lite.

(8) Le haghaidh urghaire do shirriam chun ceann-
aitheoir a chur i seilbh.

(9) Le haghaidh urghaire do shirriam chun tionónta a
chur i seilbh.

(10) Chun glacadóir ar thailte a bheidh díolta ag an
mBreitheamh Talún, nó ar thailte a bheidh cuimsithe in ordú
dílseacháin a bheidh déanta, nó comhaontú a mbeidh fiat
tugtha ina leith, ag Coimisiún Talún na hÉireann (ar dheimh-
niú ó Choimisiún Talún na hÉireann a thabhairt ar aird á
dheimhniú an t-ordú dílseacháin sin a bheith déanta nó fiat
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a bheith tugtha i leith an chomhaonaithe sin, agus an t-air-
leacan a bheith déanta i leith na dtailte sin), a urscaoileadh.

(11) Chun díol a dhaingniú go hiomlán.

(12) Chun toiliú a ghlacadh agus riail Chúirte a dhéan-
amh de, i gcásanna inar ghnách déanamh amhlaidh go dtí
seo.

(13) Chun ordú coinníollach a dhaingniú ar dheimhniú
neamhshuite cúise, agus chun ordú a dhéanamh á ordú cibé
costais (más ann) a íoc a bheifear tar éis a fhorchoimeád
tráth déanta an ordaithe choinníollaigh.

(14) Le haghaidh breithiúnais eisealbhaithe ar shéan-
adh.

(15) Chun imeachtaí a thabhairt ar aghaidh, comh-
réiteach as an áireamh.

(16) Chun aturnae a athrú i gcúiseanna nó in ábhair
maidir le pósadh faoi Ordú 70, riail 69.

(17) Go nglacfar le neamhláithriú páirtí fhorghairthe
mar thréigean cheart an pháirtí sin chun probháide nó
riaracháin faoi Ordú 79, riail 57.

(18) Go ndéanfaidh páirtí forghairthe probháid nó
riarachán a bhaint amach, nó go nglacfar lena neamh-
dhéanamh amhlaidh mar thréigean cheart an pháirtí sin faoi
Ordú 79, riail 58.

(19) In aimiréalacht — chun comhaontuithe i scríbh-
inn a ghlacadh faoi Ordú 64, riail 52.

Ach amháin mar a dúradh, ní thaifeadfar nó ní dhéanfar
aon ordú taoibhe.

————————

ORDÚ 31.

Agarcheisteanna, follasú agus iniúchadh.

1. In aon chúis nó ábhar ina lorgófar faoiseamh mar
dhamáistí nó eile ar fhoras calaoise nó sáraithe iontaobhais,
féadfaidh an gearánaí, tráth ar bith tar éis a ráiteas éilimh a
sheachadadh, agus féadfaidh cosantóir, tráth seachadta nó
tar éis thráth seachadta a chosanta, gan aon ordú chun na
críche sin, agus i ngach cúis nó ábhar eile féadfaidh aon
pháirtí, le cead ón gCúirt, ar cibé téarmaí i dtaobh urrúis i
leith costas nó eile a ordóidh an Chúirt, agarcheisteanna a
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sheachadadh i scríbhinn chun na páirtithe freasúracha, nó
aon pháirtí amháin nó níos mó de na páirtithe sin, a cheistiú
agus nuair a sheachadfar na hagarcheisteanna sin beidh nóta
ag a mbun ina luafar cad iad na hagarcheisteanna díobh sin
a gceanglófar ar gach duine de na daoine sin iad a fhreagairt:
ar an gcoinníoll nach seachadfaidh aon pháirtí níos mó ná
sraith amháin agarcheisteanna ar an bpáirtí céanna gan ordú
chuige sin; ar an gcoinníoll, freisin, go measfar gur agar-
cheisteanna neamhábhartha agarcheisteanna nach mbain-
fidh le haon ábhair a bheidh i gceist sa chúis nó san ábhar,
d’ainneoin go bhféadfaidís a bheith inghlactha agus finné á
chroscheistiú ó bhéal.

2. Seachadfar cóip de na hagarcheisteanna a bheartófar a
sheachadadh i dteannta an fhógra um iarratas ar chead chun
iad a sheachadadh, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt,
agus cuirfear na hagarcheisteanna áirithe a mbeifear ag iarr-
aidh iad a sheachadadh faoi bhráid na Cúirte agus breith-
neoidh sí iad. Nuair a bheidh cinneadh á dhéanamh maidir
leis an iarratas sin, cuirfidh an Chúirt i gcuntas aon tairiscint
a bheidh déanta ag an bpáirtí a mbeifear ag iarraidh é a
agarcheistiú, chun sonraí a sheachadadh, nó admhálacha a
dhéanamh, nó doiciméid a thabhairt ar aird, a bhainfidh le
haon ábhar a bheidh faoi cheist. Ní thabharfar cead ach
amháin i dtaobh na n-agarcheisteanna sin a mheasfar a
bheith riachtanach chun an chúis nó an t-ábhar a chur de
láimh go cóir nó chun costais a shábháil.

3. Nuair a bheidh costais na cúise nó an ábhair á gcoig-
eartú, déanfar fiosrúchán, ar thionscnamh aon pháirtí, ar
chuibheas na hagarcheisteanna sin a fhoilseánú, agus más é
tuairim an Mháistir Fómhais nó na Cúirte, le hiarratas ar
fhiosrúchán nó gan aon iarratas, na hagarcheisteanna sin a
bheith foilseánaithe go neamhréasúnach, go cráiteach, nó go
míchuí ó thaobh faid, is é an páirtí ar a mbeidh locht a
íocfaidh in aon chás na costais a bheidh tagtha de na hagar-
cheisteanna sin agus na freagraí orthu.

4. Is i bhFoirm Uimh. 8 i bhFoscríbhinn C a bheidh na
hagarcheisteanna.

5. Más comhlacht corpraithe nó cuideachta chomhstoic,
cibé acu corpraithe nó neamhchorpraithe, nó aon chomh-
lacht eile daoine, arna chumhachtú nó arna cumhachtú de
réir dlí chun agairt nó chun bheith inagartha, ina ainm féin
nó ina hainm féin, nó in ainm aon oifigigh nó aon duine eile,
a bheidh in aon pháirtí i gcúis nó in ábhar, féadfaidh aon
pháirtí freasúrach ordú a iarraidh á cheadú dó agarcheist-
eanna a sheachadadh ar aon chomhalta den chorparáid, den
chuideachta nó den chomhlacht sin, nó ar aon oifigeach di
nó dó, agus féadfar ordú a dhéanamh dá réir sin.
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6. Aon agóid i gcoinne agarcheist amháin nó níos mó
d’agarcheisteanna leithleacha a fhreagairt ar an bhforas an
agarcheist nó na hagarcheisteanna a bheith scannalach nó
neamhábhartha, nó gan a bheith bona fide chun críche na
cúise nó an ábhair, nó na hábhair a mbeidh fiosrúchán
déanta orthu gan a bheith sách ábhartha ag an gcéim sin, nó
ar aon fhoras eile, féadfar í a dhéanamh sa mhionnscríbhinn
mar fhreagra.

7. Féadfar aon agarcheisteanna a chur ar ceal ar an
bhforas iad a bheith foilseánaithe go neamhréasúnach nó go
cráiteach, nó a scriosadh amach ar an bhforas iad a bheith
fadálach, leatromach, neamhriachtanach nó scannalach: agus
féadfar aon iarratas chun na críche sin a dhéanamh laistigh
de sheacht lá tar éis na hagarcheisteanna a sheirbheáil.

8. Déanfar agarcheisteanna a fhreagairt le mionnscríbhinn
a chomhdófar laistigh de dheich lá, nó laistigh de cibé
tréimhse eile ama a lamhálfaidh an Chúirt.

9. Is i bhFoirm Uimh. 9 i bhFoscríbhinn C a bheidh
mionnscríbhinn mar fhreagra ar agarcheisteanna.

10. Ní chuirfear i gcoinne aon mhionnscríbhinne mar
fhreagra ach déanfaidh an Chúirt, le foriarratas, cinneadh
maidir le dóthanacht nó eile aon mhionnscríbhinne den sórt
sin a mbeidh d’agóid déanta ina coinne nach leor í mar
mhionnscríbhinn.

11. Mura bhfreagróidh aon duine a agarcheisteofar nó
mura dtabharfaidh sé leorfhreagra, féadfaidh an páirtí a
bheidh ag agarcheistiú ordú a iarraidh ar an gCúirt á cheang-
al air freagra a thabhairt, nó freagra thar an bhfreagra a
bheidh tugtha a thabhairt, de réir mar a bheidh; agus féadfar
ordú a dhéanamh á cheangal air freagra a thabhairt nó
freagra thar an bhfreagra a bheidh tugtha a thabhairt,
le mionnscríbhinn nó trí cheistiú viva voce, de réir mar a
ordóidh an Chúirt.

12. (1) Féadfaidh páirtí ar bith, gan aon mhionnscríbhinn
a chomhdú, ordú a iarraidh ar an gCúirt á ordú d’aon pháirtí
eile in aon chúis nó ábhar follasú faoi mhionn a dhéanamh
ar na doiciméid a bheidh, nó a bheidh tar éis a bheith, ina
sheilbh nó faoina chumhacht agus a bhainfidh le haon ábhar
a bheidh faoi cheist san imeacht. Nuair a bheidh an t-iarratas
sin á éisteacht féadfaidh an Chúirt é a dhiúltú nó é a chur ar
atráth, más deimhin léi nach gá an follasú sin, nó nach gá é
ag an gcéim sin den chúis nó den ábhar, nó féadfaidh sí cibé
ordú a dhéanamh ar cibé téarmaı́ i dtaobh urrúis i leith chost-
ais an fhollasaithe nó eile, agus go ginearálta nó teoranta
d’aicmí áirithe doiciméad, a mheasfar is cuí.
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(2) Ar aon iarratas den sórt sin a dhéanamh chuici,
féadfaidh an Chúirt, in ionad a ordú mionnscríbhinn doic-
iméad a chomhdú, a ordú don pháirtí a mbeidh an follasú
iarrtha air liosta de na doiciméid a bheidh ina sheilbh, ina
choimeád nó faoina chumhacht, nó tar éis bheith ina sheilbh,
ina choimeád nó faoina chumhacht, agus a bhainfidh leis na
hábhair a bheidh faoi cheist, a sheachadadh ar an bpáirtí
freasúrach. Leanfaidh an liosta sin, a oiread agus is féidir
sin, foirm na mionnscríbhinne a fhorordaítear i riail 13. Má
ordaítear an liosta sin a sheachadadh ní choiscfidh sin an
Chúirt ar a ordú ina dhiaidh sin mionnscríbhinn doiciméad
a dhéanamh agus a chomhdú.

(3) Ní dhéanfar ordú faoin riail seo más é, agus a
mhéid arb é, tuairim na Cúirte nach gá é chun an chúis nó
an t-ábhar a chur de láimh go cóir nó chun costais a shábháil.

13. Sa mhionnscríbhinn a bheidh le déanamh ag páirtí a
mbeidh an t-ordú sin a luaitear i riail 12 (1) déanta ina
choinne, sonrófar cé acu de na doiciméid sin, más aon
cheann é, a bheidh luaite san ordú sin a mbeidh sé ag cur i
gcoinne é nó iad a thabhairt ar aird, agus is i bhFoirm Uimh.
10 i bhFoscríbhinn C a bheidh an mhionnscríbhinn sin.

14. Féadfaidh an Chúirt, tráth ar bith le linn d’aon chúis
nó ábhar a bheith ar feitheamh, a ordú do pháirtí ar bith sa
chúis nó san ábhar, cibé cinn is ceart leis an gCúirt de na
doiciméid a bheidh ina sheilbh nó faoina chumhacht agus a
bhainfidh le hábhar ar bith a bheidh faoi cheist sa chúis nó
san ábhar sin a thabhairt ar aird, faoi mhionn; agus féadfaidh
an Chúirt déileáil leis na doiciméid sin, nuair a thabharfar ar
aird iad, ar cibé modh a dhealróidh a bheith cóir.

15. Beidh gach páirtí i gcúis nó in ábhar i dteideal, tráth
ar bith, le fógra i scríbhinn, fógra a thabhairt d’aon pháirtí
eile a mbeidh tagairt déanta d’aon doiciméad ina phléadál-
acha nó ina mhionnscríbhinn nó ina liosta doiciméad, á fhóg-
airt air an doiciméad sin a thabhairt ar aird lena iniúchadh
ag an bpáirtí a mbeidh an fógra sin á thabhairt aige, nó ag a
aturnae, agus cead a thabhairt cóipeanna a dhéanamh de;
agus aon pháirtí nach ndéanfaidh de réir an fhógra sin ní
bheidh de chead aige ina dhiaidh sin aon doiciméid den sórt
sin a chur i bhfianaise thar a cheann féin sa chúis nó san
ábhar sin, mura sásóidh sé an Chúirt gan baint a bheith ag
an doiciméad sin ach lena theideal féin, agus eisean ina chos-
antóir sa chúis nó san ábhar, nó cúis nó leithscéal éigin eile
a bheith aige is leor leis an gCúirt chun gan déanamh de réir
an fhógra sin; agus sa chás sin féadfaidh an Chúirt a cheadú
an doiciméad sin nó na doiciméid sin a chur i bhfianaise ar
cibé téarmaí maidir le costais agus eile is cuí leis an gCúirt.
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16. Is i bhFoirm Uimh. 11 i bhFoscríbhinn C a bheidh
fógra d’aon pháirtí aon doiciméid a mbeidh tagairt déanta
dóibh ina phléadálacha nó ina mhionnscríbhinn nó ina liosta
doiciméad a thabhairt ar aird.

17. Déanfaidh an páirtí a dtabharfar an fógra sin dó, lais-
tigh de dhá lá ó dháta faighte an fhógra sin, más rud é go
mbeidh na doiciméid go léir a mbeidh tagairt déanta dóibh
ann leagtha amach aige sa mhionnscríbhinn nó sa liosta sin
a luaitear i riail 13, nó más rud é go mbeidh aon cheann de
na doiciméid a mbeidh tagairt déanta dóibh san fhógra sin
leagtha amach aige in aon mhionnscríbhinn nó liosta den
sórt sin, ansin, laistigh de cheithre lá ó dháta faighte an
fhógra sin, fógra a sheachadadh ar an bpáirtí a mbeidh an
céanna á thabhairt aige ina luafar tráth, laistigh de thrí lá ó
dháta a sheachadta, a bhféadfar na doiciméid, nó cibé doic-
iméad nó doiciméid díobh nach mbeidh sé ag cur i gcoinne
é nó iad a thabhairt ar aird, a iniúchadh in oifig a aturnae,
nó i gcás leabhar baincéirí nó leabhar cuntais eile, nó i gcás
leabhar a bheidh á n-úsáid de shíor chun críocha aon trádála
nó gnó, in áit a gcoimeádta de ghnáth, agus ina luafar cé acu
ceann nó cinn (más aon cheann é) de na doiciméid a mbeidh
sé ag cur i gcoinne é nó iad a thabhairt ar aird, agus cén
foras ar a mbeifear ag cur i gcoinne é nó iad a thabhairt ar
aird. Is i bhFoirm Uimh. 12 i bhFoscríbhinn C a bheidh an
fógra sin.

18. (1) Mura dtabharfaidh an páirtí a mbeidh fógra faoi
riail 15 seirbheáilte air an fógra sin faoin tráth le haghaidh
an iniúchta, nó má chuireann sé i gcoinne an iniúchta, nó
má thairgeann sé iniúchadh in áit seachas in oifig a aturnae,
féadfaidh an Chúirt, ar an bpáirtí ar mian leis sin a fháil dá
iarraidh sin, ordú a dhéanamh le haghaidh an iniúchta i cibé
áit agus ar cibé modh is cuí léi; agus, ach amháin i gcás doic-
iméad a mbeidh tagairt déanta dóibh sna pléadálacha nó sna
mionnscríbhínní ón bpáirtí a mbeidh an t-iarratas á dhéan-
amh ina choinne, nó a bheidh nochta sa mhionnscríbhinn
uaidh nó ina liosta doiciméad, bunófar an t-iarratas sin ar
mhionnscríbhinn ina dtaispeánfar cad iad na doiciméid a
mbeifear ag iarraidh iad a iniúchadh, an páirtí a mbeidh an
t-iarratas á dhéanamh aige a bheith i dteideal iad a iniúchadh
agus iad a bheith i seilbh nó faoi chumhacht an pháirtí eile.

(2) Ní dhéanfar ordú faoin riail seo más é, agus a
mhéid arb é, tuairim na Cúirte nach gá é chun an chúis nó
an t-ábhar a chur de láimh go cóir nó chun costais a shábháil.

19. Má chuireann an páirtí ar a mbeifear ag iarraidh foll-
asú d’aon sórt, nó iniúchadh, ina choinne sin, nó i gcoinne
aon choda de, féadfaidh an Chúirt, ar bheith sásta di an ceart
chun an fhollasaithe nó an iniúchta a mbeifear á iarraidh a
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bheith ag brath ar aon saincheist nó ceist a bheidh faoi
dhı́ospóid sa chúis nó san ábhar a chinneadh, nó gurb in-
mhianaithe ar aon chúis eile aon saincheist nó ceist a bheidh
faoi dhíospóid sa chúis nó san ábhar a chinneadh sula ndéan-
far cinneadh maidir leis an gceart chun an fhollasaithe nó an
iniúchta, a ordú an tsaincheist nó an cheist sin a chinneadh
ar dtús, agus an cheist i dtaobh an fhollasaithe nó an iniúchta
a fhorchoimeád.

20. (1) I gcás ina n-iarrfar iniúchadh a dhéanamh ar aon
leabhair ghnó, féadfaidh an Chúirt, in ionad iniúchadh ar na
leabhair bhunaidh a ordú, a ordú cóip d’aon taifid iontu a
thabhairt agus iad a fhı́orú leis an mionnscrı́bhinn ó dhuine
éigin a mbeidh an chóip scrúdaithe aige leis na taifid bhunaidh,
agus luafar sa mhionnscrı́bhinn sin aon scriosadh amach, idir-
lı́niú nó athrú a bheith nó gan a bheith sa leabhar bunaidh agus
cad é an scriosadh amach, an t-idirlı́niú nó an t-athrú é. Ar an
gcoinnı́oll go bhféadfaidh an Chúirt, d’ainneoin an chóip sin a
bheith curtha ar fáil, a ordú iniúchadh a dhéanamh ar an
leabhar as a mbeidh an chóip déanta.

(2) Más rud é, ar iarratas ar ordú le haghaidh iniúchadh
a dhéanamh chuici, go n-éileofar pribhléid d’aon doiciméad,
féadfaidh an Chúirt an doiciméad a iniúchadh d’fhonn cinn-
eadh a dhéanamh i dtaobh bhailı́ocht an éilimh ar phribhléid.

(3) Féadfaidh an Chúirt, ar aon pháirtí i gcúis nó in
ábhar dá iarraidh sin tráth ar bith, agus cibé acu a bheidh nó
nach mbeidh mionnscríbhinn nó liosta doiciméad ordaithe
nó déanta cheana féin, ordú a dhéanamh á cheangal ar aon
pháirtí eile a lua le mionnscríbhinn aon doiciméad sonrach
nó doiciméid shonracha, a shonrófar san iarratas, a bheith
nó tar éis bheith, tráth ar bith, ina sheilbh nó faoina
chumhacht, agus mura mbeidh sé nó siad ina sheilbh an uair
sin, cathain a bheidh sé tar éis scaradh leis nó leo, agus cad
a bheidh bainte dó nó dóibh. Déanfar an t-iarratas sin le
mionnscríbhinn ina luafar an teisteoir a bheith á chreidiúint
an doiciméad nó na doiciméid a bheidh sonraithe san iarr-
atas a bheith, nó tar éis bheith, tráth éigin, i seilbh nó faoi
chumhacht an pháirtí ar ina choinne a bheidh an t-iarratas á
dhéanamh, agus baint a bheith acu leis na hábhair a bheidh
faoi cheist sa chúis nó san ábhar, nó le cuid díobh.

21. Má loiceann aon pháirtí i gcomhlíonadh aon ordaithe
chun agarcheisteanna a fhreagairt, nó chun doiciméid a fholl-
asú nó a iniúchadh, dlífear é a astú. Dlífear, freisin, más
gearánaí é, a chaingean a dhíbhe d’uireasa í a thabhairt ar
aghaidh, agus, más cosantóir é, dlífear a chosaint, más ann,
a scriosadh amach, agus é a chur sa riocht ina mbeadh sé dá
mba nach mbeadh cosaint déanta aige, agus féadfaidh an
páirtí a bheidh ag agarcheistiú ordú a iarraidh ar an gCúirt
chuige sin, agus féadfar ordú a dhéanamh dá réir sin.
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22. Is leorsheirbheáil é ordú le haghaidh agarcheisteanna
nó le haghaidh follasú nó iniúchadh, arna dhéanamh i
gcoinne aon pháirtí, a sheirbheáil ar aturnae an pháirtí sin
chun iarratas ar astú de dheasca gan déanamh de réir an
ordaithe a fhorasú. Ach féadfaidh an páirtí a mbeidh an
t-iarratas ar astú déanta ina choinne a shuíomh mar fhreagra
ar an iarratas gan aon fhógra a bheith aige faoin ordú nó
gan aon eolas a bheith aige ina thaobh.

23. Aturnae a mbeidh ordú i gcoinne aon pháirtí le hagh-
aidh agarcheisteanna nó le haghaidh follasú nó iniúchadh
seirbheáilte air faoi riail 22 agus a fhailleoidh, gan leithscéal
réasúnach, fógra ina thaobh sin a thabhairt dá chliant, dlífear
é a astú.

24. Féadfaidh aon pháirtí, i dtriail chúise, ábhair nó sain-
cheiste, aon fhreagra amháin nó níos mó de na freagraí, nó
aon chuid de fhreagra, ón bpáirtí freasúrach ar agarcheist-
eanna a úsáid i bhfianaise gan na freagraí eile, nó iomlán
an fhreagra sin, a chur isteach; ar an gcoinníoll i gcónaí go
bhféadfaidh an Chúirt sa chás sin breathnú ar iomlán na
bhfreagraí, agus más é a tuairim baint chomh mór sin a
bheith ag aon fhreagraí eile díobh leis na cinn a bheidh
curtha isteach nár chóir na freagraí sin is deireanaí a luadh
a úsáid gan iad, go bhféadfaidh sí a ordú iad a chur isteach.

25. I ngach cúis nó ábhar, déanfar, mura n-ordóidh an
Chúirt a mhalairt, costais an fhollasaithe, trı́ agarcheisteanna
nó eile, a cheadú, mar chuid de chostais an pháirtı́ a mbeidh
follasú á iarraidh aige, amhail idir páirtı́ agus páirtı́ nó idir
aturnae agus cliant, i gcás ina ndéanfaidh an Chúirt an follasú
sin a dheimhniú sa triail, nó, mura mbeidh aon triail ann, i
gcás ina ndealróidh sé don Chúirt, nó don Mháistir Fómhais,
ar fhorais speisialta a dheimhneoidh an Máistir Fómhais sin, an
follasú sin a bheith iarrtha le réasún, agus sa chás sin amháin.

26. In aon chaingean i gcoinne sirriam nó cláraitheora
contae, nó ag sirriam nó cláraitheoir contae, i leith aon ábhar
a bhainfidh le hoifig shirriam a fheidhmiú, féadfaidh an
Chúirt, ar cheachtar páirtí dá iarraidh sin, a ordú gurb é an
t-oifigeach lena mbainfidh iarbhír a dhéanfaidh an mhionn-
scríbhinn a bheidh le déanamh mar fhreagra ar agarcheist-
eanna nó ar ordú le haghaidh follasú.

27. Beidh feidhm ag an Ordú seo maidir le naíonghearán-
aithe agus naíonchosantóirí, agus maidir lena neaschairde
agus lena gcaomhnóirí ad litem.

28. Ní údarófar leis an Ordú seo ordú le haghaidh follasú
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nó iniúchadh a dhéanamh i gcoinne faisnéiseora a bheidh ag
agairt thar ceann an Stáit nó an Phobail, agus beidh gach
faisnéiseoir den sórt sin i dteideal, gan ordú chun na críche
sin, agarcheisteanna a sheachadadh tráth ar bith roimh
uamadh na saincheiste.

29. Aon duine nach páirtí sa chúis nó san ábhar a bheidh
os comhair na Cúirte agus a ndealróidh don Chúirt gur
dócha dó aon doiciméid is iomchuí do shaincheist a bheidh
ag teacht nó ar dóigh di teacht as an gcúis nó as an ábhar a
bheith, nó tar éis bheith, ina sheilbh, ina choimeád nó faoina
chumhacht, nó a bheidh nó ar dóigh dó bheith in ann fianaise
is iomchuí d’aon saincheist den sórt sin a thabhairt, féadfar,
le cead ón gCúirt, ar aon pháirtí sa chúis nó san ábhar sin
dá iarraidh sin, a ordú dó, le hordú ón gCúirt, na hagarcheist-
eanna sin a fhreagairt nó na doiciméid sin a fhollasú nó a
cheadú na doiciméid sin a iniúchadh. Beidh feidhm mutatis
mutandis ag forálacha an Ordaithe seo amhail is dá mbeadh
an t-ordú sin ón gCúirt dírithe ar pháirtí sa chúis nó san
ábhar sin, ar an gcoinníoll i gcónaí go ndéanfaidh an páirtí a
mbeidh an t-ordú sin á iarraidh aige an duine sin a shlánú i
leith na gcostas uile a thabhóidh an duine sin le réasún dá
dheasca sin, agus go measfar gur costais de chuid an pháirtí
sin a dúradh, chun críocha Ordú 99, na costais sin a bheidh
tite ar an bpáirtí sin.

————————

ORDÚ 32.

Admhálacha.

1. Féadfaidh aon pháirtí i gcúis nó in ábhar fógra a
thabhairt, lena phléadáil, nó ar shlí eile i scríbhinn, á rá é a
bheith ag admháil gur fíor don iomlán nó d’aon chuid de
chás aon pháirtí eile.

2. Féadfaidh ceachtar páirtí iarraidh ar an bpáirtí eile aon
doiciméad a admháil, lasmuigh de gach eisceacht chóir; agus
má dhiúltaítear nó má fhaillítear é a admháil, tar éis an
fhógra sin, is é an páirtí a bheidh ag failliú nó ag diúltú
amhlaidh a íocfaidh costais chruthaithe aon doiciméad den
sórt sin, cibé toradh a bheidh ar an gcúis nó ar an ábhar,
mura ndeimhneoidh an Chúirt sa triail nó ag an éisteacht é
a bheith réasúnach diúltú na doiciméid sin a admháil; agus ní
lamhálfar aon chostais chun aon doiciméad a chruthú mura
mbeidh an fógra sin tugtha, ach amháin más é tuairim an
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Mháistir Fómhais gur sábháil chostais é gan an fógra a
thabhairt.

3. Is i bhFoirm Uimh. 13 i bhFoscríbhinn C a bheidh fógra
chun doiciméid a admháil.

4. Féadfaidh aon pháirtí, le fógra i scríbhinn, tráth ar bith
nach ná naoi lá roimh an lá dá mbeidh fógra trialach tugtha,
iarraidh ar aon pháirtí eile aon fhíoras sonrach nó aon fhíor-
ais shonracha a bheidh luaite san fhógra sin a admháil chun
críocha na cúise nó an ábhair nó na saincheiste agus chun na
gcríoch sin amháin. Agus má dhiúltaítear nó má fhaillítear
an fíoras nó na fíorais sin a admháil laistigh de shé lá tar éis
an fógra sin a sheirbheáil, nó laistigh de cibé tréimhse
bhreise ama a lamhálfaidh an Chúirt, is é an páirtí a beidh
ag failliú nó ag diúltú amhlaidh a íocfaidh costais chruthaithe
an fhíorais nó na bhfíoras sin, cibé toradh a bheidh ar an
gcúis nó ar an ábhar nó ar an tsaincheist, mura ndeimh-
neoidh an Chúirt sa triail nó ag an éisteacht é a bheith réas-
únach diúltú an fíoras nó na fíorais sin a admháil, nó mura
n-ordóidh nó mura dtreoróidh an Chúirt a mhalairt tráth ar
bith. Ar an gcoinníoll, má dhéantar aon admháil de bhun an
fhógra sin go measfar í a bheith déanta chun críocha na cúise
nó an ábhair nó na saincheiste áirithe, agus chun na gcríoch
sin amháin, agus nach mar admháil lena húsáid i gcoinne an
pháirtí ar aon ócáid eile nó i bhfabhar aon duine seachas an
páirtí a mbeidh an fógra á thabhairt aige. Ar an gcoinníoll,
freisin, go bhféadfaidh an Chúirt, tráth ar bith, a cheadú
d’aon pháirtí aon admháil a bheidh déanta amhlaidh a leasú
nó a tharraingt siar ar cibé téarmaí is cóir; agus ar an gcoinn-
íoll thairis sin gurb é a íocfaidh na costais agus na caiteachais
sin go léir arb é, i dtuairim an Mháistir Fómhais nó na
Cúirte, neamhsheirbheáil an fhógra sin mar a dúradh ag aon
pháirtí a bheidh tar éis bheith ina cúis leo, cibé toradh a
bheidh ar an gcúis nó ar an ábhar nó ar an tsaincheist, an
páirtí nach mbeidh an fógra sin seirbheáilte aige, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

5. Is i bhFoirm Uimh. 14 i bhFoscríbhinn C a bheidh
fógra chun fíorais a admháil agus is i bhFoirm Uimh. 15 i
bhFoscríbhinn C a bheidh admhálacha fíoras.

6. Féadfaidh aon pháirtí, ag aon chéim de chúis nó
d’ábhar, i gcás ina mbeidh admhálacha fíorais déanta, ar na
pléadálacha nó ar shlí eile, cibé breithiúnas nó ordú a
mbeidh sé ina theideal, ar na hadmhálacha sin, a iarraidh ar
an gCúirt, gan fanacht go dtí go gcinnfear aon cheist eile idir
na páirtithe, agus féadfaidh an Chúirt, ar an iarratas sin a
dhéanamh chuici, cibé ordú a dhéanamh, nó cibé breithiúnas
a thabhairt, is cóir leis an gCúirt.
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7. Beidh mionnscríbhinn ón aturnae á rá aon admhálacha
a bheidh déanta de bhun aon fhógra chun doiciméid nó
fíorais a admháil a bheith sínithe go cuí ina leorfhianaise ar
na hadmhálacha sin, más gá fianaise orthu.

8. Is i bhFoirm Uimh. 16 i bhFoscríbhinn C a bheidh an
fógra chun doiciméid a thabhairt ar aird. Beidh, i ngach cás,
mionnscríbhinn ón aturnae, nó óna chléireach, á mionnú
aon fhógra chun doiciméid a thabhairt ar aird a bheith
seirbheáilte, agus ina mionnófar tráth seirbheála an fhógra
sin, maille le cóip den fhógra chun na doiciméid a thabhairt
ar aird, ina leorfhianaise ar sheirbheáil an fhógra, agus ar
thráth a sheirbheála.

9. Má chuimsítear doiciméid nach mbeidh gá leo i bhfógra
chun doiciméid a admháil nó a thabhairt ar aird, is é an páirtí
a mbeidh an fógra sin á thabhairt aige a íocfaidh na costais
a thiocfaidh de sin.

————————

ORDÚ 33.

Saincheisteanna, cuntais agus fiosrúcháin.

1. Más rud é, in aon chúis nó ábhar, go ndealróidh sé don
Chúirt na saincheisteanna fı́orais a bheidh faoi dhı́ospóid gan
a bheith sách sainithe, féadfar a ordú do na páirtithe saincheist-
eanna a ullmhú, agus má bhı́onn easaontas idir na páirtithe, is
é an Chúirt a shocróidh na saincheisteanna sin.

2. Féadfaidh an Chúirt, ag aon chéim de na himeachtaı́ i
gcúis nó in ábhar, a ordú go ndéanfar aon fhiosrúcháin is gá
nó go dtógfar aon chuntais is gá, d’ainneoin go bhféadfaidh sé
go ndealróidh sé faoiseamh speisialta éigin nó faoiseamh breise
éigin a bheith iarrtha nó saincheist speisialta éigin a bheith le
triail, a bhféadfaidh sé gur cuı́ go rachadh an chúis nó an
t-ábhar ar aghaidh sa ghnáthshlı́ ina thaobh nó ina taobh.

3. Féadfaidh an Chúirt, leis an mbreithiúnas nó leis an ordú
á ordú cuntas a thógáil, nó le haon ordú ina dhiaidh sin,
ordacháin speisialta a thabhairt i dtaca leis an modh ina mbeidh
an cuntas le tógáil nó le deimhniú, agus go háirithe féadfaidh
sı́ a ordú go nglacfar, nuair a bheidh an cuntas á thógáil, leis
na leabhair chuntais ina mbeidh na cuntais a bheidh i gceist
coinnithe, mar fhianaise prima facie ar fhı́rinne na n-ábhar a
bheidh iontu, le cead a bheith ag na páirtithe leasmhara cibé
agóidı́ a dhéanamh ina n-aghaidh a chomhairleofar dóibh.

4. I gcás ina n-ordófar aon chuntas a thógáil, déanfaidh páirtı́
tabhartha an chuntais, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, a
chuntas a dhéanamh amach agus é a fhı́orú le mionn-
scrı́bhinn. Déanfar na mı́reanna ar gach taobh den chuntas a
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uimhriú go comhleanúnach agus tagrófar sa mhionnscrı́bhinn
don chuntas mar fhoilseán agus fágfar san oifig chuı́ é.

5. Aon pháirtı́ a bheidh ag iarraidh suim a mhuirearú ar
aon pháirtı́ tabhartha cuntais de bhreis ar an tsuim a mbeidh
admhaithe aige, lena chuntas, ı́ a bheith faighte aige, nó a
mbeidh agóid á déanamh aige in aghaidh aon suim a lamháil a
bheidh éilithe mar eisı́ocaı́ocht sa chuntas sin, tabharfaidh sé
fógra i scrı́bhinn do pháirtı́ tabhartha an chuntais, ina luafar, a
mhéid is féidir leis, an tsuim a mbeifear ag iarraidh ı́ a mhuir-
earú nó na mı́reanna a mbeidh agóid á déanamh ina n-aghaidh
(de réir mar a bheidh), na sonraı́ ina leith agus (i gcás agóide)
na cúiseanna a bheidh léi, go haicearrach achomair; agus beidh
de chead ag an bpáirtı́ sin tabhartha an chuntais freagra a
thabhairt ar an muirear nó an agóid sin (de réir mar a bheidh)
trı́ fhógra i scrı́bhinn a thabhairt don pháirtı́ céadainmnithe sin,
agus tabharfar na sonraı́ sa fhreagra sin go haicearrach
achomair, freisin. Aon fhógra i scrı́bhinn a thabharfar faoin riail
seo tabharfar é laistigh de cibé tréimhse nó tréimhsı́ ama a
shocróidh an t-oifigeach a mbeidh an cuntas á thógáil aige, go
ginearálta nó in aon chás áirithe. Is i bhFoirm Uimh. 13 i
bhFoscrı́bhinn G a bheidh an fógra sin.

6. Beidh i ngach breithiúnas nó ordú le haghaidh cuntais
ghinearálta ar eastát pearsanta tiomnóra nó dı́thiomnóra, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, ordachán le haghaidh fiosrú-
cháin i dtaobh cad iad na codanna (más ann) den eastát
pearsanta sin a bheidh amuigh nó gan diúscairt.

7. Ordófar le breithiúnas nó le hordú le haghaidh cuntais a
thabharfar nó a dhéanfar thar ceann eireadóra cuntas a thógáil
ar gach eire i ndiaidh éileamh an ghearánaı́, chomh maith le
gach eire roimh an éileamh nó comhaimseartha leis, maille le
fiosrúchán i dtaobh na dtosaı́ochtaı́ faoi seach a bheidh ag na
héilimh sin go léir a chruthófar; agus nuair a bheidh aon toradh
barrachais ó aon dı́olachán arna dhéanamh faoin mbreithiúnas
nó faoin ordú sin fágtha sa Chúirt tar éis éilimh agus costais an
ghearánaı́, maille le heirı́ roimh na héilimh agus comhaimsear-
tha leo, a ı́oc, déanfar é a dháileadh ar na heireadóirı́ a mbeidh
a n-éilimh cruthaithe acu sa chúis, de réir a dtosaı́ochtaı́, má
ordaı́onn an Chúirt é: Ar an gcoinnı́oll i gcónaı́, más ı́ tuairim
na Cúirte go gcuirfidh leathnú an chuntais chuig eirı́ i ndiaidh
éileamh an ghearánaı́ moill mhı́chuı́ ar an ngearánaı́ a éileamh
a ghnothú, go ndéanfar an cuntas a theorannú do chearta an
ghearánaı́, agus do chearta eireadóirı́ roimh an ngearánaı́ agus
comhaimseartha leis.

8. Beidh de chead ag aon eireadóir i ndiaidh éileamh an
ghearánaı́ ó thaobh oird tosaı́ochta de, i gcás aon tailte nó
maoin is ábhar d’agra den sórt sin a bheith gan dı́ol i gcónaı́,
tar éis soláthar a dhéanamh d’éilimh an ghearánaı́ agus d’éilimh
eireadóirı́ roimhe, ordú a iarraidh ar an gCúirt á ordú na tailte



101 O. 33, r. 8

nó an mhaoin sin a bheidh gan dı́ol, nó cuid inniúil de na tailte
nó den mhaoin sin, a dhı́ol, d’fhonn na héilimh i ndiaidh
éileamh an ghearánaı́, a fhéadfaidh a bheith cruthaithe mar a
dúradh, a ı́oc; agus féadfaidh an Chúirt dá réir sin an dı́ol sin
a ordú, más é a tuairim go mbeadh na heireadóirı́ sin, nó aon
duine dı́obh, i dteideal go ndéanfaı́ a n-éilimh a chruinniú trı́
na tailte nó an mhaoin sin a dhı́ol; nó féadfaidh sı́ a ordú
glacadóir a cheapadh nó a choimeád os cionn na dtailte nó na
maoine sin a bheidh gan dı́ol, chun tairbhe na n-eireadóirı́ sin
i ndiaidh éileamh an ghearánaı́ agus na cistı́ a ghlacfaidh an
glacadóir sin a dháileadh dá réir sin.

9. I gcás ina n-ordófar, le haon bhreithiúnas nó ordú, aon
chuntais a thógáil nó aon fhiosrúcháin a dhéanamh, déanfar
gach ordú den sórt sin a uimhriú ionas go mbeidh, a mhéid is
féidir, uimhir ar gach cuntas agus fiosrúchán ar leithligh, agus
is i bhFoirm Uimh. 29 i bhFoscrı́bhinn G a bheidh an breith-
iúnas nó an t-ordú sin.

10. Le linn aon chuntas a thógáil a bheidh ordaithe le haon
bhreithiúnas nó ordú, déanfar gach lamháil chóir gan aon
ordachán chuige sin.

11. Má dhealraı́onn sé don Chúirt, ar uirı́oll ón Scrúdaitheoir
nó ar shlı́ eile, aon mhoill mhı́chuı́ a bheith ag baint le haon
chuntais nó aon fhiosrúcháin a thabhairt ar aghaidh, nó le haon
imeachtaı́ eile faoi aon bhreithiúnas nó ordú, féadfaidh an
Chúirt a cheangal ar an bpáirtı́ ar a mbeidh stiúradh na
n-imeachtaı́, nó ar aon pháirtı́ eile, an mhoill a mhı́niú, agus
féadfaidh sı́ air sin cibé ordú a dhéanamh is gá, in imthosca an
cháis, i dtaca leis na himeachtaı́ nó stiúradh na n-imeachtaı́ a
luathú, nó lena mbacadh, agus i dtaobh chostais na n-imeachtaı́;
agus chun na gcrı́och sin a dúradh féadfar a ordú d’aon pháirtı́,
nó d’aturnae speisialta a ainmneoidh an Chúirt chuige sin, na
daoine a gceanglófar orthu freastal a thoghairm, agus aon
imeachtaı́ a stiúradh, agus aon orduithe a thabharfar a chomh-
lı́onadh; agus is iad cibé páirtithe a ordóidh an Chúirt a ı́ocfaidh
aon chostais de chuid an aturnae speisialta sin nó is as cibé cistı́
a ordóidh an Chúirt a ı́ocfar iad; agus mura ndéanfar aon chost-
ais den sórt sin a ı́oc ar shlı́ eile, déanfar iad a ı́oc as cibé
airgead (más ann) a sholáthróidh an tOireachtas.

————————

ORDÚ 34.

Cás speisialta.

1. Féadfaidh na páirtithe in aon chúis nó ábhar comh-
thoiliú leis na ceisteanna dlí a bheidh ag teacht chun cinn sa
chúis nó san ábhar sin a shonrú i bhfoirm cáis speisialta chun
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tuairim na Cúirte a fháil orthu. Déanfar gach cás speisialta
den sórt sin a roinnt ina mhíreanna, arna n-uimhriú as a
chéile, agus sonrófar go comair ann cibé fíorais agus doic-
iméid is gá chun a chur ar chumas na Cúirte na ceisteanna a
bheidh tarraingthe anuas leis a bhreithniú. Le linn an cás sin
a argóint beidh de chead ag an gCúirt agus ag na páirtithe
tagairt d’ábhar iomlán na ndoiciméad sin, agus beidh de
chead ag an gCúirt aon tát, cibé acu tát fíorais nó dlí, a
bhaint as na fíorais agus na doiciméid a shonrófar in aon
chás speisialta den sórt sin a d’fhéadfaí a bhaint astu dá
ndéanfaí iad a chruthú i dtriail.

2. Má dhealraíonn sé don Chúirt ceist dlí a bheith in aon
chúis nó ábhar ba chaoithiúil go ndéanfaí í a bhreithniú sula
dtabharfaí aon fhianaise nó sula ndéanfaí aon cheist nó sain-
cheist fíorais a thriail, nó sula ndéanfaí aon tarchur chun
eadránaí, féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh dá réir sin,
agus féadfaidh sí a ordú an cheist dlí sin a tharraingt anuas
chun tuairim na Cúirte a fháil uirthi, trí chás speisialta nó i
cibé slí eile is fóirsteanach leis an gCúirt, agus air sin féadfar
gach imeacht eile a bhféadfaidh breithniú na ceiste dlí sin a
thabhairt nach mbeadh gá leis a bhacadh.

3. Déanfaidh an gearánaí gach cás speisialta a chló agus
déanfaidh na páirtithe uile agus faoi seach, nó a n-abhcóide
nó a n-aturnae, é a shíniú, agus comhdóidh an gearánaí é.
Déanfaidh an gearánaí cóipeanna clóite a sheachadadh le
haghaidh úsáid na Cúirte.

4. Ní dhéanfar aon chás speisialta in aon chúis nó ábhar
ar páirtí sa chúis nó san ábhar sin naíon, nó duine mí-
mheabhrach nach mbeidh breithnithe ina dhuine mímheabh-
rach ag ionchoisne, a chur síos i gcomhair argóinte gan cead
ón gCúirt, agus ní foláir leorfhianaise a bheith mar thaca leis
an iarratas air sin gur fíor na ráitis a bheidh sa chás speisialta
sin, a mhéid a dhéanfaidh an céanna difear do leas an naín
nó an duine mhímheabhraigh sin.

5. Féadfaidh ceachtar páirtí cás speisialta a thaifeadadh i
gcomhair argóinte trí mheabhrán taifid, i bhFoirm Uimh. 26
i bhFoscríbhinn C, a sheachadadh ar an oifigeach cuí, agus,
freisin, más páirtí sa chúis nó san ábhar aon naíon nó aon
duine mímheabhrach nach mbeidh breithnithe ina dhuine
mímheabhrach ag ionchoisne, cóip den ordú ag tabhairt
ceada chun an cás speisialta a thaifeadadh i gcomhair
argóinte a thabhairt ar aird.

6. Féadfaidh na páirtithe i gcás speisialta, más cuí leo é,
comhaontú a dhéanamh i scríbhinn, ina gcomhaontófar go
n-íocfaidh páirtí amháin de na páirtithe leis an bpáirtí eile
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díobh, ar an gCúirt do thabhairt breithiúnas dearfach nó
diúltach ar na ceisteanna dlí a bheidh tarraingthe anuas leis
an gcás speisialta, suim airgid, a shocróidh na páirtithe nó a
bheidh le fionnadh ag an gCúirt, nó i cibé slí a ordóidh an
Chúirt, le costais na cúise nó an ábhair, nó gan na costais
sin; agus féadfar breithiúnas na Cúirte a thaifeadadh le hagh-
aidh na suime a bheidh comhaontaithe nó fionnta amhlaidh,
le costais nó gan chostais, de réir mar a bheidh, agus féadfar
forghníomhú a eisiúint láithreach ar an mbreithiúnas sin,
mura gcomhaontófar a mhalairt, nó mura ndéanfar é a
bhacadh ar achomharc.

7. Beidh feidhm ag an Ordú seo maidir le gach cás speis-
ialta a shonrófar i gcúis nó in ábhar, nó in aon imeacht a
ghabhfaidh leis, agus le haon chás speisialta a shonrófar chun
tuairim na Cúirte a fháil air de bhun aon reachta a bhainfidh
leis an Ioncam a mhéid nach mbeidh sé ar neamhréir le
forálacha an reachta sin.

8. Féadfar aon chás speisialta a shonrú dá éis seo chun na
gcríoch céanna dá bhforáiltear leis an Chancery (Ireland)
Act, 1867 (30 7 31 Vic. c. 44), agus beidh feidhm ag forálacha
an Achta sin maidir leis an gcás sin, ach amháin a mhéid a
bheidh an céanna ar neamhréir leis an Ordú seo.

————————

ORDÚ 35.

Saincheisteanna fíorais gan phléadálacha.

1. Nuair a bheidh na páirtithe i gcúis nó in ábhar comh-
aontaithe i dtaobh na gceisteanna fíorais a bheidh le breith-
niú eatarthu, féadfaidh siad, tar éis an toghairm a eisiúint
agus sula dtabharfar breithiúnas, le toiliú na Cúirte agus le
hordú uaithi, dul ar aghaidh agus aon cheisteanna fíorais den
sórt sin a thriail gan pléadálacha foirmiúla; agus féadfar na
ceisteanna sin a shonrú lena dtriail i saincheist i bhFoirm
Uimh. 17 i bhFoscríbhinn C, agus féadfar an tsaincheist sin
a thaifeadadh le haghadh trialach agus í a thriail sa tslí
chéanna le haon saincheist a d’uamfaí i ngnáthchaingean,
agus beidh na himeachtaí faoi rialú agus faoi dhlínse na
Cúirte, sa tslí chéanna leis na himeachtaí i gcaingean.

2. Féadfaidh an Chúirt, le toiliú na bpáirtithe, a ordú go
n-íocfaidh páirtí amháin de na páirtithe leis an bpáirtí eile
díobh, ar chinneadh dearfa nó diúltach a dhéanamh ar shain-
cheist mar a luaitear i riail 1, suim airgid, arna socrú ag na
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páirtithe, nó a bheidh le fionnadh ar cheist a chuirfear
isteach sa tsaincheist chuige sin, le costais na cúise nó an
ábhair nó gan na costais sin.

3. Ar aon saincheist den sórt a luaitear i riail 1 a chinn-
eadh, féadfar breithiúnas a thaifeadadh le haghaidh na suime
a bheidh comhaontaithe amhlaidh nó fionnta mar atá ráite
thuas, le costais nó gan chostais, de réir mar a bheidh, agus
féadfar forghníomhú a eisiúint láithreach ar an mbreithiúnas
sin, mura gcomhaontófar a mhalairt, nó mura n-ordóidh an
Chúirt bac ar fhorghníomhú in oirchill achomhairc.

4. Féadfar na himeachtaí ar shaincheist mar a luaitear i
riail 1 a thaifeadadh ar thionscnamh ceachtar páirtí, agus
beidh an éifeacht chéanna ag an mbreithiúnas, cibé acu a
thaifeadfar nó nach dtaifeadfar é iarbhír, a bheadh ag aon
bhreithiúnas eile i gcaingean chonspóidte.

————————

ORDÚ 36.

Triail.

I. Ionad agus modh na trialach.

1. Déanfar gach imeacht san Ard-Chúirt a thriail sna
Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, mura mbeidh a mhalairt
ordaithe nó foráilte le reacht nó leis na Rialacha seo.

2. (a) Faoi réir fhorálacha mhír (b) den riail seo, féad-
faidh aon pháirtí ordú chun aon imeachtaí a
thriail in áit seachas i mBaile Átha Cliath a
iarraidh ar Bhreitheamh, tráth ar bith tar éis
dheireadh na bpléadálacha, le foriarratas iar
bhfógra don pháirtí nó do na páirtithe eile sna
himeachtaí sin nó, má thoilíonn an páirtí nó na
páirtithe eile sin leis, le foriarratas ex parte.

(b) I gcás aon imeachtaí a mbeidh na páirtithe i
dteideal, de cheart, gur le giúiré a thriailfí iad,
féadfar fógra trialach a sheirbheáil i gcomhair
aon ionaid de na hionaid seo a leanas — Corc-
aigh, Luimneach, Gaillimh, Sligeach, Dún Dealg-
an, Cill Chainnigh — gan iarratas roimh ré chun
na Cúirte, agus féadfar an t-ábhar a chur síos i
gcomhair trialach san ionad sin.

(c) I gcás ina ndéanfaidh aon pháirtí fógra trialach a
sheirbheáil i gcomhair ionaid faoi mhír 2 (b) den
riail seo, féadfaidh aon pháirtí eile iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte le fógra foriarratais
chun an t-ionad a athrú.
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3. Déanfar fógra trialach a sheirbheáil i ngach caingean a
bheidh tionscanta le toghairm iomlánach nó a bheidh curtha ar
atráth le haghaidh éisteachta iomlánaí (seachas caingne
probháide agus aimiréalachta) agus déanfar gach caingean
nó ábhar den sórt sin a chur síos i gcomhair trialach sa
Phríomh-Oifig. Déanfar foriarratais chun fógra trialach a
chur ar ceal laistigh de cheithre lá tar éis an fógra a mbeifear
ag gearán faoi a sheirbheáil.

4. Déanfaidh an gearánaí i gcaingne probháide agus
aimiréalachta a bheidh tionscanta le toghairm iomlánach,
agus déanfaidh an t-achainı́och in ábhair maidir le pósadh a
bheidh tionscanta le hachainí, iarratas, le foriarratas iar
bhfógra don Mháistir, ar ordacháin, agus déanfaidh an Máistir,
nó an Chúirt, más rud é go mbeidh an foriarratas curtha ar
liosta na Cúirte ag an Máistir, am agus modh na trialach a
shocrú agus déanfaidh sé aon ordú coimhdeach maidir le
pléadálacha, sonraí, follasú, agarcheisteanna, iniúchadh doic-
iméad, iniúchadh maoine réadaí nó pearsanta, coimisiúin,
ceistiú finnéithe, socrú saincheisteanna, nó eile, is gá nó is
fóirsteanach. Ar an gcoinníoll, má loiceann an gearánaí in
aon chaingean phrobháide nó aimiréalachta den sórt sin, nó
má loiceann an t-achainíoch in aon ábhar den sórt sin maidir
le pósadh, iarratas a dhéanamh amhlaidh laistigh de cheithre
lá dhéag ó dháta seachadta na pléadála deireanaí, go
bhféadfaidh aon chosantóir nó aon fhreagróir, de réir mar
bheidh, iarratas a dhéanamh ar ordacháin mar a dúradh.

5. Na cúiseanna nó na hábhair uile nach mbeidh na
páirtithe i dteideal, de cheart, gur le giúiré a thriailfí iad, is
Breitheamh gan ghiúiré a thriailfidh iad, mura n-ordóidh an
Chúirt a mhalairt.

6. I ngach cás nach dtiocfaidh faoi riail 5, luafaidh an
páirtí a mbeidh fógra trialach á sheirbheáil aige, san fhógra
sin, é a bheith ag iarraidh gur le giúiré nó gan ghiúiré a
dhéanfar na saincheisteanna fíorais a thriail, agus má theas-
taíonn uaidh go ndéanfar na saincheisteanna sin a thriail gan
ghiúiré déanfar iad a thriail amhlaidh, mura gcuirfidh an
páirtí nó na páirtithe eile, nó aon pháirtí díobh, in iúl le fógra
i scríbhinn, laistigh de cheithre lá dhéag ó dháta seirbheála
fógra trialach, nó laistigh de cibé tréimhse ama a lamhálfaidh
an Chúirt, gur mian leis nó leo gur le giúiré a thriailfí iad,
agus as a aithle sin déanfar iad a thriail amhlaidh.

7. Féadfaidh an Chúirt, má dhealraíonn sé gurb inmhian-
aithe sin a dhéanamh, a ordú go dtriailfear gan ghiúiré aon
cheist nó saincheist fíorais, nó aon cheist nó saincheist a
bheidh go páirteach ina ceist nó ina saincheist fíorais agus
go páirteach ina ceist nó ina saincheist dlí, a thiocfaidh chun
cinn in aon chúis nó ábhar ar féidir, gan aon toiliú ó na
páirtithe, í a thriail gan ghiúiré, agus féadfaidh an triail sin
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bheith ar siúl, má ordaíonn an Chúirt amhlaidh, an tráth
céanna a mbeidh aon saincheisteanna fíorais sa chúis
chéanna nó san ábhar céanna á dtriail ag giúiré.

8. Más rud é go léireofar, tráth ar bith tar éis na
himeachtaí a eisiúint, chun sástacht na Cúirte, ar cheachtar
páirtí dá iarraidh sin, gurb é a bheidh san ábhar a bheidh
faoi dhíospóid cúrsaí cuntais nach féidir a thriail go caoithiúil
sa ghnáthshlí, féadfaidh an Chúirt, ar an iarratas sin a dhéan-
amh chuici, an t-ábhar sin a bhreithniú go hachomair, nó a
ordú go ndéanfar an t-ábhar sin, go hiomlán nó go páirteach,
a tharchur chun eadránaí a cheapfaidh na páirtithe, nó chun
an Mháistir nó an Scrúdaitheora, ar cibé téarmaí i dtaobh
costas agus eile a mheasfaidh an Chúirt a bheith réasúnach.

9. Faoi réir fhorálacha na rialacha sin roimhe seo den
Ordú seo, féadfaidh an Chúirt in aon chúis nó ábhar, tráth
ar bith nó ó thráth go chéile, a ordú go ndéanfar ceisteanna
éagsúla fíorais a bheidh ag teacht chun cinn sa chúis nó san
ábhar sin a thriail ar mhodhanna éagsúla trialach, nó go
dtriailfear ceist fíorais amháin nó níos mó sula dtriailfear na
cinn eile, agus féadfaidh sí a ordú, i ngach cás, go dtriailfear
saincheist fíorais amháin nó níos mó sula dtriailfear aon
cheann nó aon chinn eile.

10. Aon cheist nó saincheist fíorais a bheidh le triail le
giúiré, is Breitheamh a thriailfidh í i ngach cás, mura
n-ordófar go speisialta go ndéanfaidh beirt Bhreitheamh nó
níos mó í a thriail.

II. Fógra trialach agus cur síos.

11. Féadfaidh an gearánaı́, nó an páirtı́ eile i bpáirt gearán-
aí, fógra trialach a thabhairt in aon chúis nó ábhar. Féadfar
an fógra sin a thabhairt i dteannta an fhreagra (más ann),
cibé acu a chuirfidh nó nach gcuirfidh sé deireadh leis na
pléadálacha, nó tráth ar bith tar éis na saincheisteanna
fíorais a bheith réidh lena dtriail.

12. (a) Mura dtabharfaidh an gearánaí in aon chaingean
fógra trialach laistigh de thrí sheachtain tar éis
dheireadh na bpléadálacha, féadfaidh an cosant-
óir, ar fhógra a bheith tugtha don ghearánaí, cead
a iarraidh ar an gCúirt fógra trialach a thabhairt,
agus ar an iarratas sin a éisteacht féadfaidh an
Chúirt cibé ordú a dhéanamh is cóir leis an
gCúirt ar cibé téarmaí is cóir léi.

(b) Mura dtabharfaidh an gearánaí in aon chaingean
fógra trialach laistigh de shé sheachtain tar éis
dheireadh na bpléadálacha, nó laistigh de cibé
tréimhse fhadaithe ama a lamhálfaidh an Chúirt,
féadfaidh an cosantóir, roimh fhógra trialach
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arna thabhairt ag an ngearánaí, fógra trialach a
thabhairt (ar fógra é le haghaidh trialach le
giúiré, i gcásanna ina mbeidh an gearánaí i dteid-
eal giúiré, de cheart), nó féadfaidh sé a iarraidh
ar an gCúirt an chaingean a dhíbhe d’uireasa í
a thabhairt ar aghaidh; agus ar an iarratas sin a
éisteacht féadfaidh an Chúirt a ordú an chaing-
ean a dhíbhe dá réir sin, nó féadfaidh sí cibé ordú
eile a dhéanamh is cóir leis an gCúirt ar cibé
téarmaí is cóir léi.

13. Mura ndéanfaidh an t-achainíoch, laistigh de cheithre
lá dhéag tar éis ordú an Mháistir nó na Cúirte ag socrú am
agus mhodh na trialach, imeacht maidir le pósadh a thaifead-
adh le haghaidh trialach, féadfaidh an freagróir an t-imeacht
sin a thaifeadadh le haghaidh trialach, nó féadfaidh sé a
iarraidh ar an gCúirt an achainí a dhíbhe d’uireasa í a
thabhairt ar aghaidh.

14. Mura ndéanfaidh an gearánaí i gcaingean phrobháide
nó aimiréalachta, laistigh de cheithre lá dhéag tar éis ordú
an Mháistir nó na Cúirte ag socrú am agus mhodh na
trialach, an chaingean a thaifeadadh le haghaidh trialach,
féadfaidh an cosantóir an chaingean a thaifeadadh le
haghaidh trialach.

15. Luafar san fhógra trialach cibé acu an fógra é chun an
chúis nó an t-ábhar a thriail nó chun na saincheisteanna sa
chúis nó san ábhar a thriail, agus is i bhFoirm Uimh. 18 nó i
bhFoirm Uimh. 19 i bhFoscríbhinn C a bheidh sé.

16. Tabharfar fógra lá is fiche faoin triail, mura mbeidh
toilithe ag an bpáirtí dá dtabharfar é, nó mura mbeidh sé
faoi théarmaí, nó mura mbeidh ordaithe dó, glacadh le gearr-
fhógra trialach; agus is leor é i ngach cás, mura n-ordóidh an
Chúirt a mhalairt. Is fógra ceithre lá a bheidh i ngearrfhógra
trialach, mura n-ordófar a mhalairt.

17. Déanfar fógra trialach a thabhairt sula gcuirfear an
chaingean síos i gcomhair trialach.

18. Mura ndéanfaidh páirtí amháin nó an páirtí eile, lais-
tigh de cheithre lá dhéag tar éis fógra trialach a thabhairt,
an chaingean a chur síos, ní bheidh feidhm a thuilleadh ag
an bhfógra trialach.

19. Ní bheidh fógra trialach nó an cur síos nó an taifead-
adh le haghaidh trialach ina fhógra d’aon suíonna áirithe
nó ní oibreoidh sé mar fhógra d’aon suíonna áirithe; ach
measfar é a bheith le haghaidh aon lae tar éis an fógra do
dhul in éag ar a dtiocfaidh an triail ar aghaidh de réir a hoird
ar an liosta.

20. Ní dhéanfar aon fhógra trialach a chur ar ceal ach
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amháin le toiliú nó le cead na Cúirte, agus féadfar an cead
sin a thabhairt faoi réir cibé téarmaí i dtaobh costas nó eile
is cóir.

21. Mura ndéanfaidh an páirtí a mbeidh fógra trialach á
thabhairt aige an chaingean a chur síos laistigh de sheacht lá
tar éis fógra trialach a thabhairt, féadfaidh an páirtí dá
mbeidh fógra tugtha, mura mbeidh an fógra curtha ar ceal
faoi riail 20, an chaingean a chur síos, faoi réir riail 18.

22. Is é an t-oifigeach ag a mbeidh bainistiú na Príomh-
Oifige de thuras na huaire an t-oifigeach cuí chun taifid a
dhéanamh agus cuntais a thabhairt ar na fíneálacha nó na
suimeanna pionósacha uile a ghearrfaidh an Chúirt.

23. Nuair a bheidh aon chúis nó ábhar curtha ar atráth
lena breithniú nó lena bhreithniú tuilleadh, féadfar, tar éis
ocht lá a bheith caite agus laistigh de cheithre lá dhéag ó
dháta comhdaithe dheimhniú an Scrúdaitheora, í nó é a chur
síos lena breithniú nó lena bhreithniú tuilleadh, ar iarraidh i
scríbhinn ón aturnae thar ceann an ghearánaí nó an pháirtí
ag a mbeidh stiúradh na n-imeachtaí, agus tar éis do na
ceithre lá dhéag sin a bheith caite féadfaidh an Cláraitheoir
an chúis nó an t-ábhar a chur síos ar iarraidh i scríbhinn ón
aturnae thar ceann an ghearánaí nó thar ceann aon pháirtí
eile; agus i gceachtar cás, ar an mbreithiúnas nó ar an ordú
ag cur tuilleadh breithnithe ar atráth, nó cóip den bhreith-
iúnas nó den ordú, maille le cóip de dheimhniú an Scrúd-
aitheora nó meabhrán de dháta comhdaithe an deimhnithe,
arna fhormhuiniú ar an iarraidh ag an oifigeach cuí, a thabh-
airt ar aird. Féadfaidh an iarraidh a bheith i bhFoirm Uimh.
27 i bhFoscríbhinn G. Ní dhéanfar an chúis nó an t-ábhar,
nuair a bheidh sí nó sé curtha síos amhlaidh, a chur sa liosta
lena breithniú nó lena bhreithniú tuilleadh go dtí go mbeidh
sé lá caite ón lá a mbeifear tar éis í nó é a chur síos amhlaidh.
Tabharfar fógra ina thaobh sin do na páirtithe eile sa chaing-
ean ceithre lá ar a laghad roimh an lá dá bhféadfar an céanna
a mharcáil amhlaidh lena bhreithniú tuilleadh. Féadfaidh an
fógra sin a bheith i bhFoirm Uimh. 28 i bhFoscríbhinn G.

III. Páipéir le haghaidh an Bhreithimh.

24. An páirtí ar mian leis na himeachtaí a chur síos i
gcomhair trialach déanfaidh sé é sin trí chóip den fhógra
trialach a sheachadadh ar an oifigeach cuí, mar aon le dhá
chóip d’iomlán na bpléadálacha, agus d’aon litir nó fógra ag
iarraidh sonraí agus freagra uirthi sin nó air sin, a mbeidh
cóip amháin díobh le haghaidh úsáid an Bhreithimh sa triail.

25. Mar aon leis an dá chóip d’iomlán na bpléadálacha,
déanfaidh an páirtí a mbeidh caingean phrobháide á taifead-
adh aige le haghaidh trialach liosta a sheachadadh ar an
oifigeach cuı́, le hainmneacha agus dátaı́ gach caveat, rabhaidh,
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forghairme agus láithris a bheidh taiscthe, comhdaithe,
eisithe nó taifeadta anuas go dtí dáta an tseachadta sin,
maille le cóip den ordú ag socrú am agus mhodh na trialach.

26. Déanfaidh an páirtí a mbeidh imeacht maidir le
pósadh, arna thionscnamh le hachainí, á thaifeadadh aige le
haghaidh trialach dhá chóip d’iomlán na bpléadálacha,
maille le cóip den ordú ag socrú am agus mhodh na trialach
agus na saincheisteanna a bheidh le triail, a sheachadadh ar
an oifigeach cuí.

27. Déanfaidh an páirtí a mbeidh aon imeachtaí le
haghaidh trialach á dtaifeadadh aige, nó déanfaidh a aturnae,
deimhniú ar leith a thaisceadh á dheimhniú na cóipeanna go
léir a bheidh taiscthe a bheith ina gcóipeanna dı́lse.

IV. Imeachtaí sa triail.

28. Más rud é, nuair a ghlaofar triail, go láithreoidh an
gearánaí agus nach láithreoidh an cosantóir, féadfaidh an
gearánaí a éileamh a chruthú, a mhéid a bheidh an dualgas
cruthúnais air.

29. I gcaingean chun talamh a aisghabháil, más rud é go
ndealróidh sé teideal an ghearánaí a bheith ann mar a
bheidh líomhnaithe sa toghairm tráth a seirbheála, ach go
ndealróidh sé freisin é a bheith dulta in éag roimh thráth na
trialach, beidh an gearánaí, dá ainneoin sin, i dteideal fíor-
aisc de réir an fhíorais é a bheith i dteideal amhlaidh tráth
tionscanta na caingne agus seirbheála na toghairme, agus i
dteideal breithiúnais le haghaidh a chostas maidir leis an
agra.

30. I gcaingean chun talamh a aisghabháil, más rud é go
láithreoidh an gearánaí agus nach láithreoidh an cosantóir,
beidh an gearánaí i dteideal fíoraisc, gan aon chruthúnas ar
a theideal, agus i gcás caingne chun talamh a aisghabh-
áil, dar foras teideal, beidh sé i dteideal méid na ndamáistí
a bheidh bainte dó de dheasca chailliúint na bhfoghail-
rátaí agus na bhfoghailbhrabús a chruthú, agus i gcás caingne
chun talamh a aisghabháil mar gheall ar neamhíoc cíosa,
beidh sé i dteideal méid an chíosa a bheidh dlite iarbhír a
chruthú, agus fíorasc a fháil ina leith sin.

31. I gcásanna a thiocfaidh faoi riail 30, más caingean í
chun talamh a aisghabháil mar gheall ar neamhíoc cíosa,
féadfar méid an chíosa a bheidh dlite a chruthú le mionn-
scríbhinn an tiarna talún, a ghníomhaire, a ghlacadóra nó
a chléirigh.

32. Más rud é, nuair a ghlaofar triail, go láithreoidh an
cosantóir agus nach láithreoidh an gearánaí, beidh an
cosantóir, mura mbeidh aon fhrithéileamh aige, i dteideal
breithiúnais ag díbhe na caingne, ach, má tá frithéileamh
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aige, ansin féadfaidh sé an frithéileamh sin a chruthú, a
mhéid a bheidh an dualgas cruthúnais air.

33. Féadfaidh an Chúirt aon fhíorasc nó breithiúnas a
gheofar i gcás nach láithreoidh páirtí amháin sa triail a chur
ar ceal ar cibé téarmaí is cuí léi, ar iarratas arna dhéanamh
laistigh de shé lá i ndiaidh na trialach.

34. Féadfaidh an Breitheamh, más dóigh leis é a bheith
fóirsteanach ar mhaithe leis an gceartas, triail a chur siar nó
a chur ar atráth go ceann cibé tréimhse ama, agus ar cibé
téarmaí, más ann, is cuí leis.

35. I dtriail le giúiré, déanfar na haithisc chun an ghiúiré
a rialáil mar a leanas: ceadófar, i ndeireadh a cháis, don
pháirtí a thosóidh, nó dá abhcóide, más rud é nach
bhfógróidh a fhreasúróir é a bheith ar intinn aige fianaise a
thabhairt ar aird, an giúiré a aitheasc an dara huair chun
coimriú a dhéanamh ar an bhfianaise, agus ceadófar don
pháirtí freasúrach, nó dá abhcóide, a chás a oscailt agus,
freisin, coimriú a dhéanamh ar an bhfianaise, más ann, agus
beidh an ceart chun freagra a thabhairt díreach mar a bhí
go dtí seo.

36. I gcaingne i leith leabhail nó béadchainte, nach ndéan-
faidh an cosantóir, lena chosaint, fírinne an ráitis a mbeidh
gearán déanta faoi a dhearbhú iontu, ní bheidh an cosantóir
i dteideal, sa triail, príomhfhianaise a thabhairt, d’fhonn
damáistí a mhaolú, i dtaobh na n-imthosca faoina mbeifear
tar éis an leabhal nó an bhéadchaint a fhoilsiú, nó i dtaobh
charachtar an ghearánaí, gan cead ón mBreitheamh, mura
mbeidh sonraí tugtha aige don ghearánaí, seacht lá ar a
laghad roimh an triail, faoi na hábhair a mbeidh ar intinn
aige fianaise a thabhairt ina dtaobh.

37. Féadfaidh an Breitheamh, i ngach cás, aon cheist-
eanna a chuirfear le linn chroscheistiú aon pháirtí nó finné
eile agus a dhealróidh dó a bheith ina gceisteanna cráiteacha,
agus gan a bheith iomchuí maidir le haon ábhar ar cuí fios-
rúchán a dhéanamh air sa chúis nó san ábhar, a dhícheadú.

38. Féadfaidh an Breitheamh, i dtriail nó tar éis trialach, a
ordú breithiúnas a thaifeadadh d’aon pháirtí nó do cheachtar
páirtí, nó an cás a chur ar atráth lena bhreithniú tuilleadh os
a chomhair. Ní thaifeadfar aon bhreithiúnas tar éis trialach
gan ordú an Bhreithimh.

39. I ngach triail taifeadfaidh an Cláraitheoir nó an t-oifig-
each cuí eile gach cinneadh fíorais a ordóidh an Breitheamh
a thaifeadadh, maille le hordacháin, más ann, an Bhreithimh
i dtaobh breithiúnais, agus leis na deimhnithe, más ann, arna
ndeonú ag an mBreitheamh, i leabhar a choimeádfar chun
na críche sin.
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40. Má ordaíonn an Breitheamh aon bhreithiúnas a
thaifeadadh d’aon pháirtí, déanfaidh an Cláraitheoir nó an
t-oifigeach cuí eile breithiúnas a thaifeadadh dá réir sin.

41. Déanfar trialacha le measúnóirí i cibé slí agus ar cibé
téarmaí a ordóidh an Chúirt.

42. I ngach caingean a thriailfidh Breitheamh le giúiré
agus ina mbeidh damáistí á n-éileamh i leith díobhála don
phearsa agus do mhaoin a bheidh tagtha d’fheithicil inneall-
ghluaiste a mbeidh ceangailte an dliteanas ina leith a bheith
cumhdaithe le polasaí formheasta árachais faoin Acht um
Thrácht ar Bhóithre, 1961, alt 56, a thiomáint go faillitheach,
ordóidh an Breitheamh don ghiúiré na damáistí (más ann) a
dhámhfar a chionroinnt idir an díobháil don phearsa agus an
díobháil do mhaoin.

V. Tarchur chun an Mháistir i dtaobh damáistí.

43. Beidh socrú agus rialáil an chúrsa imeachta faoi thar-
chur chun an Mháistir i dtaobh damáistí go hiomlán faoi réir
rialú agus threorú an Mháistir.

44. Déanfaidh an Máistir an fhianaise i ngach cás a
bhreacadh síos ar ala na huaire agus a chaomhnú.

45. Déanfar toradh an fhiosrúcháin os comhair an
Mháistir a lua i ndeimhniú arna shíniú aige agus, déanfar an
deimhniú sin, ar é a bheith socraithe, a léirscríobh, agus,
ar é a bheith sı́nithe, comhdófar é, agus air sin beidh an
deimhniú sin arna dhaingniú mura ndéanfar fógra foriarratais
a sheirbheáil, laistigh de cheithre lá tar éis an deimhniú a
chomhdú, chun é a chur ar ceal nó a athrú.

46. Sonrófar i ngach fógra foriarratais den sórt sin na
forais ar a mbeifear ar intinn iarratas a dhéanamh chun an
deimhniú sin a chur ar ceal nó a athrú.

47. I gcás ina mbeidh an deimhniú ón Máistir arna dhaing-
niú faoi riail 44, nó ina ndaingneofar é leis an bhforiarratas
sin a luaitear sa riail sin, féadfar breithiúnas críochnaitheach
a thaifeadadh láithreach dá réir sin.

48. I ngach caingean nó imeacht ina ndealróidh sé don
Chúirt gur ábhar a bhainfidh le ríomh, go substaintiúil, é
méid na ndamáistí a mbeifear ag iarraidh iad a ghnóthú,
féadfaidh an Chúirt a ordú go bhfionnfaidh an Máistir nó an
t-oifigeach cuí eile don Chúirt an tsuim a mbeidh breithiúnas
críochnaitheach le taifeadadh ina leith, agus féadfar, le
subpoena, iallach a chur ar fhinnéithe freastal, agus go
dtabharfaí doiciméid ar aird, os comhair an Mháistir nó an
oifigigh sin, agus féadfaidh an Máistir nó an t-oifigeach sin
an fiosrúchán a chur ar atráth ó thráth go chéile, agus
deimhneoidh sé an tsuim a bheidh cinnte aige, agus air sin
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féadfaidh na himeachtaí céanna a bheith ann i dtaobh na
costais a fhómhas, breithiúnas a thaifeadadh, agus eile, a
bheadh ann ar chinneadh giúiré.

49. I gcás ina mbeidh damáistí le measúnú i leith aon
chúise leanúnaí caingne, déanfar iad a mheasúnú anuas go
dtí tráth an mheasúnaithe.

————————

ORDÚ 37.

Imeachtaí arna dtionscnamh le toghairm achomair a
éisteacht.

1. Gach toghairm achomair a mbeidh éileamh (seachas
éileamh ar chuntas) formhuinithe uirthi faoi Ordú 2 agus a
mbeidh láithreas taifeadta dá réir, déanfaidh an gearánaí í a
chur síos os comhair an Mháistir, le foriarratas ar chead chun
breithiúnas críochnaitheach a thaifeadadh le haghaidh na
suime a bheidh éilithe, mar aon le hús (más ann), nó chun
talamh a aisghabháil, le cíos nó foghailbhrabúis (de réir mar
a bheidh) agus costais, nó gan chíos nó foghailbhrabúis agus
costais, agus, i gcás caingne chun talamh a aisghabháil mar
gheall ar neamhíoc cíosa, chun méid an chíosa a bheidh dlite
a fhionnadh. Is don chéad lá a bheidh ar fáil, de réir mar a
shocróidh an Máistir, a bheidh an foriarratas sin, ar lá é nach
luaithe ná ceithre lá glan óna sheirbheáil ar an gcosantóir,
agus beidh mionnscríbhinn mar thaca leis, arna mionnú ag
an ngearánaí nó ag aon duine eile a fhéadfaidh mionnú go
deimhneach i dtaobh na bhfíoras, á thaispeáint an gearánaí
a bheith i dteideal an fhaoisimh a bheidh éilithe agus ina
luafar an teisteoir a bheith á chreidiúint gan aon chosaint a
bheith ar an gcaingean. Déanfar cóip d’aon mhionnscríbhinn
den sórt sin a sheirbheáil leis an bhfógra foriarratais.

2. Ach amháin a mhéid a ordóidh an Chúirt a mhalairt, is
le mionnscríbhinn a éistfear foriarratas ar chead chun breith-
iúnas a thaifeadadh faoin Ordú seo: ar an gcoinníoll go
bhféadfaidh aon pháirtí ar mian leis teisteoir a mbeidh
mionnscríbhinn déanta aige, arna comhdú thar ceann an
pháirtí fhreasúraigh, a chroscheistiú fógra i scríbhinn a
sheirbheáil ar an bpáirtí a mbeidh an mhionnscríbhinn sin
comhdaithe aige á éileamh an teisteoir a thabhairt ar aird
lena chroscheistiú, agus mura dtabharfar an teisteoir sin
ar aird dá réir sin ní úsáidfear a mhionnscríbhinn mar
fhianaise mura bhfaighfear cead speisialta ón Máistir nó ón
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gCúirt, de réir mar a bheidh. I gcásanna ina mbeidh dlínse
ag an Máistir, beidh an chumhacht chéanna aige is a bheidh
ag an gCúirt chun fianaise béil a éisteacht.

3. Féadfaidh an cosantóir cúis a shuíomh i gcoinne an
fhoriarratais sin le mionnscrı́bhinn, nó (ach amháin i gcaing-
ne chun talamh a aisghabháil ar chúis seachas mar gheall ar
neamhíoc cíosa) trína thairiscint an tsuim a bheidh for-
mhuinithe ar an toghairm a thabhairt isteach sa Chúirt.
Luafar sa mhionnscríbhinn sin cibé acu an chosaint líomh-
naithe a bheith feidhmiúil ar éileamh iomlán an ghearánaí
nó gan í a bheith feidhmiúil ach ar chuid de, agus (más
amhlaidh a bheidh) cad é an chuid í. Féadfaidh an Chúirt a
ordú don chosantóir, nó, i gcás corparáide, d’aon oifigeach
don chorparáid, freastal agus dul faoi cheistiú faoi mhionn,
nó aon léasanna, gníomhais, leabhair nó doiciméid, nó
cóipeanna d’aon cheann acu, nó sleachta as aon cheann acu,
a thabhairt ar aird.

4. Ar aon fhoriarratas den sórt sin a éisteacht, féadfaidh
an Máistir, i ngach cás neamhchonspóidte, déileáil leis an
ábhar go hachomair, agus féadfaidh sé cead a thabhairt chun
breithiúnas a thaifeadadh le haghaidh an fhaoisimh a ndeal-
róidh sé an gearánaí a bheith ina theideal agus, chun na
críche sin, i gcás caingne chun talamh a aisghabháil mar
gheall ar neamhíoc cíosa, féadfaidh sé méid an chíosa a
bheidh dlite a fhionnadh, nó féadfaidh sé an chaingean a
dhíbhe agus go ginearálta féadfaidh sé cibé ordú a dhéanamh
is cóir leis chun an chaingean a chinneadh.

5. Más rud é, in aon chás ina mbeidh gearánaí i dteideal
cead a iarraidh ar an Máistir chun breithiúnas críoch-
naitheach a thaifeadadh faoi aon cheann de na rialacha sin
roimhe seo den Ordú seo, go n-éileoidh an gearánaí ús ar an
iomlán nó ar aon chuid den tsuim airgid a mbeidh an gear-
ánaí i dteideal í a iarraidh ar an Máistir mar a dúradh idir
dáta fabhraithe na cúise caingne agus dáta an bhreithiúnais,
faoi alt 22 d’Acht na gCúirteanna, 1981, déanfaidh an Máistir
an t-iarratas, nuair a bheidh sé in ord lena éisteacht ag an
gCúirt, a aistriú go dtí an liosta Cúirte lena éisteacht an
chéad uair a bheidh caoi ann chuige. Beidh mionnscríbhinn
mar thaca leis an iarratas sin, arna mionnú ag an ngearánaí,
nó ag duine éigin eile a fhéadfaidh mionnú go deimhneach i
dtaobh na bhfíoras, á thaispeáint an gearánaí a bheith i
dteideal an fhaoisimh a bheidh á éileamh, lena n-áireofar an
t-ús sin, agus ina luafar an teisteoir a bheith á chreidiúint
gan aon chosaint a bheith ar an gcaingean.

6. I gcásanna conspóidte, aistreoidh an Máistir an cás,
nuair a bheidh sé in ord lena éisteacht ag an gCúirt, go dtí
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an liosta Cúirte lena éisteacht an chéad uair a bheidh caoi
ann chuige; agus, chun na críche sin, féadfaidh an Máistir fad
a chur leis an tréimhse ama chun mionnscrı́bhinnı́ a chomhdú
agus cibé ordacháin a thabhairt is cuí leis agus an cás os a
chomhair féin a chur ar atráth de réir mar is cuí leis. Féad-
faidh an Máistir, freisin, má thoilítear leis sin, an cás a chur
ar atráth le haghaidh éisteachta iomlánaí amhail is dá mba le
toghairm iomlánach a bheifí tar éis na himeachtaí a thionsc-
namh, le cibé ordacháin i dtaobh pléadálacha, follasaithe,
socrú saincheisteanna nó eile is cuí.

7. Ar an gCúirt d’éisteacht aon fhoriarratais den sórt sin,
féadfaidh an Chúirt breithiúnas a thabhairt le haghaidh an
fhaoisimh a ndealróidh sé an gearánaí a bheith ina theideal
nó féadfaidh sí an chaingean a dhíbhe nó an cás a chur ar
atráth le haghaidh éisteachta iomlánaí amhail is dá mba le
toghairm iomlánach a bheifí tar éis na himeachtaí a thionsc-
namh, le cibé ordacháin i dtaobh pléadálacha nó follasaithe
nó socrú saincheisteanna nó eile is cuí, agus go ginearálta
féadfaidh sí cibé ordú a dhéanamh is cóir léi chun na
ceisteanna a bheidh i saincheist sa chaingean a chinneadh.

8. Ach amháin i gcaingne chun talamh a aisghabháil mar
gheall ar neamhíoc cíosa, má dhealraíonn sé gan baint a
bheith ag an gcosaint a bheidh curtha suas ag an gcosantóir
ach le cuid d’éileamh an ghearánaí, nó go mbeidh géillte
d’aon chuid d’éileamh an ghearánaí, gheobhaidh an gearánaí
breithiúnas láithreach i leith na coda sin dá éileamh nach
mbainfidh an chosaint léi nó a mbeidh géillte di, faoi réir
cibé téarmaí, más ann, i dtaobh forghníomhú a fhionraí, nó
i dtaobh an sirriam d’íoc na suime a thoibheofar, nó aon
chuid di, isteach sa Chúirt nó i dtaobh costais a fhómhas, nó
eile, is cuí leis an gCúirt; agus féadfar a cheadú don chosant-
óir cosaint a dhéanamh i dtaobh na coda eile d’éileamh an
ghearánaí.

9. Má dhealraíonn sé don Chúirt cosaint mhaith a bheith
ag aon chosantóir ar an gcaingean nó gur chóir ligean dó í a
chosaint, agus gan cosaint den sórt sin a bheith ag aon chos-
antóir eile agus nár chóir ligean dó cosaint a dhéanamh,
féadfar ligean don chosantóir céadluaite cosaint a dhéan-
amh, agus beidh an gearánaí i dteideal breithiúnas críoch-
naitheach a thaifeadadh i gcoinne an dara cosantóir a luaitear,
agus féadfaidh sé forghníomhú a eisiúint ar an mbreithiúnas
sin gan dochar dá cheart chun dul ar aghaidh lena chaingean
i gcoinne an chosantóra chéadluaite.

10. Féadfar cead cosanta a thabhairt gan choinníoll nó
faoi réir cibé téarmaí i dtaobh urrús a thabhairt, nó i dtaobh
am agus mhodh na trialach, nó eile, is cuí leis an gCúirt.
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11. Más rud é, nuair a bheidh aon fhoriarratas á éisteacht
faoin Ordú seo, go ndealróidh sé go mbeidh aon éileamh
nach bhféadfaí a fhormhuiniú go speisialta faoi Ordú 2 ar
áireamh san fhormhuiniú ar an toghairm, féadfaidh an Máist-
ir nó an Chúirt, de réir mar a bheidh, an formhuiniú a leasú
láithreach tríd an éileamh sin a scriosadh amach, nó féad-
faidh sé nó sí déileáil leis an éileamh a bheidh formhuinithe
go speisialta amhail is nach mbeifí tar éis aon éileamh eile a
áireamh san fhormhuiniú, agus ligean don chaingean dul ar
aghaidh maidir le hiarmhar an éilimh.

12. In aon chás ina mbeidh deacracht nó amhras ann féad-
faidh an Máistir an cás a aistriú chuig an liosta Cúirte lena
éisteacht d’ainneoin go bhféadfadh go mbeadh dlínse aige
chun déileáil leis an gcás é féin faoin Ordú seo.

13. I gcás ina mbeidh éileamh ar chuntas faoi Ordú 2 for-
mhuinithe ar thoghairm achomair, nó i gcás ina ngabhfaidh
leis an bhformhuiniú ar thoghairm cuntas a thógáil, agus go
loicfidh an cosantóir láithriú, déanfaidh an Máistir ordú
láithreach le haghaidh na gcuntas cuí, leis na fiosrúcháin
agus na hordacháin go léir is gá.

14. I gcás ina mbeidh éileamh ar chuntas faoi Ordú 2 for-
mhuinithe ar thoghairm achomair, nó i gcás ina ngabhfaidh
leis an bhformhuiniú ar thoghairm cuntas a thógáil, agus
nach ndéanfaidh an cosantóir, i ndiaidh an láithris, le mionn-
scríbhinn nó eile, an Chúirt a shásamh réamhcheist éigin
a bheith le triail, déanfaidh an Chúirt ordú láithreach le
haghaidh na gcuntas cuí, leis na fiosrúcháin agus na hord-
acháin go léir is gá.

15. Is le foriarratas iar bhfógra a dhéanfar iarratas ar an
ordú sin a luaitear i riail 13, nó riail 14, agus beidh mionn-
scríbhinn mar thaca leis, nuair is gá sin, arna comhdú thar
ceann an ghearánaí, ina luafar go comair forais a éilimh ar
chuntas. Féadfar an t-iarratas a dhéanamh tráth ar bith tar
éis don tréimhse ama chun láithreas a thaifeadadh a bheith
caite.

————————

ORDÚ 38.

Imeachtaí arna dtionscnamh le toghairm speisialta a
éisteacht.

1. Beidh gach toghairm speisialta le filleadh i gcomhair
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cibé lae a shocróidh an Máistir ar lá é, ach amháin sna cás-
anna ina dtoileoidh na páirtithe le dáta níos luaithe, nó i gcás
nach gceanglófar aon seirbheáil, nach luaithe ná seacht lá ón
dáta eisiúna, agus, i gcás inar gá sin, seirbheálfar í ar na páirt-
ithe lena mbainfidh ceithre lá ar a laghad roimh an lá fillte.
Déanfar mionnscríbhinn ag fíorú an éilimh a bheidh for-
mhuinithe ar an toghairm a chomhdú sa Phríomh-Oifig agus
tabharfar fógra faoin gcomhdú sin do na páirtithe lena
mbainfidh.

2. Féadfaidh an Chúirt a ordú an toghairm a sheirbheáil
ar cibé daoine eile is cuí léi.

3. Ach amháin a mhéid a ordóidh an Chúirt a mhalairt, is
le mionnscríbhinn a éistfear imeachtaí a thionscnófar le
toghairm speisialta: ar an gcoinníoll go bhféadfaidh aon
pháirtí ar mian leis teisteoir a mbeidh mionnscríbhinn déanta
aige, arna comhdú thar ceann an pháirtí fhreasúraigh, a
chroscheistiú fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an bpáirtí a
mbeidh an mhionnscríbhinn sin comhdaithe aige á cheangal
an teisteoir a thabhairt ar aird lena chroscheistiú, agus mura
dtabharfar an teisteoir sin ar aird dá réir sin ní úsáidfear a
mhionnscríbhinn mar fhianaise gan cead speisialta ón gCúirt.

4. I gcásanna ina mbeidh dlínse ag an Máistir, beidh
an chumhacht chéanna aige is a bheidh ag an gCúirt chun
fianaise béil a éisteacht nó chun seirbheáil bhreise a ordú.

5. I ngach cás ina mbeidh dlínse aige, féadfaidh an Máistir
an tábhar a bhreithniú é féin nó é a chur sa liosta Cúirte
lena éisteacht.

6. I ngach cás nach mbeidh dlínse aige, agus i ngach cás
eile a gcinnfidh sé é a chur sa liosta Cúirte lena éisteacht,
aistreoidh an Máistir an toghairm, nuair a bheidh sí in ord
lena héisteacht, chuig an liosta Cúirte lena héisteacht an
chéad uair a bheidh caoi ann chuige.

7. Chun críocha riail 6, nó chun críche aon éisteachta os
a chomhairse, féadfaidh an Máistir fad a chur leis an
tréimhse ama chun mionnscríbhinní a chomhdú agus cibé
ordacháin a thabhairt is cuí leis agus an cás os a chomhairse
a chur ar atráth de réir mar is cuí leis.

8. Má dhealraíonn sé don Chúirt ag aon chéim i gcúrsa
imeachtaí a bheidh tionscanta le toghairm speisialta gur gá
ceist nó ceisteanna éigin fíorais a chinneadh chun an bhreith
chuí a thabhairt nó an rialú cuí a dhéanamh i dtaobh an
fhaoisimh a bheidh le deonú sna himeachtaí sin nó i dtaobh
aon ábhair a bheidh ag teacht chun cinn iontu, féadfaidh an
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Chúirt an cheist nó na ceisteanna fíorais sin a chinneadh
trína ordú saincheisteanna i dtaca léi nó leo a thriail nó i
cibé slí eile (go hachomair nó ar shlí eile) is caoithiúil léi
chun ceartas a dhéanamh idir na páirtithe; agus féadfar
fianaise i dtaobh na ceiste nó na gceisteanna fíorais sin a
thabhairt ó bhéal nó le mionnscríbhinn, nó i bpáirt ó bhéal
agus i bpáirt le mionnscríbhinn, de réir mar is cuí leis an
gCúirt sna himthosca.

9. Ar aon toghairm speisialta a éisteacht, féadfaidh an
Máistir, i gcás laistigh dá dhlínse, nó féadfaidh an Chúirt, de
réir mar a bheidh, breithiúnas a thabhairt le haghaidh an
fhaoisimh a ndealróidh sé an gearánaí a bheith ina theideal
nó féadfaidh sé nó sí an chaingean nó an t-ábhar a dhíbhe
nó féadfaidh sé nó sí an cás a chur ar atráth le haghaidh
éisteachta iomlánaí amhail is dá mba le toghairm iomlánach
a bheifí tar éis na himeachtaí a thionscnamh, le cibé ord-
acháin i dtaobh pléadálacha nó follasaithe nó socrú sain-
cheisteanna nó eile is cuí, agus go ginearálta féadfaidh sé nó
sí cibé ordú a dhéanamh is cóir leis nó léi chun na ceisteanna
a bheidh i saincheist sa chaingean nó san ábhar a chinneadh.

10. Féadfaidh an Chúirt aon ordacháin speisialta is cóir
léi a thabhairt a bhainfidh le cúram nó forghníomhú an
ordaithe, nó lena sheirbheáil ar dhaoine nach páirtithe.

————————

ORDÚ 39.

Fianaise.

I. Ginearálta.

1. In éagmais aon chomhaontaithe i scríbhinn idir aturn-
aetha na bpáirtithe uile, agus faoi réir na Rialacha seo, is
viva voce agus i gcúirt oscailte a dhéanfar na finnéithe i
dtriail aon chaingne, nó ag aon mheasúnú damáistí, a cheist-
iú, ach féadfaidh an Chúirt, tráth ar bith, ar leorchúis a
bheith aici, a ordú go bhféadfar aon fhíoras nó fíorais áirithe
a chruthú le mionnscríbhinn, nó go bhféadfar, ar cibé coinn-
íollacha is réasúnach leis an gCúirt, mionnscríbhinn aon
fhinné a léamh ag an éisteacht nó sa triail, nó a ordú aon
fhinné, ba chóir ar leorchúis éigin a fhreastal sa Chúirt a
ligean thar ceal, a cheistiú le hagarcheisteanna nó ar shlí eile
os comhair coimisinéara nó scrúdaitheora; ar an gcoinníoll,
i gcás ina ndealróidh sé don Chúirt gur mian leis an bpáirtí
eile, bona fide, go dtabharfar finné ar aird lena chroscheistiú,
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agus gur féidir an finné sin a thabhairt ar aird, nach ndéanfar
ordú á údarú fianaise an fhinné sin a thabhairt le mionn-
scríbhinn.

2. Ní gá ordú chun fianaise a bheidh tógtha i gcúis nó in
ábhar eile a léamh, ach féadfar an fhianaise sin, lasmuigh de
gach eisceacht chóir, a léamh ar iarratais ex parte le cead na
Cúirte, a bheidh le fáil tráth déanta aon iarratais den sórt sin,
agus in aon chás eile, ar an bpáirtí ar mian leis an fhianaise
sin a úsáid do thabhairt fógra dhá lá roimh ré do na páirtithe
eile á rá é a bheith ar intinn aige an fhianaise sin a léamh.

3. Beidh cóipeanna fianaithe de gach doiciméad a bheidh
comhdaithe san Ard-Chúirt inghlactha i bhfianaise i ngach
cúis agus ábhar agus idir gach duine nó páirtí go feadh an
mhéid chéanna a bheadh na doiciméid bhunaidh inghlactha.

II. Ceistiú finnéithe.

4. Féadfaidh an Chúirt, in aon chúis nó ábhar ina ndeal-
róidh sé gur gá sin a dhéanamh, aon ordú a dhéanamh chun
aon fhinné a cheistiú faoi mhionn os comhair na Cúirte, nó
os comhair aon oifigigh don Chúirt nó aon duine eile, agus
in aon áit, agus féadfaidh sí a cheadú teistíocht an fhinné sin
a thabhairt ar aird i bhfianaise ar cibé téarmaí (más ann) a
ordóidh an Chúirt.

5. (1) Más rud é, in aon chás, go n-ordóidh an Chúirt é,
eiseofar iarraidh chun finnéithe a cheistiú in ionad coimis-
iúin; úsáidfear Foirm Uimh. 1 agus Foirm Uimh. 3 i bhFo-
scríbhinn D, Cuid II, don ordú sin agus don iarraidh sin,
faoi seach.

(2) I gcás ina ndéanfar ordú chun iarraidh a eisiúint
chun finné nó finnéithe a cheistiú in aon tír choigríche lena
mbeidh coinbhinsiún chuige sin déanta, nó lena ndéanfar coin-
bhinsiún, déanfar an nós imeachta seo a leanas a leanúint:—

(a) déanfaidh an páirtí a mbeidh an t-ordú sin á fháil
aige gealltanas i bFoirm Uimh. 2 i bhFoscríbhinn
D, Cuid II, a chomhdú sa Phríomh-Oifig;

(b) beidh ag gabháil leis an ngealltanas sin—

(i) iarraidh i bhFoirm Uimh. 3 i bhFoscríbhinn
D, Cuid II, fara cibé athruithe a ordófar san
ordú chun í a eisiúint, mar aon le tiontú ar
an iarraidh sin i dteanga na tíre ina mbeidh
sí le forghníomhú;

(ii) cóip de na hagarcheisteanna (más ann) a
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bheidh le gabháil leis an iarraidh agus
tiontú orthu;

(iii) cóip de na cros-agarcheisteanna (más ann)
agus tiontú orthu.

(3) I gcás ina ndéanfar ordú chun finné nó finnéithe a
cheistiú os comhair údarás Consalachta na hÉireann in aon
tír choigríche lena mbeidh coinbhinsiún chuige sin déanta,
nó lena ndéanfar coinbhinsiún, is i bhFoirm Uimh. 4 i bhFo-
scríbhinn D, Cuid II, a bheidh an t-ordú sin.

6. Féadfaidh an Chúirt in aon chúis nó ábhar, ag aon
chéim de na himeachtaí, a ordú d’aon duine freastal chun
aon scríbhinní nó doiciméid eile a thabhairt ar aird a bheidh
ainmnithe san ordú agus ar cuí leis an gCúirt go ndéanfaí iad
a thabhairt ar aird; ar an gcoinníoll nach gcuirfear iallach ar
aon duine aon scríbhinn nó doiciméad eile nach bhféadfaí
iallach a chur air í nó é a thabhairt ar aird ag an éisteacht
nó sa triail a thabhairt ar aird faoi aon ordú den sórt sin.

7. Aon duine nach ngéillfidh, go toiliúil, d’aon ordú á
cheangal air freastal chun é a cheistiú nó chun aon doiciméad
a thabhairt ar aird, measfar é a bheith ciontach i ndíspeagadh
Cúirte, agus féadfar déileáil leis dá réir sin.

8. Aon duine a gceanglófar air freastal chun é a cheistiú,
nó chun aon doiciméad a thabhairt ar aird, beidh sé i
dteideal an airgid seolta chéanna agus na híocaíochta céanna
as caiteachais agus caillteanas ama a mbeadh sé ina dteideal
ar fhreastal ar thriail sa Chúirt.

9. I gcás ina n-ordófar aon fhinné nó duine a cheistiú os
comhair aon oifigigh don Chúirt, nó os comhair aon duine a
bheidh ceaptha chun na críche sin, déanfaidh an páirtí ar ar
iarratas uaidh a bheifear tar éis an t-ordú a dhéanamh cóip
den toghairm, agus de na pléadálacha, más ann, nó cóip de
na doiciméid is gá chun na ceisteanna a bheidh i saincheist
idir na páirtithe a chur in iúl don duine a mbeidh an ceistiú
á chur aige, a thabhairt don duine a mbeidh an ceistiú á
chur aige.

10. Déanfar an ceistiú i láthair na bpáirtithe, a n-abhcóidí,
a n-aturnaetha, nó a ngníomhairí, agus beidh na finnéithe
faoi réir a gcroscheistithe agus a n-athcheistithe.

11. Na teistíochtaí a thógfar os comhair oifigigh don
Chúirt, nó os comhair aon duine eile a bheidh ceaptha chun
an ceistiú a chur, cuirfidh an scrúdaitheoir síos i scríbhinn
iad, nó cuirfear síos i scríbhinn ina láthair iad, ionas go
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mbeidh siad ina léiriú ar ráiteas an fhinné an oiread agus is
féidir sin, agus nuair a bheidh siad críochnaithe léifear don
fhinné iad agus síneoidh seisean iad i láthair na bpáirtithe,
nó an mhéid díobh ar cuí leo freastal. Má dhiúltaíonn an
finné na teistíochtaí a shíniú, síneoidh an scrúdaitheoir iad.
Féadfaidh an scrúdaitheoir aon cheist a chur ar an bhfinné i
dtaobh bhrí aon fhreagra, nó i dtaobh aon ábhair a thioc-
faidh chun cinn le linn an cheistiúcháin. Cuirfidh an scrúd-
aitheoir sı́os sna teistı́ochtaı́ aon cheisteanna a gcuirfear ina
gcoinne agus tabharfaidh sé a thuairim ina dtaobh do na
habhcóidı́, na haturnaetha, nó na páirtithe, agus déanfaidh sé
tagairt don ráiteas sin sna teistı́ochtaı́, ach nı́ bheidh cumhacht
aige cinneadh a dhéanamh maidir le hábharthacht aon cheiste.

12. Aon duine a dtoghairfear air go cuí le subpoena freast-
al lena cheistiú, má dhiúltaíonn sé freastal, nó más rud é, tar
éis dó freastal, go ndiúltóidh sé dul faoi mhionn nó aon
cheist dhleathach a fhreagairt, déanfar deimhniú ar an diúltú
sin, arna shíniú ag an scrúdaitheoir, a chomhdú sa Phríomh-
Oifig, agus air sin féadfaidh an páirtí a bheidh ag éileamh ar
an bhfinné freastal iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ex
parte nó iar bhfógra ar ordú á ordú don fhinné freastal, nó
dul faoi mhionn, nó aon cheist a fhreagairt, de réir mar a
bheidh.

13. Má chuireann aon fhinné i gcoinne aon cheiste a
chuirfear air os comhair scrúdaitheora, déanfaidh an scrúd-
aitheoir an cheist a bheidh curtha amhlaidh, agus agóid an
fhinné ina haghaidh, a chur síos agus tarchuirfidh sé í chuig
an bPríomh-Oifig lena comhdú san oifig sin, agus breith-
neoidh an Chúirt bailíocht na hagóide.

14. In aon chás faoi rialacha 12 agus 13, beidh cumhacht
ag an gCúirt a ordú don fhinné aon chostais a thiocfaidh dá
dhiúltú nó dá agóid a íoc.

15. Nuair a bheidh ceistiú aon fhinné os comhair aon
scrúdaitheora curtha i gcrích, déanfaidh an scrúdaitheoir na
teistíochtaí bunaidh, arna bhfíordheimhniú le síniú an scrúd-
aitheora, a tharchur chuig an bPríomh-Oifig, agus comhdófar
san oifig sin iad.

16. Féadfaidh an duine a mbeidh an ceistiú á chur aige ar
fhinné faoin Ordú seo, agus más gá sin déanfaidh sé, tuarasc-
áil speisialta a thabhairt don Chúirt i dtaobh an cheistithe
sin, agus i dtaobh iompar aon fhinné nó duine eile, nó i
dtaobh aon fhinné nó duine eile a bheith as láthair, lena linn,
agus féadfaidh an Chúirt cibé imeachtaí a ordú agus cibé
ordú a dhéanamh is cóir léi ar an tuarascáil.
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17. Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt leis an Ordú
seo nó mar a n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, ní thabharfar
aon teistíocht i bhfianaise le linn éisteacht nó thriail na cúise
nó an ábhair gan toiliú ón bpáirtí a bhféadfar an teistíocht
sin a thairiscint ina choinne, mura deimhin leis an gCúirt an
teisteoir a bheith marbh, nó thar dhlínse na Cúirte, nó gan
a bheith in ann, de dheasca breoiteachta nó éiglíochta eile,
freastal ar an éisteacht nó ar an triail — in aon cheann de
na cásanna sin beidh na teistíochtaí arna ndeimhniú faoi
láimh an duine a mbeidh an ceistiú á chur aige inghlactha i
bhfianaise, lasmuigh de gach eisceacht chóir, gan cruthúnas
ar an síniú leis an deimhniú sin.

18. Féadfaidh aon oifigeach don Chúirt nó aon duine eile,
a n-ordófar dó an ceistiú a chur ar aon fhinné nó aon duine,
daoine a chur faoi mhionn.

19. Féadfaidh aon pháirtı́ in aon chúis nó ábhar, le subpoena
ad testificandum nó duces tecum, a cheangal ar aon fhinné
freastal os comhair oifigigh don Chúirt, nó os comhair duine
eile a bheidh ceaptha chun an ceistiú a chur, d’fhonn a fhian-
aise a úsáid ar aon imeacht sa chúis nó san ábhar sa tslí
chéanna a mbeadh de cheangal ar an bhfinné sin freastal
agus dul faoi cheistiú ag an éisteacht nó sa triail; agus aon
pháirtí nó finné a mbeidh mionnscríbhinn déanta aige a
bheidh le húsáid nó a úsáidfear ar aon imeacht sa chúis
nó san ábhar beidh de cheangal air, ar an subpoena sin a
sheirbheáil air, freastal os comhair an oifigigh nó an duine
sin lena chroscheistiú.

20. Fianaise a thógfar tar éis aon chúis nó ábhar a éist-
eacht nó a thriail tógfar í sa tslí chéanna, an oiread agus is
féidir sin, le fianaise arna tógáil i dtriail nó in oirchill trialach.

21. An cleachtas i ndáil le ceistiú, le croscheistiú agus le
hathcheistiú finnéithe i dtriail bainfidh sé le fianaise a thóg-
far in aon chúis nó ábhar ag aon chéim agus beidh feidhm
aige maidir léi.

22. Beidh cleachtas na Cúirte maidir le fianaise i dtriail,
nuair a chuirfear i bhfeidhm é maidir le fianaise a bheidh le
tógáil os comhair oifigigh don Chúirt nó duine eile in aon
chúis nó ábhar tar éis na héisteachta nó na trialach, faoi réir
aon ordachán speisialta a thabharfar in aon chás.

23. Ní dhéanfar, gan cead speisialta ón gCúirt, aon
mhionnscríbhinn nó teistíocht a bheidh comhdaithe nó
déanta roimh uamadh na saincheiste in aon chúis nó ábhar
a ghlacadh le linn éisteacht nó thriail na cúise nó an ábhair,
mura rud é, laistigh d’aon mhí amháin tar éis uamadh na
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saincheiste nó laistigh de cibé tréimhse ama is faide ná sin
a lamhálfar le cead speisialta ón gCúirt, go mbeidh fógra i
scríbhinn tugtha ag an bpáirtí a mbeidh ar intinn aige an
mhionnscríbhinn nó an teistíocht a úsáid don pháirtí freasúr-
ach faoina mbeidh ar intinn aige ina leith sin.

24. Féadfar an fhianaise go léir a thógfar le linn éisteacht
nó thriail aon chúise nó ábhair a úsáid in aon imeachtaí ina
dhiaidh sin sa chúis chéanna nó san ábhar céanna.

III. Subpoena.

25. I gcás ina mbeartófar a iarraidh go n-eiseofaı́ subpoena,
déanfar praecipe chun na críche sin, i bhFoirm Uimh. 1 i
bhFoscríbhinn D, Cuid I, agus ina mbeidh ainm nó gnólacht
agus áit chláraithe ghnó an aturnae a bheidh ag déanamh
iarratais amhlaidh, a sheachadadh agus a chomhdú sa
Phríomh-Oifig i ngach cás.

26. Is i bhFoirm Uimh. 2, 3, 4 nó 5 i bhFoscríbhinn D,
Cuid I, a bheidh subpoena.

27. Féadfar subpoena go bhfreastalóidh finné os comhair
an Mháistir nó an Scrúdaitheora a eisiúint ón bPríomh-
Oifig de dhroim nóta ón Máistir nó ón Scrúdaitheoir, de réir
mar a bheidh.

28. I gcás inar gá sin nó ina mbeidh sin ag teastáil beidh
trí ainm i ngach subpoena, seachas subpoena duces tecum,
ach féadfaidh aon líon ainmneacha is mó ná sin a bheith ann.

29. Ní áireofar níos mó ná triúr in aon subpoena duces
tecum amháin, agus beidh de chead ag an bpáirtí a bheidh á
iarraidh sin subpoena a iarraidh le haghaidh gach duine má
mheastar gur gá nó gurb inmhianaithe sin.

30. Ní eiseofar aon subpoena chun aon taifead a bheidh i
gcoimeád an Phámháistir Ghinearálta, nó oifigigh eile don
Stát, a thabhairt ar aird gan ordú ón gCúirt; agus ní bheidh
sé d’oibleagáid ar an oifigeach sin a mbeidh aon
taifead den sórt sin ina choimeád é a aistriú faoin ordú sin
as an taisclann ina mbeidh sé curtha gan an t-ordú sin, a
sheirbheálfar air leis an subpoena duces tecum.

31. Aon oifigeach don Chúirt a gceanglófar air freastal le
haon taifead nó doiciméad in aon chúirt nó áit, seachas i
mBaile Átha Cliath, beidh sé i dteideal a cheangal go ndéan-
faidh an t-aturnae nó an páirtí ar mian leis go bhfreastalóidh
sé leorshuim airgid a thaisceadh leis faoi chomhair na dtáillí
córa agus na muirear agus na gcaiteachas cóir a bheidh air i
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leith an fhreastail sin, agus go ngeallfaidh sé aon táillí córa
breise agus aon mhuirir agus aon chaiteachais chóra bhreise
a íoc a bhféadfaidh sé nach nglanfaidh an taisceadh sin iad
go hiomlán.

32. San aga idir aon subpoena a eisiúint agus é a sheirbheáil
féadfaidh an páirtí a mbeidh iarratas á dhéanamh aige air
sin aon earráid in ainmneacha páirtithe nó finnéithe a
cheartú, agus féadfaidh sé é a chur á athshéalú ar praecipe
ceartaithe a fhágáil i leith an subpoena sin, agus na focail
‘‘arna athrú agus arna athshéalú’’ marcáilte air, agus é sı́nithe
le hainm agus áit chláraithe ghnó an aturnae a mbeidh an
t-iarratas á dhéanamh aige.

33. Déanfar subpoena a sheirbheáil trí chóip de a sheach-
adadh, a mbeidh ainm agus seoladh an aturnae nó an pháirtí
a mbeidh sé á eisiúint aige formhuinithe uirthi, agus tríd an
gcóip bhunaidh de a thabhairt ar aird san am céanna.

34. Ní bheidh aon bhailíocht ag seirbheáil aon subpoena
mura ndéanfar an tseirbheáil laistigh de dhá sheachtain déag
tar éis dháta an subpoena.

IV. Buanú fianaise.

35. Aon duine a thiocfadh, sna himthosca a mbeidh lı́omh-
naithe aige iad a bheith ann, ar aon teagmhas do tharlú sa
todhchaí, chun bheith i dteideal aon onóra, teidil, dínite, nó
oifige, nó aon eastáit nó leasa in aon mhaoin, réadach nó
pearsanta, agus nach féidir leis an ceart chuici nó chuige, nó
an t-éileamh uirthi nó air, a thabhairt chun trialach sula
dtarlóidh an teagmhas sin, féadfaidh sé caingean a thionsc-
namh chun aon fhianaise a bhuanú a fhéadfaidh a bheith
ábhartha chun an ceart nó an t-éileamh sin a shuíomh.

36. I ngach caingean chun fianaise i dtaobh aon onóra,
teidil, dínite, nó oifige, nó aon ábhair nó ní eile a bhféad-
faidh sé go mbeidh aon eastát nó leas ag an Stát ann, a
bhuanú féadfar cosantóir a dhéanamh den Ard-Aighne, agus
i ngach imeacht ina bhféadfar na teistíochtaí a bheidh tógtha
in aon chaingean den sórt sin, ina mbeifear tar éis cosantóir
a dhéanamh amhlaidh den Ard-Aighne, a thairiscint i
bhfianaise, beidh na teistíochtaí sin inghlactha d’ainneoin
aon agóide in aghaidh na dteistíochtaí sin ar an bhforas an
Stát gan a bheith ina pháirtí sa chaingean ina mbeifear tar
éis na teistíochtaí sin a thógáil.

37. Ní cheisteofar finnéithe chun fianaise a bhuanú mura
mbeidh caingean tionscanta chuige sin.
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38. Ní dhéanfar aon chaingean chun fianaise finnéithe a
bhuanú a chur síos i gcomhair trialach.

V. Fianaise a fháil do bhinsí coigríche.

39. Más rud é, faoin Foreign Tribunals Evidence Act,
1856, nó faoin Extradition Act, 1870, alt 24, go mbeidh aon
ábhar sibhialta nó tráchtála, nó aon ábhar cóiriúil, ar feith-
eamh os comhair cúirte nó binse tíre coigríche, agus go léir-
eofar don Chúirt, le commission rogatoire, nó le litir iarrata
nó fianaise eile dá bhforáiltear anseo ina dhiaidh seo, gur
mian leis an gcúirt nó leis an mbinse sin fianaise aon fhinné
nó finnéithe laistigh den dlínse a fháil i ndáil leis an ábhar
sin, féadfaidh an Chúirt, ar iarratas ex parte ó aon duine a
suífear é a bheith údaraithe go cuí chun an t-iarratas a
dhéanamh thar ceann na cúirte nó an bhinse coigríche sin,
agus ar an commission rogatoire, nó ar an litir iarrata, nó ar
an bhfianaise eile de bhun an Foreign Tribunals Evidence
Act, 1856, alt 2, nó cibé fianaise eile a theastóidh ón gCúirt,
a thabhairt ar aird, cibé ordú nó orduithe a dhéanamh is gá
chun éifeacht a thabhairt d’éirim na nAchtanna thuasluaite
i gcomhréir leis an Foreign Tribunals Evidence Act, 1856,
alt 1.

40. Is i bhFoirm Uimh. 1 i bhFoscríbhinn D, Cuid III, a
bheidh ordú a dhéanfar faoi riail 39.

41. Féadfar a ordú an ceistiú a chur os comhair aon duine
chirt chuí a ainmneoidh an duine a mbeidh an t-iarratas á
dhéanamh aige, nó os comhair duine de na hoifigigh don
Chúirt, nó os comhair cibé duine cháilithe eile, is cuí leis
an gCúirt.

42. (1) Mura bhforálfar dá mhalairt san ordú le haghaidh
ceistiú, déanfaidh an duine a mbeidh an ceistiú á chur os a
chomhair, ar é a bheith curtha i gcrích, é a chur ar aghaidh
go dtí an Máistir, agus ar é a fháil dó, cuirfidh an Máistir
deimhniú, i bhFoirm Uimh. 2, i bhFoscríbhinn D, Cuid III,
arna dheimhniú go cuí lena úsáid lasmuigh den dlı́nse, ag
gabháil leis, agus cuirfidh sé na teistíochtaí arna ndeimhniú
amhlaidh, maille leis an commission rogatoire nó an litir
iarrata (más ann), ar aghaidh go dtí an tAire Gnóthaí
Eachtracha lena dtarchur chuig an gcúirt choigríche nó chuig
an mbinse coigríche a mbeidh siad ag teastáil uaithi nó
uaidh.

(2) I gcás inar mian leis an gcúirt choigríche nó leis
an mbinse coigríche é, déanfaidh an Máistir an teistíocht a
sheoladh go díreach go dtí an Consal nó an t-oifigeach eile



125 O. 39, r. 42

don rialtas coigríche in Éirinn lena tarchur chuig an gcúirt
choigríche nó chuig an mbinse coigríche.

43. Féadfar a ordú le hordú a dhéanfar faoi riail 39 go
gcuirfear an ceistiú sin i cibé slí a bheidh iarrtha leis an
commission rogatoire nó litir iarrata ón gcúirt choigríche nó
ón mbinse coigríche, nó a mbeidh curtha in iúl inti í a bheith
de réir chleachtas nó cheanglais na cúirte nó an bhinse sin,
nó a bheidh iarrtha, ar an gcúis chéanna, ag an iarratasóir ar
an ordú sin. In éagmais aon ordacháin speisialta den sórt sin
a bheith tugtha san ordú le haghaidh ceistiú, déanfar an
ceistiú sa tslí a fhorordaítear i gCuid II den Ordú seo.

44. I gcás ina dtarchuirfidh an tAire Gnóthaí Eachtracha
commission rogatoire, nó litir iarrata, mar a luaitear i riail
39, chuig an bPríomh-Aturnae Stáit á chur in iúl gurb in-
mhianaithe éifeacht a thabhairt don chéanna gan a cheangal
ar na gníomhairí in Éirinn d’aon pháirtí de na páirtithe sa
chaingean nó san ábhar sa tír choigríche iarratas a dhéanamh
chun na Cúirte, féadfaidh an Príomh-Aturnae Stáit cibé iarr-
atais agus cibé bearta is gá a dhéanamh chun éifeacht a
thabhairt don commission rogatoire sin, nó don litir iarrata
sin, de réir rialacha 39 go 43 (go huile).

————————

ORDÚ 40.

Mionnscríbhinní.

I. Ginearálta.

1. Ar aon achainí, foriarratas, nó iarratas eile, féadfar
fianaise a thabhairt le mionnscríbhinn, ach féadfaidh an
Chúirt, ar cheachtar páirtí dá iarraidh sin, a ordú don duine
a mbeidh aon mhionnscríbhinn den sórt sin á déanamh aige
freastal lena chroscheistiú.

2. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis na Rial-
acha seo, déanfar gach mionnscríbhinn a chomhdú sa
Phríomh-Oifig. Is in Oifig na gCoimircithe Cúirte a chomh-
dófar mionnscríbhinní a úsáidfear in imeachtaí chun coimircí
Cúirte a dhéanamh de mhionaoiseach. Is in Oifig an Scrúd-
aitheora a chomhdófar mionnscríbhinní a úsáidfear in ábhair
a bhainfidh le féimheacht, comhshocraíocht nó dócmhainn-
eacht. Is san Oifig Phrobháide a chomhdófar mionnscrı́bhinnı́
a úsáidfear in ábhair phrobháide neamhchointinneacha.
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3. Is é teideal a chuirfear ar gach mionnscrı́bhinn ná maidir
leis an gcúis nó leis an ábhar ina mionnófar í; ach i ngach
cás ina mbeidh níos mó ná gearánaí nó cosantóir amháin, is
leor ainm iomlán an chéad ghearánaí nó an chéad chosant-
óra, faoi seach, a lua, agus a lua gearánaithe nó cosantóirí
eile, de réir mar a bheidh, a bheith ann; agus dícheadóidh an
Máistir Fómhais na costais a thiocfaidh d’aon fhadálacht gan
riachtanas in aon teideal den sórt sin.

4. Cloífidh mionnscríbhinní le cibé fíorais is féidir leis an
bhfinné a chruthú as a eolas féin, agus luafar iontu conas is
feasach dó iad, ach amháin i gcás foriarratas idirbhreitheach,
ar a bhféadfar ráitis i dtaobh a mbeidh á chreidiúint aige,
agus na forais a bheidh aige leis sin a chreidiúint, a ghlacadh.
Ní cheadófar na costais a bhainfidh le haon mhionnscríbhinn
ina leagfar amach gan riachtanas ábhair chlostráchta, nó
ábhar argóinteach, nó cóipeanna de dhoiciméid nó sleachta
astu.

5. Mionnscríbhinní a mhionnófar in Éirinn déanfar iad a
mhionnú os comhair breithimh nó coimisinéara mionnaí nó
oifigigh a mbeidh cumhacht aige daoine a chur faoi mhionn.

6. Saineoidh gach coimisinéir mionnaí an t-am agus an áit
a dtógfaidh sé aon mhionnscríbhinn, nó a nglacfaidh sé
admháil aon ghníomhais, nó cúirtbhanna; mura ndéanfaidh
sé ní mheasfar í nó é a bheith údarach, ná ní ghlacfar í nó é
lena comhdú nó lena chomhdú, nó lena rollú, gan cead ón
gCúirt; agus saineoidh gach coimisinéir den sórt sin an t-am
agus an áit a ndéanfaidh sé aon ghníomh eile a bhainfidh
lena oifig.

7. Féadfar gach ceistiú, mionnscrı́bhinn, dearbhú, dearbh-
ascadh agus fianú onóra i gcúiseanna nó in ábhair a bheidh
ar feitheamh san Ard-Chúirt nó sa Chúirt Uachtarach, agus
freisin admhálacha a bheidh ag teastáil chun aon ghnı́omhas
a rollú sna Cúirteanna sin, a chur nó a thógáil in aon tı́r nó
áit choigrı́che os comhair aon ionadaı́ nó gnı́omhaire taidh-
leoireachta nó consalachta ag feidhmiú a fheidhmeanna dó sa
tı́r nó san áit sin nó, nuair nach mbeidh aon ionadaı́ nó gnı́omh-
aire den sórt sin ann nó aon ionadaí nó gníomhaire gar don
teisteoir sa tír nó san áit sin, os comhair aon nótaire phoiblí
a bheidh údaraithe go dleathach chun daoine a chur faoi
mhionn sa tír nó san áit sin, nó i gcás inar cuid de Chomh-
lathas Briotanach na Náisiún nó inar sealúchas Briotanach
an tír nó an áit sin, os comhair aon bhreithimh, cúirte,
nótaire phoiblí nó duine a bheidh údaraithe chun daoine a
chur faoi mhionn sa chuid nó sa sealúchas sin; agus tabhar-
faidh Breithiúna na hArd-Chúirte agus na Cúirte Uachtaraí
agus na hoifigigh do na Cúirteanna sin aird bhreithiúnach ar
shéala nó ar shíniú, de réir mar a bheidh, aon ionadaí nó
gníomhaire taidhleoireachta nó consalachta, breithimh,
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cúirte, nótaire phoiblí nó duine eile den sórt sin a bheidh i
gceangal le, ag gabháil le nó curtha le haon cheistiú, mionn-
scríbhinn, dearbhú, dearbhascadh, fianú onóra, nó admháil
den sórt sin, nó le haon ghníomhas nó doiciméad eile.

8. Déanfar gach mionnscríbhinn a dhréachtú sa chéad
phearsa agus a roinnt ina míreanna agus uimhreofar gach
mír as a chéile, agus, an oiread agus is féidir sin, cloífidh sí
le cuid ar leithligh den ábhar. Beidh gach mionnscríbhinn
scríofa nó clóite i bhfoirm leabhair. Ní cheadófar aon chost-
ais i leith aon mhionnscríbhinne nó coda de mhionnscríbhinn
a bhrisfidh go substaintiúil an riail seo.

9. Luafar i ngach mionnscríbhinn tuairisc an teisteora
agus a áit chónaithe dhílis; agus luafar i ngach mionnscríbh-
inn seirbheála cathain agus conas a bheifear tar éis an
tseirbheáil sin a dhéanamh, cá háit a mbeifear agus cé a
bheidh tar éis í a dhéanamh agus, i gcás seachadadh ar aon
duine, luafar inti aithne shúl a bheith ag an teisteoir ar an
duine sin tráth an tseachadta sin.

10. I ngach mionnscríbhinn a dhéanfaidh beirt teisteoir nó
níos mó cuirfear ainmneacha na ndaoine uile agus faoi seach
a mbeidh an mhionnscríbhinn á déanamh acu isteach sa
jurat, ach amháin má thógann an t-oifigeach céanna mionn-
scríbhinn na dteisteoirí go léir an tráth céanna gur leor a rá
‘‘na teisteoirí thuasluaite’’ araon (nó uile) a bheith tar éis í
a mhionnú.

11. Beidh nóta ar gach mionnscríbhinn ag taispeáint cén
duine ar thar a cheann a bheidh sí comhdaithe, agus ní
chomhdófar nó ní úsáidfear aon mhionnscríbhinn gan an
nóta sin, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

12. Féadfaidh an Chúirt a ordú aon ábhar a bheidh
scannalach a scriosadh amach as aon mhionnscríbhinn, agus
féadfaidh sí a ordú go n-íocfar amhail idir aturnae agus cliant
costais aon iarratais chun ábhar den sórt sin a scriosadh
amach.

13. Aon mhionnscríbhinn a mbeidh inti féin nó ina jurat
aon idirlíniú, athrú, nó scriosadh, ní dhéanfar, gan cead ón
gCúirt, í a chomhdú, a léamh nó a úsáid in aon ábhar a
bheidh ar feitheamh sa Chúirt mura mbeidh an t-idirlíniú nó
an t-athrú (seachas athrú trí ní a scriosadh amach) fíor-
dheimhnithe le hinisealacha an duine a mbeidh an mhionn-
scríbhinn á tógáil aige, ná, i gcás aon ní a bheith scriosta
amach, mura ndéanfaidh an duine a mbeidh an mhionn-
scríbhinn á tógáil aige na focail nó na figiúirí a dhealróidh,
tráth tógtha na mionnscríbhinne, a bheith scríofa ar an ní a
bheidh scriosta amach a athscríobh agus a shíniú nó a
inisealú ar chiumhais na mionnscríbhinne.
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14. Na daoine go léir a mbeidh mionnscríbhinní á dtógáil
acu deimhneoidh siad sa jurat a ghabhfaidh le gach mionn-
scríbhinn a thógfaidh siad aithne a bheith acu ar an teisteoir
féin, nó ar dhuine éigin a bheidh ainmnithe sa jurat agus a
dheimhneoidh aithne a bheith aige ar an teisteoir. I gcás ina
mbeidh mionnscríbhinn mionnaithe ag aon duine a dheal-
róidh don oifigeach a bheidh ag tógáil na mionnscríbhinne a
bheith neamhliteartha nó dall, deimhneoidh an t-oifigeach
sa jurat an mhionnscríbhinn a bheith léite ina láthair don
teisteoir, gur dealraitheach an teisteoir a bheith tar éis í a
thuiscint go foirfe, agus an teisteoir a bheith tar éis a shíniú
nó a mharc a dhéanamh i láthair an oifigigh. Ní úsáidfear
aon mhionnscríbhinn den sórt sin i bhfianaise in éagmais an
deimhnithe sin, mura deimhin leis an gCúirt ar shlí eile an
mhionnscríbhinn a bheith léite amach don teisteoir agus gur
dealraitheach í a bheith tuigthe go foirfe aige.

15. Féadfaidh an Chúirt aon mhionnscríbhinn arna
mionnú d’fhonn í a úsáid in aon chúis nó ábhar a ghlacadh
d’ainneoin aon lochta trí mhíthuairisc ar pháirtithe nó ar
shlí eile sa teideal nó sa jurat, nó aon neamhrialtachta eile
ina foirm, agus féadfaidh sí a ordú meabhrán a chur ar an
doiciméad á rá é a bheith glactha amhlaidh.

16. (a) I gcásanna ina gceadófar mionnscríbhinn bhun-
aidh a úsáid déanfar, tráth a húsáidte, í a
sheachadadh ar an oifigeach cuí agus a fhágáil
aige, agus cuirfidh an t-oifigeach á comhdú í.

(b) Féadfar i ngach cás cóip de mhionnscríbhinn a
úsáid, ar an mionnscríbhinn bhunaidh a bheith
comhdaithe roimhe sin, agus an chóip a bheith
fianaithe go cuí.

(c) Féadfar cóip fhótastatach de mhionnscríbhinn
bhunaidh a bheidh comhdaithe a úsáid, más rud
é go mbeidh deimhnithe ag an aturnae a bheidh
tar éis an mhionnscrı́bhinn bhunaidh sin a chomh-
dú í a bheith ina fíorchóip den mhionnscríbhinn
sin agus an mhionnscríbhinn bhunaidh sin a
bheith comhdaithe.

17. Ní leor aon mhionnscríbhinn má mhionnaítear í os
comhair an aturnae a bheidh ag gníomhú don pháirtí ar thar
a cheann a bheidh an mhionnscríbhinn le húsáid, nó os
comhair aon ghníomhaire nó comhfhreagróra don aturnae
sin, nó os comhair an pháirtí féin.

18. Aon mhionnscríbhinn nár leor í dá mionnófaí os
comhair an aturnae féin í ní leor í má mhionnaítear os
comhair a chléirigh nó a chomhpháirtí í.
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19. I gcás ina mbeidh tréimhse speisialta ama ceaptha
chun mionnscríbhinní a chomhdú, ní úsáidfear aon mhionn-
scríbhinn a chomhdófar tar éis na tréimhse ama sin, mura
bhfaighfear cead ón gCúirt.

20. Ach amháin le cead na Cúirte ní bheidh aon fheidhm
le haon ordú arna dhéanamh ex parte sa Chúirt agus arna
bhunú ar aon mhionnscríbhinn mura rud é gur roimh dhéan-
amh an iarratais ar an ordú a bheidh an mhionnscríbhinn, ar
a mbeidh an t-iarratas déanta, déanta iarbhír agus go mbeidh
sí tugtha ar aird nó comhdaithe tráth déanta an iarratais.

21. I gcás ina ndeonófar nó ina ndéanfar urghaire nó ordú
gan an dlínse a fhágáil, tabharfaidh páirtí iarrtha na hur-
ghaire nó an ordaithe sin cóipeanna de na mionnscríbhinní
is foras léi nó leis d’aon pháirtí dá ndéanfaidh sí nó sé difear
ar í nó é a éileamh agus ar íoc aisti nó as de réir an ráta a
shonraítear in Ordú 117.

22. Is leor d’fhianaise ar thoiliú iontaobhaí chun gníomhú
toiliú i scríbhinn arna shíniú aige agus arna fhíorú le síniú a
aturnae nó aturnae an iarratasóra.

II. Mionnscríbhinní agus fianaise os comhair an Mháistir
nó an Scúdaitheora.

23. An páirtí a mbeidh ar intinn aige aon mhionnscríbhinn
a úsáid mar thaca le haon iarratas arna dhéanamh os comh-
air an Mháistir nó os comhair an Scrúdaitheora tabharfaidh
sé fógra do na páirtithe eile lena mbainfidh á rá é sin a bheith
ar intinn aige.

24. Féadfar gach mionnscríbhinn a bheidh déanta agus
léite roimhe sin sa Chúirt ar aon imeacht i gcúis nó in ábhar
a úsáid os comhair an Mháistir nó an Scrúdaitheora.

25. Déanfar gach athrú i gcuntas arna fhíorú le mionn-
scríbhinn agus a bheidh le húsáid os comhair an Mháistir nó
os comhair an Scrúdaitheora a mharcáil le hinisealacha an
duine ar os a chomhair a bheidh an mhionnscríbhinn mionn-
aithe, agus ní dhéanfar na hathruithe sin trí ní a scriosadh
amach.

26. Ní chuirfear cuntais, sleachta as cláir pharóiste, sonraí
i dtaobh fiach creidiúnaithe, ná doiciméid eile dá dtagrófar
le mionnscríbhinn i gceangal leis an mionnscríbhinn, ná ní
thagrófar dóibh sa mhionnscríbhinn mar nithe arna gcur i
gceangal, ach tagrófar dóibh mar fhoilseáin.

27. Déanfar gach deimhniú ar fhoilseán dá dtagrófar i
mionnscríbhinn agus a shíneoidh an duine ar os a chomhair
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a mhionnófar an mhionnscríbhinn a mharcáil le gearr-
theideal na cúise nó an ábhair.

III. Triail le mionnscríbhinn.

28. Laistigh de cheithre lá dhéag tar éis toiliú a bheith
tugtha chun fianaise a thógáil le mionnscríbhinn amhail idir
na páirtithe, nó tar éis ordú a bheith déanta chun na
críche sin, nó laistigh de cibé tréimhse ama ar a gcomh-
aontóidh na páirtithe, nó a lamhálfaidh an Chúirt, comh-
dóidh an gearánaí a mhionnscríbhinní agus seachadfaidh sé
liosta díobh ar an gcosantóir nó ar a aturnae.

29. Déanfaidh an cosantóir, laistigh de cheithre lá dhéag
tar éis an liosta sin a sheachadadh, nó laistigh de cibé
tréimhse ama ar a gcomhaontóidh na páirtithe, nó a lamhál-
faidh an Chúirt, a mhionnscríbhinní a chomhdú, agus liosta
díobh a sheachadadh ar an ngearánaí nó ar a aturnae.

30. Laistigh de sheacht lá tar éis na ceithre lá dhéag deiridh
sin a luaitear a bheith caite, nó cibé tréimhse ama eile a luait-
ear roimhe seo, déanfaidh an gearánaı́ a mhionnscrı́bhinnı́ a
chomhdú mar fhreagra, agus cloı́fidh na mionnscrı́bhinnı́ sin
go dlúth le hábhair mar fhreagra, agus déanfaidh sé liosta
dı́obh a sheachadadh ar an gcosantóir nó ar a aturnae.

31. Nuair a thógfar an fhianaise le mionnscrı́bhinn, féad-
faidh aon pháirtı́ ar mian leis teisteoir a mbeidh mionnscrı́bh-
inn déanta aige, arna comhdú thar ceann an pháirtı́ fhreasúr-
aigh, a chroscheistiú fógra i scrı́bhinn a sheirbheáil ar an
bpáirtı́ a mbeidh an mhionnscrı́bhinn sin comhdaithe aige, á
cheangal an teisteoir a thabhairt ar aird lena chroscheistiú sa
triail, agus seirbheálfar an fógra sin tráth ar bith sula mbeidh
na ceithre lá dhéag dı́reach tar éis dheireadh na tréimhse ama
a bheidh lamháilte chun mionnscrı́bhinnı́ a chomhdú mar
fhreagra caite, nó laistigh de cibé tréimhse ama a cheapfaidh
an Chúirt go speisialta in aon chás; agus mura dtabharfar an
teisteoir sin ar aird dá réir sin, nı́ úsáidfear a mhionnscrı́bhinn
mar fhianaise mura bhfaighfear cead ón gCúirt. Nı́ bheidh an
páirtı́ a mbeidh an teisteoir sin á thabhairt ar aird aige lena
chroscheistiú i dteideal na caiteachais a bhainfidh leis sin a
éileamh ar an gcéad ásc ón bpáirtı́ a bheidh ag éileamh an
teisteoir a thabhairt ar aird amhlaidh. Is i bhFoirm Uimh. 21
i bhFoscrı́bhinn C a bheidh an fógra.

32. Beidh an páirtí dá dtabharfar an fógra sin a luaitear i
riail 31 i dteideal iallach a chur ar an teisteoir freastal lena
chroscheistiú sa tslí chéanna ina bhféadfadh sé iallach a chur
ar fhinné freastal le dul faoi cheistiú.

33. Nuair a thógfar an fhianaise faoin Ordú seo le mionn-
scríbhinn, tabharfar an fógra trialach an tráth céanna tar éis
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dul in éag don tréimhse ama a cheaptar le riail 29 a fhoráil-
tear leis na Rialacha seo tar éis dheireadh na bpléadálacha;
ar an gcoinníoll go bhféadfar mionnscríbhinní eile a úsáid
má thoilíonn na páirtithe leasmhara go léir leis sin, nó má
ordaíonn an Chúirt amhlaidh.

————————

ORDÚ 41.

Foriarratas ar bhreithiúnas agus breithiúnas a
thaifeadadh.

1. Ach amháin mar a bhforáiltear leis na hAchtanna nó
leis na Rialacha seo go bhféadfar breithiúnas a fháil in aon
slí eile, is le foriarratas ar bhreithiúnas a gheofar breithiúnas
na Cúirte.

2. I gcás ina mbeifear tar éis a ordú saincheisteanna a
thriail, nó saincheisteanna nó ceisteanna fíorais a chinneadh
in aon slí, féadfaidh an gearánaí, lena n-áirítear an gearánaí
i bhfrithéileamh, foriarratas ar bhreithiúnas a chur síos a
luaithe a chinnfear na saincheisteanna nó na ceisteanna sin.
Mura gcuirfidh sé síos foriarratas den sórt sin, agus mura
dtabharfaidh sé fógra ina thaobh sin do na páirtithe eile lais-
tigh de dheich lá tar éis dá cheart chun déanamh amhlaidh
teacht i gcúrsa, ansin, tar éis na deich lá sin a bheith caite
féadfaidh aon chosantóir, lena n-áirítear an cosantóir i
bhfrithéileamh, foriarratas ar bhreithiúnas a chur síos, agus
fógra ina thaobh sin a thabhairt do na páirtithe eile.

3. I gcás ina mbeifear tar éis a ordú saincheisteanna a thriail,
nó saincheisteanna nó ceisteanna fı́orais a chinneadh in aon slı́,
agus nach mbeifear tar éis ach cuid de na saincheisteanna nó
na ceisteanna fı́orais sin a thriail nó a chinneadh, féadfaidh aon
pháirtı́ a mheasfaidh nach gá, de bharr thoradh na trialach nó
an chinnidh sin, an chuid eile dı́obh a thriail nó a chinneadh,
nó gurb inmhianaithe de bharr an toraidh sin triail nó cinneadh
na coda eile sin a iarchur, cead a iarraidh ar an gCúirt chun
foriarratas ar bhreithiúnas a chur sı́os, gan fanacht leis an triail
nó leis an gcinneadh sin; agus féadfaidh an Chúirt, más deimhin
léi gur fóirsteanach déanamh amhlaidh, an cead sin a thabhairt,
ar cibé téarmaı́, más ann, a dhealróidh a bheith cóir, agus
féadfaidh sı́ aon ordacháin a thabhairt a dhealróidh a bheith
inmhianaithe i dtaobh triail na saincheisteanna eile fı́orais a
iarchur.

4. Ach amháin le cead ón gCúirt, ní dhéanfar aon fhor-
iarratas ar bhreithiúnas a chur síos tar éis bliain a bheith
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caite ón tráth a mbeidh an páirtí a bheidh ag féachaint lena
chur síos tar éis teacht ar dtús chun bheith i dteideal é sin
a dhéanamh.

5. Féadfaidh an Chúirt, ar fhoriarratas ar bhreithiúnas,
gach tátal fíorais, nach mbeidh ar neamhréir le cinneadh an
ghiúiré, a bhaint, agus, más deimhin léi an t-ábhar go léir a
bheith os a comhair is gá chun na ceisteanna a bheidh faoi
dhíospóid, nó aon cheist díobh, a chinneadh go críoch-
naitheach, nó chun aon fhaoiseamh a bheidh lorgtha a
dhámhachtain, féadfaidh sí breithiúnas a thabhairt dá réir
sin, nó féadfaidh sí, más dóigh léi gan dóthain ábhar a bheith
os a comhair chun a chur ar a cumas breithiúnas a thabhairt,
a ordú an foriarratas a chur ar gcúl lena bhreithniú tuilleadh,
agus a ordú cibé saincheisteanna nó ceisteanna a thriail, nó
a chinneadh, agus cibé cuntais agus fiosrúcháin a thógáil
agus a dhéanamh, is cuí léi.

6. Déanfar sonraí i dtaobh gach breithiúnais nó ordaithe
ón Ard-Chúirt agus ón gCúirt Uachtarach a thaifeadadh i
leabhair chuí a choimeádfar chun na críche sin agus comh-
dófar an breithiúnas nó an t-ordú sa Phríomh-Oifig. Déanfar
cóip de gach breithiúnas nó ordú ón gCúirt Uachtarach a
chomhdú, freisin, in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.
Gach breithiúnas nó ordú a bheidh fógartha nó déanta ag an
Ard-Chúirt nó ag an gCúirt Uachtarach, measfar é a bheith
taifeadta go cuí ar é a bheith comhdaithe amhlaidh, agus
déanfar a thaifeadadh a dhátú faoi dháta an lae a mbeidh
an breithiúnas nó an t-ordú sin tugtha nó déanta, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

7. Soláthrófar dúblach de gach breithiúnas nó ordú ón
bPríomh-Oifig gan táille don aturnae nó don duine a mbeidh
an táille á híoc aige ar an mbreithiúnas sin nó ar an ordú sin;
agus in aon chás ina gceanglófar le haon riail, nó ordú, nó le
cleachtas na Cúirte, an breithiúnas nó an t-ordú bunaidh a
thabhairt ar aird nó a sheirbheáil, is leor an dúblach a
thabhairt ar aird nó a sheirbheáil.

8. I ngach breithiúnas a thabharfar nó i ngach ordú a
dhéanfar in aon chúis nó ábhar á cheangal ar aon duine
gníomh a dhéanamh a bheidh ordaithe leis an mbreithiúnas
nó leis an ordú sin, luafar an tréimhse ama, nó an tréimhse
ama tar éis an breithiúnas nó an t-ordú a sheirbheáil, ina
mbeidh an gníomh le déanamh; agus beidh meabhrán sna
focail nó sa chéill seo a leanas formhuinithe ar an gcóip den
bhreithiúnas nó den ordú a sheirbheálfar ar an duine a
mbeidh ceangailte air géilleadh dó, seachas ordú á ordú do
mhorgáisteoir seilbh a thabhairt do mhorgáistí nó ordú faoi
alt 62, fo-alt (7), den Acht um Chlárú Teidil, 1964, eadhon:—
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‘‘Má fhaillíonn tusa, A.B., atá ainmnithe istigh, géill-
eadh don bhreithiúnas nó don ordú seo faoin tréimhse
ama atá ceaptha ann, dlífear próis fhorghníomhaithe lena
n-áirítear príosúnacht a chur ort d’fhonn iallach a chur ort
géilleadh don bhreithiúnas nó don ordú sin.’’

9. Beidh i ngach breithiúnas nó ordú, cibé slí a bhfaighfear
é, chun talamh a aisghabháil mar gheall ar neamhíoc cíosa
ráiteas i dtaobh na suimeanna is iníoctha i leith cíosa agus
costas fuascailte.

10. Déanfar na suimeanna a bheidh le lua amhlaidh i leith
cíosa, mura bhfionnfar go cuí ar dhóigh eile iad, agus na
costais faoi seach, a fhionnadh, i leith cíosa, le mionn-
scríbhinn ón ngearánaí, óna ghníomhaire, óna ghlacadóir,
nó óna chléireach, tráth taifeadta an bhreithiúnais, agus, i
leith costas (mura mbeidh siad tomhaiste ag an gCúirt), le
deimhniú ón Máistir Fómhais ar na costais sin tráth ar bith
sula n-eiseofar ordú seilbhe nó sula seirbheálfar fógra faoin
Land Law (Ireland) Act, 1887, alt 7.

11. I gcás ina bhforáiltear faoi na hAchtanna nó faoi na
Rialacha seo, nó ar dhóigh eile, go bhféadfar aon bhreith-
iúnas a thaifeadadh ar aon mhionnscríbhinn a chomhdú nó
ar aon doiciméad a thabhairt ar aird, scrúdóidh an t-oifig-
each an mhionnscríbhinn nó an doiciméad a thabharfar ar
aird, agus más rialta di nó dó, agus má tá gach ní a bheidh
ceangailte de réir dlí inti nó ann, déanfaidh sé breithiúnas a
thaifeadadh dá réir sin.

12. I gcás ina bhféadfar leis na hAchtanna nó leis na Rial-
acha seo, nó ar dhóigh eile, aon bhreithiúnas a thaifeadadh
de bhun aon ordaithe nó deimhnithe, nó freagra ar aon ordú,
is leorúdarás don oifigeach chun breithiúnas a thaifeadadh
dá réir sin an t-ordú, an deimhniú nó an freagra sin a
thabhairt ar aird.

13. I gcás ina ndéanfar tarchur chun an Mháistir chun an
tsuim a fhionnadh ina mbeidh breithiúnas críochnaitheach le
taifeadadh, déanfar deimhniú an Mháistir a chomhdú san
oifig chuí nuair a thaifeadfar breithiúnas.

14. D’ainneoin fhorálacha an Common Law Procedure
Amendment Act (Ireland), 1853 (16 & 17 Vic., c. 113), ailt 223
agus 224, féadfar breithiúnas i ngach caingean a thaifeadadh ar
thoiliú aon chosantóra arna thabhairt ag a aturnae.

15. In aon chúis nó ábhar ina mbeidh an cosantóir tar éis
láithriú trí aturnae, ní dhéanfar aon ordú chun breithiúnas a
thaifeadadh le toiliú mura dtabharfaidh an t-aturnae sin
toiliú an chosantóra. I gcás nach mbeidh an cosantóir tar éis
láithriú, nó i gcás ina mbeidh sé tar éis láithriú i bpearsa,
ní dhéanfar aon ordú den sórt sin mura bhfreastalóidh an
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cosantóir os comhair na Cúirte agus mura dtabharfaidh sé a
thoiliú i bpearsa, nó mura ndéanfaidh aturnae ag gníomhú
dó thar a cheann a thoiliú i scríbhinn a fhianú.

16. Tráth ar bith laistigh de dheich mbliana ó fhor-
ghníomhú aon bharántais aturnae chun breithiúnas a thaif-
eadadh ar bhanna, féadfar breithiúnas a thaifeadadh air gan
cheist sa Phríomh-Oifig, ach tar éis na tréimhse sin ní
thaifeadfar aon bhreithiúnas ar aon bharántas aturnae, mura
n-ordóidh an Chúirt é, ar fhoriarratas; agus is ar fhoras
mionnscríbhinne, ina luafar an méid a bheidh dlite fós de
bhun an bhanna agus an bharántais sin, agus an cháil ina
mbeidh an t-iarratasóir á éileamh teideal a bheith aige, agus
an t-oibleagáideoir a bheith ina bheatha i gcónaí, a dhéanfar
an t-iarratas ar gach ordú den sórt sin, agus, i gcás inar gá
sin, beidh ábhar sa mhionnscríbhinn sin is leor chun an cás
a thabhairt amach as Reacht na dTréimhsí, agus i gcás ina
mbeifear ag seasamh, chun na críche sin, ar airgead a íoc,
luafar inti cé a dhéanfaidh, agus cé leis a ndéanfar, an íoc-
aíocht sin. Ar an gcoinníoll, in imeachtaí ag iasachtóir airgid
nó ag ionadaí pearsanta nó sannaí iasachtóra airgid chun air-
gead a bheidh tugtha ar iasacht ag an iasachtóir airgid, nó
aon ús ar an airgead sin, a ghnóthú, nó chun aon chomh-
aontú nó urrús a bhainfidh le haon airgead nó le haon ús
den sórt sin a chur i bhfeidhm, nach dtaifeadfar breithiúnas
ar aon bharántas aturnae go dtí go mbeidh dhá mhí dhéag
caite ó dháta an bharántais aturnae sin mura n-ordóidh an
Chúirt é, ar ordú é a gheofar ar fhoriarratas.

17. I gcás ina ndéanfar aon bhreithiúnas a thaifeadadh de
bhua barántais aturnae, comhdófar an barántas, mura n-ord-
óidh an Chúirt a mhalairt, tráth taifeadta an bhreithiúnais sin
sa Phríomh-Oifig, agus i gcásanna ina mbeidh an barántas
corpraithe sa bhanna, comhdófar an banna féin, agus
coimeádfar leabhar san Oifig sin, ina dtaifeadfar, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, ainmneacha na bpáirtithe
i ngach breithiúnas den sórt sin, agus dáta taifeadta gach
breithiúnais den sórt sin, le tagairtí cuí don chomhad.

18. Ní gá aon bhreithiúnas nó ordú a rollú.

19. Úsáidfear na foirmeacha breithiúnais i bhFoscríbhinn
E.

————————
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ORDÚ 42.

Forghníomhú.

I. Ginearálta.

1. I gcás ina n-ordófar d’aon duine le haon bhreithiúnas
nó ordú aon airgead a íoc, nó aon mhaoin réadach nó phear-
santa a thabhairt suas do dhuine eile nó a aistriú chuige, ní
gá aon éileamh a dhéanamh air sin, ach beidh de cheangal
ar an duine dá n-ordófar amhlaidh géilleadh don bhreith-
iúnas nó don ordú sin ar é a sheirbheáil go cuí air gan
éileamh.

2. Aon duine a mbeidh aon bhreithiúnas nó ordú faighte
aige ar coinníoll, i gcás nach gcomhlíonfaidh sé an coinníoll
sin, measfar an breithiúnas nó an t-ordú sin a bheith tar-
scaoilte nó tréigthe aige a mhéid a bheidh sé tairbhiúil dó
féin, agus féadfaidh aon duine eile a mbeidh leas aige san
ábhar, ar shárú nó neamh-chomhlíonadh an choinníll, cibé
imeachtaí a thionscnamh a dhlífear leis an mbreithiúnas nó
leis an ordú sa chás sin, nó cibé imeachtaí a thionscnamh a
d’fhéadfadh a bheith tionscanta dá mba rud é nach mbeifí
tar éis aon bhreithiúnas nó ordú den sórt sin a thabhairt nó
a dhéanamh, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

3. Féadfar breithiúnas chun aon duine do ghnóthú airgid,
nó chun airgead a íoc le haon duine, a chur i bhfeidhm le
hordú forghníomhaithe nó ar aon mhodh eile a údaraítear
leis na Rialacha seo nó a bheidh údaraithe le dlí.

4. Féadfar breithiúnas chun airgead a íoc isteach sa Chúirt
a chur i bhfeidhm le hordú forghabhála, nó, i gcásanna ina
mbeidh astú údaraithe le dlí, trí astú.

5. Féadfar breithiúnas chun seilbh ar thalamh a ais-
ghabháil nó a thabhairt a chur i bhfeidhm le hordú seilbhe.

6. Féadfar breithiúnas chun aon mhaoin seachas talamh
nó airgead a aisghabháil a chur i bhfeidhm—

(a) le hordú chun an mhaoin a thabhairt;

(b) le hordú astaithe;

(c) le hordú forghabhála.

7. Má cheanglaítear le breithiúnas ar aon duine aon
ghníomh a dhéanamh, seachas airgead a íoc, nó staonadh ó
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aon ní a dhéanamh, féadfar é a chur i bhfeidhm le hordú
astaithe nó trí chimiú.

8. Sna Rialacha seo folóidh an téarma ‘‘ordú forghníomh-
aithe’’ orduithe fieri facias, forghabhála agus astaithe, agus
gach ordú ina dhiaidh sin a eiseofar chun éifeacht a thabhairt
do na horduithe sin. Ciallóidh an téarma ‘‘forghníomhú a
eisiúint i gcoinne aon pháirtí’’ aon phróis den sórt sin a
bheidh, faoi na rialacha sin roimhe seo den Ordú seo, in-
fheidhme maidir leis an gcás, a eisiúint i gcoinne a phearsan
nó a mhaoine.

9. I gcás inarb é is éifeacht do bhreithiúnas nó d’ordú go
mbeidh aon pháirtí i dteideal aon fhaoisimh, faoi réir aon
choinníoll nó teagmhas a chomhlíonadh nó ar aon choinníoll
nó teagmhas a chomhlíonadh, féadfaidh an páirtí a bheidh i
dteideal amhlaidh, ar an gcoinníoll nó an teagmhas a chomh-
líonadh, agus ar éileamh a dhéanamh ar an bpáirtí a mbeidh
sé i dteideal faoisimh ina choinne, cead a iarraidh ar an
gCúirt forghníomhú a eisiúint i gcoinne an pháirtí sin. Agus
féadfaidh an Chúirt, má bhíonn sí sásta an ceart chun faois-
imh a bheith tagtha chun cinn de réir théarmaí an bhreith-
iúnais nó an ordaithe, a ordú go n-eiseofar forghníomhú dá
réir sin, nó féadfaidh sí a ordú go ndéanfar aon saincheist nó
ceist is gá chun cearta na bpáirtithe a chinneadh a thriail in
aon cheann de na slite ina bhféadfar ceisteanna ag teacht
chun cinn dóibh i gcaingean a thriail.

10. Nı́ eiseofar aon ordú forghnı́omhaithe mura dtabharfar
ar aird, don oifigeach ar ceart dó é a eisiúint, an breithiúnas nó
an t-ordú ar a mbeidh an t-ordú forghnı́omhaithe le heisiúint,
nó cóip fhianaithe de, ag taispeáint an dáta taifeadta, agus, i
gcás breithiúnais nó ordaithe chun airgead a ı́oc, deimhniú arna
shı́niú ag an bpáirtı́ nó ag a aturnae, ina mbeidh cibé suim a
mbeidh an páirtı́ ag éileamh ı́ a bheith dlite dó tar éis gach
asbhainte córa cothromasaı́, agus déanfar an deimhniú sin a
chomhdú sa Phrı́omh-Oifig, agus déanfar an tsuim a bheidh
luaite ann a thaifeadadh i gcorp an ordaithe forghnı́omhaithe
sin mar an tsuim a bheidh le tobhach de bhun na suime a
bheidh breithnithe leis an mbreithiúnas nó leis an ordú. Nı́ mór
don oifigeach a bheith sásta go mbeidh an tréimhse chuı́ ama
caite le go mbeidh an creidiúnaı́ i dteideal an fhorghnı́omh-
aithe.

11. Ní eiseofar aon ordú forghníomhaithe mura ndéan-
faidh an páirtí a bheidh á eisiúint, nó a aturnae, praecipe a
chomhdú chun na críche sin. Sa praecipe beidh teideal na
cúise nó an ábhair, an tagairt don taifead, dáta an bhreith-
iúnais, agus an ordaithe, más ann, á ordú an forghníomhú
a eisiúint, ainmneacha na bpáirtithe ar ina gcoinne, nó an
ghnólachta ar i gcoinne a chuid earraí, a bheidh an for-
ghníomhú le heisiúint; agus beidh sé sínithe ag aturnae, nó
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thar ceann aturnae, an pháirtí a bheidh á eisiúint, nó ag an
bpáirtí a bheidh á eisiúint más é féin a bheidh á eisiúint.
Úsáidfear na foirmeacha i bhFoscríbhinn F, Cuid I.

12. Formhuineofar ar gach ordú forghníomhaithe ainm
agus áit chláraithe ghnó an aturnae a mbeidh sé á eisiúint
aige, agus i gcás nach mbeidh aon aturnae fostaithe chun an
t-ordú a eisiúint, ansin déanfar meabhrán a fhormhuiniú air
á rá é a bheith eisithe ag an bpáirtí féin agus tabharfar a
sheoladh iomlán sa mheabhrán.

13. Is é lá a eisiúna an dáta a bheidh ar gach ordú for-
ghníomhaithe, agus fíordheimhneofar é sa tslí chéanna le
toghairm thionscnaimh. Úsáidfear na foirmeacha i bhFo-
scríbhinn F, Cuid II.

14. I ngach cás forghníomhaithe féadfaidh an páirtí a
bheidh i dteideal an fhorghníomhaithe an puntáiste, táillí,
agus caiteachais an fhorghníomhaithe de bhreis ar an tsuim
a ghnóthófar, a thobhach.

15. Formhuineofar ar gach ordú forghnı́omhaithe chun
airgead a ghnóthú ordachán don oifigeach cuı́ á ordú an
t-airgead a thobhach a mbeifear ag iarraidh é a ghnóthú faoin
mbreithiúnas nó faoin ordú, agus ina luafar an tsuim, agus,
freisin, á ordú ús a thobhach ar an airgead sin, má iarrtar é a
ghnóthú, de réir aon déag faoin gcéad sa bhliain, nó cibé ráta
a chuirfear ina ionad sin de bhua alt 20 d’Acht na gCúirteanna,
1981, ó thráth taifeadta nó déanta an bhreithiúnais nó an
ordaithe, mura n-ordófar a mhalairt sa bhreithiúnas.

16. Déanfar seoladh agus tuairisc an pháirtí a n-eiseofar
aon ordú forghníomhaithe ina choinne, nó cibé tuairisc eile
air is féidir leis an aturnae thar ceann an pháirtí a mbeidh sé
á eisiúint aige a thabhairt, a fhormhuiniú ar an ordú sin, ach
ní cheadófar don pháirtí a n-eiseofar an t-ordú sin ina
choinne buntáiste a bhaint as an bhformhuiniú sin gan a
bheith ann, agus ní gá áit chónaithe nó tuairisc ceachtar
páirtí a lua i gcorp an ordaithe sin.

17. Gach duine a mbeidh aon suim airgid nó aon chostais
iníoctha leis faoi bhreithiúnas nó faoi ordú, beidh sé i dteid-
eal, a luaithe a bheidh an t-airgead nó na costais iníoctha,
agra a dhéanamh i leith ordaithe fieri facias amháin nó níos
mó chun íoc an airgid nó na gcostas a chur i bhfeidhm, ach
sin faoi réir an mhéid seo a leanas:

(i) más breithiúnas nó ordú é chun an íocaíocht a
dhéanamh laistigh de thréimhse a bheidh luaite
ann, ní eiseofar an t-ordú sin a dúradh go dtí go
mbeidh an tréimhse sin caite;



O. 42, r. 17 138

(ii) féadfaidh an Chúirt, tráth tabhartha breithiúnais nó
déanta ordaithe, nó dá éis sin, forghníomhú a
bhacadh go dtí cibé tráth is cuí léi.

18. Ar aon bhreithiúnas nó ordú chun suim airgid agus
costais a ghnóthú nó a íoc, féadfaidh, de rogha an pháirtí
a bheidh ina theideal sin, ordú forghníomhaithe amháin nó
orduithe forghníomhaithe ar leith a bheith ann chun an
tsuim a ghnóthú, agus chun na costais a ghnóthú, ach is i
gcomhair costas amháin a bheidh an dara hordú, agus eis-
eofar é ocht lá ar a laghad tar éis an chéad ordaithe. Ar
an gcoinníoll, más rud é, in aon imeachtaí a thionscnóidh
iasachtóir airgid nó ionadaí pearsanta nó sannaí iasachtóra
airgid chun airgead a bheidh tugtha ar iasacht ag an iasacht-
óir airgid, nó aon ús air, a ghnóthú, nó chun aon chomhaontú
nó urrús a bhainfidh le haon airgead nó ús den sórt sin a chur
i bhfeidhm, go mbeidh breithiúnas taifeadta don ghearánaí
de bhua barántais aturnae, agus go mbeidh an breithiúnas
sin taifeadta tar éis dhá mhí dhéag a bheith caite ó dháta
an bharántais aturnae sin, nach n-eiseofar aon ordú for-
ghníomhaithe gan ordú ón gCúirt, ar ordú é a gheofar ar
fhoriarratas.

19. Aon pháirtí a mbeidh breithiúnas nó ordú faighte aige,
nach breithiúnas nó ordú é chun airgead nó costais a íoc, nó
chun talamh a aisghabháil, féadfaidh sé forghníomhú a
eisiúint laistigh de cheithre lá dhéag mura n-ordóidh an
Chúirt forghníomhú a eisiúint ar dháta is luaithe nó is déanaí
ná sin le téarmaí nó gan téarmaí.

20. Ní fhanfaidh ordú forghníomhaithe nó ordú cimithe i
bhfeidhm, má fhágtar gan forghníomhú é, ach ar feadh
bliana amháin ó dháta a eisiúna, mura ndéanfar é a ath-
nuachan mar a fhoráiltear anseo ina dhiaidh seo; ach, le cead
na Cúirte, féadfaidh an páirtí a mbeidh an t-ordú sin á eis-
iúint aige é a athnuachan, tráth ar bith roimh dhul in éag dó,
go ceann bliana ó dháta na hathnuachana sin agus mar sin
de ó thráth go chéile le linn don ordú athnuaite leanúint i
bhfeidhm, trína mharcáil le séala na hArd-Chúirte, ar a
mbeidh dáta lá, mhí agus bhliain na hathnuachana sin, nó
tríd an bpáirtí sin do thabhairt fógra i scríbhinn faoin ath-
nuachan don sirriam, agus é sínithe ag an bpáirtí nó ag a
aturnae, agus leis an séala céanna air; agus beidh éifeacht le
hordú forghníomhaithe a bheidh athnuaite amhlaidh, agus
beidh sé i dteideal tosaíocht a fháil, de réir thráth a chéad-
seachadta.

21. I gcás ina ndealróidh sé é a bheith cóir go ndéanfaí
ordú seilbhe a ath-fhorghníomhú, féadfar, tráth ar bith tar
éis a fhorghníomhaithe, é a athnuachan, le cead na Cúirte,
go ceann bliana ó dháta na hathnuachana sin trína mharcáil,
nó tríd an bhfógra a thabhairt, mar a luaitear i riail 20.
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22. Ach an t-ordú forghníomhaithe, nó an fógra á ath-
nuachan, a airbheartóidh a bheith marcáilte le séala mar a
luaitear i rialacha 20 agus 21, á thaispeáint é a bheith ath-
nuaite, a thabhairt ar aird, beidh sé sin ina leorfhianaise ar
é a bheith athnuaite amhlaidh.

23. Amhail idir na páirtithe bunaidh i mbreithiúnas nó in
ordú, féadfar forghníomhú a eisiúint tráth ar bith laistigh de
shé bliana ón mbreithiúnas a ghnóthú, nó ó dháta an
ordaithe.

24. Sna cásanna seo a leanas, eadhon:—

(a) i gcás sé bliana a bheith caite ón mbreithiúnas nó
ón ordú, nó aon athrú a bheith tarlaithe, trí bhás
nó eile, do na páirtithe a bheidh i dteideal, nó
faoi dhliteanas, an fhorghníomhaithe;

(b) i gcás páirtí a bheith i dteideal an fhorghníomhaithe
ar bhreithiúnas ar shócmhainní in futuro;

(c) i gcás páirtí a bheith i dteideal an fhorghníomhaithe
i gcoinne aon duine de scairshealbhóirí cuid-
eachta ar bhreithiúnas arna thaifeadadh i gcoinne
na cuideachta sin, nó i gcoinne oifigigh phoiblí
nó duine eile ar ionadaí é don chuideachta sin;

féadfaidh an páirtí a bheidh á líomhain é féin a bheith i
dteideal an fhorghníomhaithe cead a iarraidh ar an gCúirt
forghníomhú a eisiúint dá réir sin. Féadfaidh an Chúirt, más
deimhin léi an páirtí a bheidh ag iarraidh an fhorghníomh-
aithe amhlaidh a bheith i dteideal forghníomhú a eisiúint,
ordú sa chéill sin a dhéanamh, nó féadfaidh sí a ordú go
mbeidh aon saincheist nó ceist is gá chun cearta na bpáirtithe
a chinneadh le triail in aon cheann de na slite inar féidir aon
cheist i gcaingean a thriail: agus i gceachtar cás féadfaidh an
Chúirt cibé téarmaí is cóir, i dtaobh costas nó eile, a fhor-
chur. Ar an gcoinníoll, i gcónaí, má mhainnítear aon suim
airgid a íoc an tráth a bheidh ceaptha lena híoc le haon
bhreithiúnas nó ordú arna dhéanamh i gcúis nó in ábhar
maidir le pósadh, go bhféadfar ordú fieri facias a eisiúint gan
cheist ar mhionnscríbhinn ina mionnófar an breithiúnas nó
an t-ordú a bheith seirbheáilte agus an íocaíocht gan a
bheith déanta.

25. Féadfar gach ordú ón gCúirt in aon chúis nó ábhar a
chur i bhfeidhm i gcoinne na ndaoine go léir a mbeidh sé
ina cheangal orthu mar a chuirfí breithiúnas leis an éifeacht
chéanna i bhfeidhm.

26. Is é an dáta a bheidh ar ordú cimithe faoin Debtors
Act (Ireland), 1872 (35 & 36 Vic., c. 57), lá déanta an ord-
aithe sin; fanfaidh sé i bhfeidhm ar feadh bliana amháin ón
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dáta sin, agus ní fhanfaidh níos faide ná sin; ach féadfar é a
athnuachan sa tslí a fhoráiltear d’orduithe forghníomhaithe
le riail 20.

27. Aon duine, nach páirtí i gcúis nó in ábhar, a gheobh-
aidh aon ordú, nó a ndéanfar aon ordú ina fhabhar, beidh sé
i dteideal umhlaíocht don ordú sin a chur i bhfeidhm leis an
bpróis chéanna amhail is dá mba pháirtí sa chúis nó san
ábhar sin é; agus aon duine nach páirtí i gcúis nó in ábhar, a
bhféadfar umhlaíocht d’aon bhreithiúnas nó ordú a chur i
bhfeidhm ina choinne, dlífear an phróis chéanna a chur air
chun umhlaíocht don bhreithiúnas nó don ordú sin a chur i
bhfeidhm amhail is dá mba pháirtı́ sa chúis nó san ábhar sin é.

28. Aon pháirtí a mbeidh breithiúnas tugtha ina choinne
féadfaidh sé bac ar fhorghníomhú nó faoiseamh eile i
gcoinne an bhreithiúnais sin a iarraidh ar an gCúirt, ar fhoras
fíoras a bheidh tar éis teacht chun cinn ródhéanach lena
bpléadáil; agus féadfaidh an Chúirt cibé faoiseamh is cóir a
thabhairt ar cibé téarmaí is cóir.

29. Ní chealóidh nó ní chiorróidh aon ní san Ordú seo aon
cheart atá ann go dtí seo chun aon bhreithiúnas nó ordú a
chur i bhfeidhm, nó éifeacht a thabhairt dó, in aon slí, nó i
gcoinne duine nó maoine ar bith.

30. Ní dhéanfaidh aon ní san Ordú seo difear don ord ina
bhféadfar orduithe forghníomhaithe a eisiúint.

31. Mura ngéillfear do mandamus, arna dheonú i
gcaingean nó ar shlí eile, nó d’ordú, urghaire, nó breithiúnas
sainordaitheach chun aon chonradh a shain-chomhlíonadh,
féadfaidh an Chúirt, i dteannta nó in ionad imeachtaí i
leith díspeagadh i gcoinne an pháirtí neamhghéilliúil, a ordú
go bhféadfaidh an páirtí a mbeidh an breithiúnas nó an
t-ordú faighte aige, nó duine éigin eile a cheapfaidh an
Chúirt, an gníomh a mbeifear tar éis a cheangal go ndéanfaí
é a dhéanamh, a mhéid is féidir sin, ar chostas an pháirtí
neamhghéilliúil, agus, ar an ngníomh a bheith déanta,
féadfar na caiteachais a bheidh tabhaithe a fhionnadh i cibé
slí a ordóidh an Chúirt, agus féadfar forghníomhú a eisiúint
i leith na suime a fhionnfar amhlaidh, maille le costais.

32. Aon bhreithiúnas nó ordú i gcoinne cuideachta nach
ngéillfear dó, go toiliúil, féadfar, le cead na Cúirte, é a chur
i bhfeidhm trí fhorghabháil i gcoinne na maoine corparáidí,
nó trí astú i gcoinne stiúrthóirí na cuideachta nó oifigeach
eile di, nó trí ordú forghabhála i gcoinne a gcuid maoine.

33. Féadfar, le cead ón gCúirt, agus ar cibé téarmaí is cóir,
dámhachtain a chur i bhfeidhm tráth ar bith, d’ainneoin nach
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mbeidh an tréimhse ama chun foriarratas a dhéanamh chun
í a chur ar ceal caite.

34. I gcás ina mbeidh ordú fieri facias curtha amach agus
é arna dhíriú chuig sirriam contae amháin, féadfaidh an
duine a bheidh i dteideal forghníomhú a eisiúint agra a
dhéanamh i leith ordaithe fieri facias eile, arna dhíriú chuig
sirriam contae eile, gan freagra ar an gcéad ordú a iarraidh
nó gan fanacht leis, agus sin d’ainneoin aon urghabhála nó
tobhaigh pháirtigh faoin gcéad ordú, ar an gcoinníoll nach
ndéanfar níos mó ná iomlán an airgid agus na gcostas a
bheidh dlite don duine a mbeidh agra á dhéanamh aige i
leith na n-orduithe a thobhach fúthu.

35. Is orduithe ón gCúirt a bheidh sna horduithe dá bhfor-
áiltear san Ordú seo agus is ón bPríomh-Oifig a eiseofar iad.
Beidh siad in ionad na seaneascairí fieri facias, venditioni
exponas, seilbhe, seachadta, astaithe, forghabhála agus
eascairí forghníomhaithe i gcoitinne, agus beidh siad chomh
héifeachtúil céanna ar gach slí leis na heascairí reamhráite
faoi seach, agus beidh feidhm mutatis mutandis ag gach
reacht agus achtachán a bhaineann leis na heascairí sin faoi
seach maidir leis na horduithe ón gCúirt a chuirtear ina
n-ionad leis seo.

II. Follasú mar chabhair d’fhorghníomhú agus in
imeachtaí faoin Debtors Act (Ireland), 1872.

36. Nuair is breithiúnas nó ordú chun airgead a ghnóthú
nó a íoc a bheidh i mbreithiúnas nó in ordú, féadfaidh an
páirtí a bheidh i dteideal é a chur i bhfeidhm ordú a iarraidh
ar an gCúirt á ordú go ndéanfar an féichiúnaí a bheidh faoi
dhliteanas faoin mbreithiúnas nó faoin ordú sin, nó, i gcás
corparáide, go ndéanfar aon oifigeach di, nó go ndéanfar aon
duine eile, a cheistiú ó bhéal, os comhair breithimh nó oifig-
igh don Chúirt de réir mar a cheapfaidh an Chúirt, i dtaobh
aon fhiacha a bheith dlite don fhéichiúnaí agus i dtaobh cad
iad na fiacha sin, agus i dtaobh aon mhaoin eile a bheith ag
an bhféichiúnaí, nó aon acmhainn eile, chun an breithiúnas
nó an t-ordú a shásamh agus i dtaobh cad í an mhaoin nó an
acmhainn sin; agus féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh
chun go bhfreastalóidh agus go gceisteofar an féichiúnaí sin,
nó aon duine eile, agus chun aon leabhair nó doiciméid a
thabhairt ar aird.

37. I gcás aon bhreithiúnais nó ordaithe seachas breith-
iúnas nó ordú chun airgead a ghnóthú nó a íoc, má thagann
aon deacracht chun cinn i bhforghníomhú nó i gcur i
bhfeidhm an bhreithiúnais nó an ordaithe nó ina thaobh sin,
féadfaidh aon pháirtí leasmhar iarratas a dhéanamh chun na
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Cúirte, agus féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh ina
leith sin is cóir, á ordú go bhfreastalóidh agus go gceisteofar
aon pháirtí nó go ndéanfar ní eile.

38. Is de rogha na Cúirte a bheidh costais aon iarratais
faoi rialacha 36 agus 37, nó faoi ceachtar díobh, maille le
costais aon imeachtaí a thiocfaidh de nó a ghabhfaidh leis.

39. Ní dhéanfaidh aon ní san Ordú seo difear d’aon
cheann de na forálacha atá sna hAchtanna um Fheidhmiú
Orduithe Cúirte, 1926 agus 1940.

————————

ORDÚ 43.

Orduithe FIERI FACIAS agus forghabhála.

1. I gcás ina ndealróidh sé, ar aon ordú fieri facias a
chur ar ais, go mbeidh aon earraí de chuid an duine a
mbeifear tar éis a ordú dó suim airgid nó costais a íoc
urghafa ag an sirriam, de bhua an ordaithe sin, ach nach
mbeidh siad díolta aige, beidh de chead ag an duine a
mbeidh an tsuim airgid nó na costais sin iníoctha leis, díreach
tar éis an t-ordú sin leis an bhfreagra sin a chomhdú mar
thaifead, agra a dhéanamh i leith ordaithe venditioni
exponas.

2. I gcás ina n-ordófar d’aon duine le haon bhreithiúnas
nó ordú airgead a íoc isteach sa Chúirt nó aon ghníomh eile
a dhéanamh i dtréimhse theoranta ama, agus, tar éis an
breithiúnas nó an t-ordú sin a sheirbheáil go cuí, go ndiúlt-
óidh sé nó go bhfailleoidh sé géilleadh dó de réir a riachtan-
ais, beidh an duine a mbeidh an breithiúnas nó an t-ordú sin
á thabhairt ar aghaidh aige i dteideal, ar an tréimhse ama a
bheidh ceaptha chun é a chomhlíonadh a bheith caite, ordú
forghabhála i bhFoirm Uimh. 17 i bhFoscríbhinn F, Cuid II,
a eisiúint i gcoinne eastát agus earraí an duine neamh-
ghéilliúil sin, gan aon ordú chun na crı́che sin a fháil ón gCúirt.

3. Aon duine a bheidh i dteideal ordú forghabhála a eis-
iúint faoi riail 2, déanfaidh sé, sula n-eiseoidh sé an t-ordú
sin, iarratas chun an Mháistir chun forghabhálaí amháin nó
níos mó a fhormheas, agus chun ordacháin a fháil i dtaobh
a urrúis nó a n-urrúis, agus cuntasaíochta. Ar dheimhniú
formheasta an duine nó na ndaoine sin ón Máistir, a
chomhdófar sa Phríomh-Oifig, féadfar an t-ordú a eisiúint,
arna dhíriú chuig an duine nó na daoine sin. Ní ainmneofar
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ach forghabhálaí amháin san ordú, mura n-ordóidh an
Chúirt a mhalairt.

4. Beidh feidhm ag Ordú 50, rialacha 16 go 25 (go huile),
a mhéid is infheidhme, maidir le forghabhálaithe.

————————

ORDÚ 44.

Astú agus cimiú.

I. Ginearálta.

1. Ordófar le hordú astaithe go ndéanfar an duine a
mbeidh an t-ordú dírithe ina choinne a thabhairt os comhair
na Cúirte chun an díspeagadh a mbeidh an t-ordú eisithe ina
leith a fhreagairt, agus is i bhFoirm Uimh. 11 i bhFoscríbhinn
F, Cuid II, a bheidh sé.

2. Ordófar le hordú cimithe go ndéanfar an duine a
mbeidh an t-ordú dírithe ina choinne, ar é a ghabháil, a chur
i bpríosún go dtí go mbeidh leorghníomh déanta aige sa
díspeagadh sin aige agus go scaoilfear leis de bhun ordaithe
eile ón gCúirt, agus is i bhFoirm Uimh. 12 i bhFo-
scríbhinn F, Cuid II, a bheidh sé.

3. Ach amháin i leith cimiú mar gheall ar dhíspeagadh in
éadan na Cúirte nó cimiú faoi riail 4 ní dhéanfar aon ordú
astaithe nó cimithe a eisiúint ach amháin le cead na Cúirte,
ar cead é a iarrfar le foriarratas iar bhfógra chuig an bpáirtí
a mbeidh an t-astú nó an cimiú le díriú ina choinne.

4. Nuair a dhéanfar an duine a mbeidh ordú astaithe dír-
ithe ina choinne a thabhairt os comhair na Cúirte ar é a
ghabháil, féadfaidh an Chúirt scaoileadh leis ar cibé téarmaí
agus coinníollacha i dtaobh costas nó eile is cuí léi, nó é a
chimiú chun príosúin mar gheall ar an díspeagadh sin aige,
ar feadh tréimhse cinnte a shonrófar san ordú, nó go dtí go
mbeidh leorghníomh déanta aige sa díspeagadh agus go
scaoilfear leis le hordú eile ón gCúirt.

5. Féadfaidh duine a mbeidh ordú cimithe dírithe ina
choinne iarraidh ar an gCúirt an t-ordú sin a urscaoileadh.
Is le foriarratas iar bhfógra chuig an bpáirtí a mbeifear tar éis
an t-ordú cimithe a dhéanamh ar a thionscnamh a dhéanfar
gach iarratas den sórt sin, agus i gcás ina ndéanfaidh an
Chúirt, ar an bhforiarratas sin a éisteacht, an t-ordú cimithe
a urscaoileadh, féadfaidh an Chúirt é sin a dhéanamh ar cibé
téarmaí agus coinníollacha i dtaobh costas nó eile is cuí léi.
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6. Féadfaidh an Chúirt ordú astaithe a dhéanamh i gcás
inarb iarratas é ar ordú cimithe, agus vice versa.

7. Díreofar gach ordú astaithe nó cimithe chuig Coimis-
inéir agus comhaltaí an Gharda Síochána.

8. Ní bheidh feidhm ag na forálacha sin roimhe seo den
Ordú seo maidir le cimiú faoin Debtors Act (Ireland), 1872,
alt 6.

II. An Debtors Act (Ireland), 1872.

9. Agus ordú cimithe chun príosúin faoin Debtors Act
(Ireland), 1872 (35 & 36 Vic., c. 57), alt 6, á dhéanamh ag an
gCúirt, féadfaidh sí an phríosúnacht sin a dhéanamh in-
fhoirceanta ar an tsuim iomlán a íoc a mbeidh mainnithe ina
leith ag an duine a bheidh le príosúnú, mar aon le cibé cost-
ais is cuí leis an gCúirt, nó féadfaidh sí a ordú go ndéanfar
an fiach a íoc i cibé tráthchodanna is cuí leis an gCúirt, agus
an phríosúnacht a dhéanamh infhoirceanta ar cibé costais
agus cibé cinn de na tráthchodanna sin is cuí leis an gCúirt a
íoc; agus i gceachtar de na cásanna sin féadfaidh an
Chúirt a ordú go n-íocfar suim i gcomhlán in ionad costas
fómhasta.

10. Féadfaidh orduithe cimithe faoin Acht sin a bheith i
gceann d’Fhoirmeacha Uimh. 13 agus 14 i bhFoscrı́bhinn F,
Cuid II, agus seachadfar dhá chóip de gach ordú dı́obh sin
ar Choimisinéir an Gharda Sı́ochána, agus na sonraı́ a
cheanglaı́tear le hOrdú 42, riail 16, formhuinithe air.

11. Díreach tar éis na gabhála déanfaidh an comhalta den
Gharda Síochána a mbeidh an t-ordú cimithe á fhor-
ghníomhú aige dáta cruinn na gabhála sin a fhormhuiniú ar
gach cóip den ordú agus fágfaidh sé cóip amháin arna for-
mhuiniú amhlaidh ag Rialtóir an phríosúin ina gcuirfear an
féichiúnaí agus déanfaidh sé, laistigh de dhá lá, an chóip eile
den ordú, arna formhuiniú amhlaidh, a chur ar ais chuig
aturnae an duine a mbeidh an breithiúnas nó an t-ordú á
thabhairt ar aghaidh aige, nó chuig an duine sin féin más i
bpearsa a bheidh sé ag gníomhú.

12. Ar an tsuim nó na suimeanna chuige sin a bheidh luaite
san ordú cimithe, maille leis na costais nó an tsuim chomhlán
in ionad costas, is inı́octha leis an ordú, a ı́oc beidh an duine a
bheidh cimithe i dteideal deimhnithe i bhFoirm Uimh. 15 i
bhFoscrı́bhinn F, Cuid II, arna shı́niú ag aturnae an duine a
mbeidh an breithiúnas nó an t-ordú nach mbeifear tar éis
géilleadh dó á thabhairt ar aghaidh aige, nó, más i bpearsa a
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bheidh an duine sin ag gnı́omhú, ansin arna shı́niú aige féin
agus arna fhianú ag aturnae nó ag feidhmeannach sı́ochána.

13. Ní dhéanfaidh aon iarratas a dhéanfar faoin alt 6 a
dúradh, ná aon ordú a dhéanfar air sin, aon cheann de na
leigheasanna a mbeadh an duine a mbeidh an breithiúnas nó
an t-ordú nach mbeidh géillte dó á thabhairt ar aghaidh aige
ina theideal, i gcoinne mhaoin an duine nach mbeidh ag
géilleadh don bhreithiúnas nó don ordú sin, dá mba rud é
nach mbeadh aon iarratas den sórt sin déanta, a athrú nó
a chur ar fionraí ar shlí ar bith; ach féadfaidh an duine
a mbeidh an breithiúnas nó an t-ordú sin á thabhairt ar
aghaidh aige dul ar aghaidh chun leas a bhaint as na
leigheasanna sin gan aon aird ar an iarratas sin nó ar aon
ordú arna dhéanamh air sin, ach amháin a mhéid a bhféad-
far, leis an ordú sin is deireanaí a luaitear, é a shrianadh go
sainráite ó leas a bhaint as na leigheasanna sin.

14. I gcás ina ndéanfar aon ordú faoin alt sin 6 chun suim
airgid a íoc ina tráthchodanna, agus go bhfailleoidh nó go
ndiúltóidh an duine a bheidh príosúnaithe, tar éis é a scaoil-
eadh as an bpríosún, na tráthchodanna ina dhiaidh sin nó
aon cheann díobh a íoc, beidh an duine a mbeidh an breith-
iúnas nó an t-ordú ar ina leith a mbeifear tar éis a ordú na tráth-
chodanna sin a íoc á thabhairt ar aghaidh aige, i dteideal, de
bhreis ar a chuid leigheasanna i gcoinne mhaoin an duine a
bheidh ag mainneachtain, orduithe cimithe a iarraidh ó
thráth go chéile mar gheall ar neamhíoc aon tráthchoda
amháin nó níos mó de na tráthchodanna sin ina dhiaidh sin.

————————

ORDÚ 45.

I. Astú fiach.

1. (1) Ar iarratas ex parte ó aon duine a mbeidh breith-
iúnas nó ordú chun airgead a ghnóthú nó a íoc leis faighte
aige, cibé acu sula ndéanfar aon cheistiú ó bhéal ar an
bhféichiúnaí a bheidh faoi dhliteanas faoin mbreithiúnas nó
faoin ordú sin (dá ngairtear an féichiúnaí breithiúnais anseo
feasta) nó dá éis sin, agus ar mhionnscríbhinn ón duine féin
nó óna aturnae á rá breithiúnas a bheith gnóthaithe, nó an
t-ordú a bheith déanta, agus é a bheith gan sásamh fós, agus
an méid a bheidh sé gan sásamh, agus fiacha a bheith ag aon
duine eile ar an bhféichiúnaí sin, agus é a bheith laistigh den
dlínse, féadfaidh an Chúirt a ordú go ndéanfar na fiacha go
léir a bheidh dlite nó ag fabhrú ón tríú duine sin (dá ngair-
tear an gairnisí anseo feasta) don fhéichiúnaí sin a astú chun
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freagairt don bhreithiúnas nó don ordú; agus féadfar a ordú
leis an ordú céanna, nó le haon ordú ina dhiaidh sin, go
láithreoidh an gairnisí os comhair na Cúirte nó os comhair
oifigigh don Chúirt, arna cheapadh ag an gCúirt sin, chun
cúis a shuíomh le nach ceart dó an fiach a bheidh dlite uaidh
don fhéichiúnaí sin, nó an oiread agus is leor de chun an
breithiúnas nó an t-ordú a shásamh, a íoc leis an duine a
mbeidh an breithiúnas nó an t-ordú sin faighte aige.

(2) Seacht lá ar a laghad roimh dháta na héisteachta,
seirbheálfar an t-ordú nisi ar an ngairnisí agus, mura n-ord-
ófar a mhalairt, ar an bhféichiúnaí breithiúnais nó ar a
aturnae. Féadfar seirbheáil ar an bhféichiúnaí breithiúnais a
dhéanamh sa tslí a fhoráiltear le hOrdú 121, nó i cibé slí eile
a ordóidh an Chúirt.

(3) Sa riail seo folóidh ‘‘aon duine eile’’ gnólacht, a
mbeidh cónaí ar aon chomhalta de laistigh den dlínse, agus
féadfar ordú gairnisí a dhéanamh i gcoinne aon ghnólachta
in ainm an ghnólachta; agus, má dhéanann aon chomhalta a
bheidh in alt na huaire laistigh den dlínse láithriú de bhun
aon ordaithe a dhéanfar faoin riail seo, is láithriú dóthanach
ag an ngnólacht é sin.

2. Má sheirbheáiltear ordú á ordú go ndéanfar fiacha a
bheidh dlite nó ag fabhrú d’fhéichiúnaí breithiúnais a astú,
nó fógra ina thaobh sin, ar an ngairnisí, i cibé slí a ordóidh
an Chúirt, cuirfidh sin ceangal ar na fiacha sin ina lámha.

3. Mura n-íocfaidh an gairnisí isteach sa Chúirt láithreach
an tsuim a bheidh dlite uaidh don fhéichiúnaí breithiúnais,
nó suim is ionann agus méid an bhreithiúnais nó an ordaithe,
agus nach ndíospóidfidh sé an fiach a bheidh dlite uaidh, nó
a mbeidh éilithe é a bheith dlite uaidh, don fhéichiúnaí sin,
nó mura láithreoidh sé, ansin, féadfaidh an Chúirt a ordú go
n-eiseofar forghníomhú, agus féadfar é a eisiúint dá réir sin,
gan aon ordú nó próis roimh ré, chun an tsuim a bheidh dlite
ón ngairnisí sin a thobhach, nó an oiread agus is leor di chun
an breithiúnas nó an t-ordú a shásamh, mar aon le costais na
n-imeachtaí sa ghairnisí.

4. Má dhíospóideann an gairnisí a dhliteanas, féadfaidh
an Chúirt, in ionad ordú a dhéanamh go n-eiseofar for-
ghníomhú, a ordú go mbeidh aon saincheist nó ceist is gá
chun go gcinnfear a dhliteanas le triail nó le cinneadh in aon
slí inar féidir aon saincheist nó ceist i gcaingean a thriail nó
a chinneadh.

5. Aon uair a mhaífidh an gairnisí, in imeachtaí chun astú
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fiach a fháil, gur le tríú duine éigin an fiach a mbeifear ag
iarraidh é a astú, nó lian nó muirear a bheith ag aon tríú
duine air, féadfaidh an Chúirt a ordú don tríú duine sin
láithriú, agus an cineál éilimh, agus sonraí an éilimh, a
bheidh aige ar an bhfiach sin a lua.

6. Tar éis di líomhaintí aon tríú duine a éisteacht faoi ordú
mar a luaitear i riail 5, agus líomhaintí aon duine eile a
n-ordóidh an Chúirt dó, leis an ordú céanna nó le haon ordú
ina dhiaidh sin, láithriú, nó i gcás nach láithreoidh an tríú
duine sin nuair a ordófar sin dó, féadfaidh an Chúirt a ordú
forghníomhú a eisiúint chun an tsuim a bheidh dlite ón
ngairnisí sin a thobhach, mar aon le costais na n-imeachtaí
sa ghairnisí, nó aon saincheist nó ceist a thriail nó a chinn-
eadh de réir na rialacha sin roimhe seo den Ordú seo, agus
féadfaidh sí éileamh an tríú duine sin a urchosc, nó cibé ordú
eile a dhéanamh is cuí leis an gCúirt, ar cibé téarmaí, i ngach
cás, maidir le lian nó muirear (más ann) an tríú duine sin,
agus maidir le costais, is dóigh leis an gCúirt a bheith cóir
réasúnach.

7. Beidh íocaíocht a dhéanfaidh an gairnisí, nó for-
ghníomhú a thoibheofar air, faoi aon imeacht den sórt sin a
dúradh ina hurscaoileadh bailí dó, i leith na suime a bheidh
íoctha nó toibhithe, amhail i gcoinne an fhéichiúnaí breith-
iúnais, cé go bhféadfar an t-imeacht sin a chur ar ceal, nó an
breithiúnas nó an t-ordú a fhreaschur.

8. Is faoi rogha na Cúirte a bheidh costais aon iarratais chun
fiacha a astú, agus costais aon imeachtaı́ a thiocfaidh den iarr-
atas sin nó a ghabhfaidh leis, agus, maidir le costais an
chreidiúnaı́ breithiúnais, mura n-ordófar a mhalairt, déanfar
iad a choinneáil as an airgead a bheidh gnóthaithe aige faoin
ordú gairnisı́, agus sin i dtosaı́ocht ar mhéid an fhéich
bhreithiúnais.

II. Glacadóirí le haghaidh forghníomhú i gcothromas.

9. I ngach cás ina ndéanfar iarratas chun glacadóir le
haghaidh forghníomhú i gcothromas a cheapadh, nuair a
bheidh an Chúirt á chinneadh an cóir nó an caoithiúil an
ceapachán sin a dhéanamh, tabharfaidh sí aird ar mhéid an
fhéich a bheidh á éileamh ag an iarratasóir, ar an méid is
dóigh don ghlacadóir a fháil, agus ar na costais is dóigh a
bhainfidh lena cheapachán, agus féadfaidh sí, má mheasann
sí gur cuí é, a ordú aon fhiosrúcháin i dtaobh na nithe sin
nó nithe eile a dhéanamh sula ndéanfaidh sí an ceapachán.
Déanfar an t-ordú ar cibé téarmaí a ordóidh an Chúirt.

————————
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ORDÚ 46.

Orduithe muirir agus orduithe stoptha.

I. Orduithe ag muirearú stoc agus scaireanna.

1. Is le foriarratas ex parte a dhéanfar iarratas ar ordú do
mhuirearú stoc nó scaireanna de bhun 3 & 4 Vic., c. 105,
agus an Common Law Procedure Amendment Act (Ireland)
1853. Ordú daingean a bheidh san ordú sin ar an gcéad ásc,
ach féadfaidh an Chúirt, ar aon duine leasmhar dá iarraidh
sin, agus ar cibé téarmaí i dtaobh costas nó eile is cóir, an
t-ordú sin a urscaoileadh nó a athrú.

2. Maidir le hiarratas ar ordú de bhun an Common Law
Procedure Amendment Act (Ireland) 1853, alt 133, chun stoc,
cistí, urrúis nó scaireanna a aistriú chuig an sirriam, nó chun
díbhinní an chéanna, an t-ús ar an gcéanna agus an toradh
bliantúil ón gcéanna a íoc leis, is le foriarratas iar bhfógra
chuig an gcosantóir agus chuig gach duine agus cuideachta
ar gá a ngníomh nó a dtoiliú leis sin a dhéanfar é.

II. Orduithe ag muirearú leasa comhpháirtí.

3. Is le foriarratas a sheirbheálfar ar an bhféichiúnaí
breithiúnais, agus ar cibé duine eile de na comhpháirtithe
a bheidh laistigh den dlínse, a dhéanfar gach iarratas ó
chreidiúnaí breithiúnais comhpháirtí ar ordú do mhuirearú
a leasa i maoin agus i mbrabúis na comhpháirtíochta faoin
Partnership Act, 1890, alt 23, agus ar cibé orduithe eile a
údaraítear leis sin a dhéanamh, agus is seirbheáil mhaith
ar na comhpháirtithe go léir an tseirbheáil sin, agus is ar
an gcuma chéanna a sheirbheálfar gach ordú a dhéanfar leis
an bhforiarratas sin.

4. Is le foriarratas a sheirbheálfar ar an gcreidiúnaí
breithiúnais agus ar an bhféichiúnaı́ breithiúnais, agus ar cibé
duine nó daoine de na comhpháirtithe eile nach gcomh-
thoileoidh leis an iarratas agus a bheidh laistigh den dlínse,
a dhéanfar gach iarratas a dhéanfaidh aon chomhpháirtí don
fhéichiúnaí breithiúnais faoin achtachán a luaitear i riail 3,
agus is seirbheáil mhaith ar na comhpháirtithe go léir an
tseirbheáil sin, agus is ar an gcuma chéanna a sheirbheálfar
gach ordú a dhéanfar leis an bhforiarratas sin.

III. Fógra chun aistriú stoic a shrianadh.

5. Sa chuid seo den Ordú seo ciallaíonn an focal ‘cuid-
eachta’ aon chomhlacht corpraithe (lena n-áirítear cuid-
eachta, poiblí nó príobháideach) atá corpraithe nó a bhfuil
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clár aige laistigh den dlínse, agus folaíonn an focal ‘stoc’ aon
scaireanna, urrúis, agus aon díbhinní (lena n-áirítear ús agus
bónais) orthu.

6. Aon duine a bheidh á éileamh leas a bheith aige in aon
stoc a bheidh i leabhair (laistigh den dlínse) chuideachta nó
inscríofa i gclár (laistigh den dlínse) cuideachta, féadfaidh sé,
ar mhionnscríbhinn ón duine féin nó óna aturnae i bhFoirm
Uimh. 27 i bhFoscríbhinn C, agus ar an gcéanna a chomhdú
sa Phrı́omh-Oifig maille le fógra i bhFoirm Uimh. 28 i bhFo-
scríbhinn C, agus ar chóip fhianaithe den mhionnscríbhinn
agus dúblach den fhógra comhdaithe arna fhíordheimhniú le
séala na hArd-Chúirte a fháil, an chóip fhianaithe agus fógra
dúblach a sheirbheáil ar an gcuideachta.

7. Cuirfear nóta ag gabháil leis an mionnscríbhinn ina
luafar an duine a mbeidh sí comhdaithe thar a cheann, maille
leis an seoladh a mbeidh fógraí (más ann) don duine sin le
cur chuige.

8. Measfar gach fógra den sórt sin a bheith curtha go cuí
má chuirtear leis an bpost é i litir réamhíoctha arna díriú
chuig an duine sin ag an seoladh a bheidh luaite amhlaidh,
nó ag aon seoladh ionadach den sórt dá luaitear anseo ina
dhiaidh seo, cibé acu an beo nó nach beo don duine a
mbeidh an fógra curtha chuige.

9. Féadfaidh an duine a dhéanfaidh, nó ar thar a cheann
a dhéanfar, an mhionnscríbhinn a chomhdú an seoladh a
bheidh luaite amhlaidh a athrú ó thráth go chéile ach, aon
fhógra a bheidh curtha leis an bpost sula ndéanfar an t-athrú
ar an seoladh a bheidh tugtha a chéaduair nó a bheidh curtha
ina ionad de thuras na huaire, ní dhéanfaidh aon athrú ina
dhiaidh sin difear dó. Féadfar aon athrú den sórt sin ar an
seoladh a dhéanamh trí mheabhrán ina thaobh a sheirbheáil
ar an gcuideachta sa tslí a cheanglaítear chun fógra a sheir-
bheáil faoin Ordú seo.

10. Ón tráth a sheirbheálfar an chóip fhianaithe den
mhionnscríbhinn agus an dúblach den fhógra comh-
daithe, agus dá éis sin, ní dleathach don chuideachta a
cheadú an stoc a bheidh sonraithe san fhógra a aistriú, ná,
má shainítear an fógra a bheith beartaithe stop a chur le
díbhinní a fháil, na díbhinní ar an stoc a bheidh sonraithe
amhlaidh a íoc, fad a leanfaidh an fógra de bheith i ngníomh.

11. Féadfaidh an duine a mbeidh fógra arna chomhdú faoi
riail 6 tugtha aige, nó a mbeidh sé tugtha thar a cheann, é a
tharraingt siar tráth ar bith ar iarraidh i scríbhinn arna síniú
aige, nó féadfar a chur faoi deara go scoirfidh oibriú an
fhógra sin le hordú a bheidh le fáil le foriarratas iar bhfógra
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arna sheirbheáil go cuí ag aon duine eile a bheidh á éileamh
leas a bheith aige sa stoc a mbeifear ag iarraidh go ndéan-
faidh an fógra difear dó.

12. Más rud é, fad a bheidh fógra arna chomhdú faoi riail
6 i bhfeidhm, go bhfaighidh an chuideachta ar a mbeidh sé
seirbheáilte iarraidh ón duine ar ina ainm a bheidh an stoc
a bheidh sonraithe san fhógra nó ar ina ainm a bheidh an
stoc sin inscríofa, nó ó dhuine éigin a bheidh ag gníomhú
thar a cheann nó ag feidhmiú dó, á iarraidh a cheadú an stoc
a aistriú nó na díbhinní air a íoc, ní údarófar don chuid-
eachta, trí bhíthin nó de dhroim an fógra a sheirbheáil, gan
ordú ón gCúirt, diúltú a cheadú an t-aistriú a dhéanamh nó
íoc na ndíbhinní a choimeád siar ar feadh níos mó ná ocht
lá tar éis dháta na hiarrata.

13. Más mian leis an duine a chomhdóidh fógra faoi riail 6
tuairisc an stoic a bheidh sonraithe san fhógra comhdaithe a
cheartú, féadfaidh sé fógra leasaithe a chomhdú agus
dúblach de, arna shéalú le séala na hArd-Chúirte, a sheir-
bheáil ar an gcuideachta, agus sa chás sin measfar an fógra a
bheith seirbheáilte ar lá seirbheála an dúblaigh leasaithe
amhlaidh.

IV. Orduithe stoptha.

14. Aon duine a mbeidh aon leas díorthaíoch aige (cibé
acu trí shannadh nó muirear nó lian nó eile) in aon chistí nó
urrúis a bheidh ar seasamh sa Chúirt (nó a mbeidh ordaithe
iad a thabhairt isteach sa Chúirt) féadfaidh sé ordú (dá
ngairtear ‘‘ordú stoptha’’ anseo ina dhiaidh seo) a iarraidh
ar an gCúirt chun bac a chur ar na cistí nó na hurrúis a
aistriú, a dhíol, a íoc amach nó a dhiúscairt ar shlí eile gan
fógra don iarratasóir, agus féadfaidh an Chúirt, ar bheith
deimhin di é a bheith cóir cothromasach an faoiseamh a
bheidh á lorg a dheonú don iarratasóir, ordú stoptha a
dhéanamh.

15. Féadfar ordú stoptha a dhéanamh ar iarratas ex parte
aon uair a bheidh an Chúirt den tuairim nach ann d’aon
duine a mbeidh leas aige sna cistí nó sna hurrúis ar chóir, de
cheart, go mbeadh fógra faoin iarratas aige.

16. Déanfar deimhniú cistí a thabhairt ar aird ar gach iarr-
atas ar an ordú stoptha agus beidh mionnscríbhinn mar thaca
leis an iarratas ina ndéanfar leas an iarratasóra a leorleagan
amach agus ina bhfíorófar forghníomhú na hionstraime (más
ann) a mbeifear ag seasamh uirthi mar ionstraim shuite leas
an iarratasóra.

17. Ní bheidh an t-iarratasóir ar ordú stoptha i dteideal
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aon chostas, mura ndéanfaidh an Chúirt, dá rogha féin, cost-
ais a dhámhachtain.

18. Féadfaidh an Chúirt, dá rogha féin, ordú a dhéanamh
á ordú d’iarratasóir aon duine a shásóidh an Chúirt costais
nó caiteachais a bheith tabhaithe aige, mar gheall ar ordú
stoptha arna dhéanamh ar thionscnamh an iarratasóra, a
shlánú i suim a shonrófar san ordú.

————————

ORDÚ 47.

Ordú seilbhe.

1. Is é a bheidh in ordú seilbhe ordú ón gCúirt ar a
mbeidh dáta an lae eisiúna agus a bheidh fíordheimhnithe ar
an modh céanna a bheidh toghairm thionscnaimh fı́ordheimh-
nithe. Beidh feidhm mutatis mutandis ag na reachtanna agus
na hachtacháin go léir a bhaineann leis an seaneascaire
seilbhe, ach amháin a mhéid a bheidh siad modhnaithe nó ais-
ghairthe le haon reacht nó achtachán nı́os déanaı́, maidir leis
an ordú ón gCúirt a chuirtear ina ionad leis seo. Is i bhFoirm
Uimh. 5 i bhFoscrı́bhinn F, Cuid II, a bheidh an t-ordú sin.

2. I gcás ina n-ordófar le haon bhreithiúnas nó ordú d’aon
duine a bheidh ainmnithe ann seilbh ar aon tailte a thabhairt
suas do dhuine éigin eile, beidh an duine a mbeidh an breith-
iúnas nó an t-ordú sin á thabhairt ar aghaidh aige i dteideal,
gan aon ordú chun na críche sin, agra a dhéanamh i leith
ordaithe seilbhe ar mhionnscríbhinn a chomhdú ina dtais-
peánfar an breithiúnas nó an t-ordú sin a bheith seirbheáilte
go cuí, agus nach mbeifear tar éis géilleadh dó.

3. Is í an tréimhse ama nach foláir cóip den fhógra a luait-
ear sa Land Law (Ireland) Act, 1887, alt 7, a chomhdú sa
Chúirt laistigh di lá agus fiche tar éis é a sheirbheáil, agus
déanfar an chóip sin a chomhdú amhlaidh trína seachadadh
ar an oifigeach cuí sa Phríomh-Oifig.

4. Is le mionnscríbhinn, a chomhdófar leis an oifigeach cuí
don Phríomh-Oifig, a chruthófar seirbheáil na bhfógraí go
léir faoin Acht sin, maille le dáta nó dátaí na seirbheála sin.

5. Is i bhFoirm Uimh. 6 i bhFoscríbhinn F, Cuid II, a
bheidh an t-ordú seilbhe, faoina bhféadfar seilbh ar ghabhál-
tas a aisghabháil tar éis an tréimhse fuascailte a bheith caite,
de bhun fhorálacha an ailt sin 7.

6. Is i bhFoirm Uimh. 7 i bhFoscríbhinn F, Cuid II, a
bheidh an t-ordú seilbhe, trína bhforghníomhófar breith-
iúnas i gcaingean chun talamh a aisghabháil tar éis an bac ar
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fhorghníomhú an bhreithiúnais sin a bheith bainte de dhroim
mainneachtana arna déanamh i gcomhlíonadh ordaithe ón
gCúirt chun aon tráthchuid de na riaráistí cíosa agus costas,
nó cibé suim ina n-ionad sin, a íoc, a luaitear sa Land Law
(Ireland) Act, 1887 (50 & 51 Vic., c. 33), alt 30.

7. Ar aon bhreithiúnas nó ordú chun aon talamh a ais-
ghabháil agus chun aon fhoghailbhrabúis, riaráistí cíosa, cíos
dúbailte, damáistí nó costais a ghnóthú, féadfaidh ordú for-
ghníomhaithe amháin nó orduithe forghníomhaithe ar leith
a bheith ann chun seilbh a aisghabháil agus le haghaidh na
bhfoghailbhrabús, na riaráistí cíosa, an chíosa dhúbailte, na
ndamáistí nó na gcostas, de rogha an pháirtí a mbeidh
éirithe leis.

8. Ar gach ordú seilbhe a eiseofar sula mbeidh an
tréimhse fuascailte caite in aon chaingean chun gabháltas
lena mbainfidh na hAchtanna Dlí Talún a aisghabháil mar
gheall ar neamhíoc cíosa beidh ráiteas i dtaobh na suim-
eanna is iníoctha i leith cíosa agus an chostais ar fhuascailt;
agus más rud é, tráth ar bith roimh an bhforghníomhú, go
n-íocfaidh an cosantóir na suimeanna sin leis an sirriam,
bacfaidh an sirriam sin an forghníomhú sin, agus formhuin-
eoidh sé ar an ordú sin, mar fhreagra air, na cíosanna agus
na costais sin a bheith faighte.

9. Ar gach ordú seilbhe in aon chaingean chun talamh
nach mbainfidh na hAchtanna Dlí Talún léi a aisghabháil
mar gheall ar neamhíoc cíosa beidh ráiteas i dtaobh an
mhéid cíosa a bheidh dlite an tráth sin; agus más rud é, tráth
ar bith roimh an bhforghníomhú, go n-íocfaidh an cosantóir
leis an sirriam an tsuim a bheidh marcáilte amhlaidh i leith
cíosa agus na gcostas, bacfaidh an sirriam sin an for-
ghníomhú sin, agus formhuineoidh sé ar an ordú sin, mar
fhreagra air, an cíos agus na costais sin a bheith faighte.

————————

ORDÚ 48.

Ordú seachadta.

1. Maidir le haon bhreithiúnas nó ordú chun aon mhaoin,
seachas talamh nó airgead, a aisghabháil, i gcás ina n-iarrfar
an breithiúnas nó an t-ordú sin a chur i bhfeidhm le hordú
seachadta, féadfaidh an Chúirt, ar an ngearánaí dá iarraidh
sin, a ordú go n-eiseofar forghníomhú chun an mhaoin a
sheachadadh, gan rogha a thabhairt don chosantóir an
mhaoin a choinneáil, ar an luach measúnaithe, más aon luach
é, a íoc, agus go ndéanfaidh an sirriam, mura féidir an
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mhaoin a fháil, agus mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt,
tochsal ar an gcosantóir sna tailte agus sna hairnéisí uile is
leis, i mbáillcheantar an tsirriam, go dtí go seachadfaidh an
cosantóir an mhaoin; nó, de rogha an ghearánaí, go gcuirfidh
an sirriam faoi deara go ndéanfar d’earraí an chosantóra
luach measúnaithe, más aon luach é, na maoine.

2. Is i bhFoirm Uimh. 8 nó i bhFoirm Uimh. 9 (ina gcorp-
rófar, más cuí, Foirm Uimh. 10) i bhFoscríbhinn F, Cuid II, a
bheidh ordú seachadta, agus nuair a eiseofar ordú seachadta,
beidh an gearánaí i dteideal, leis an ordú for-
ghníomhaithe céanna nó le hordú forghníomhaithe ar leith,
a chur faoi deara go ndéanfar d’earraí an chosantóra na
damáistí agus na costais a bheidh dáfa, maille le hús.

————————

ORDÚ 49.

Éisteacht, aistriú agus comhdhlúthú.

1. Faoi réir fhorálacha an Bhunreachta agus na nAcht-
anna, féadfaidh Breitheamh aon chúis nó ábhar san Ard-
Chúirt a éisteacht, ar an gcoinníoll, más dóigh le hUachtarán
na hArd-Chúirte gur ceart go n-éistfeadh níos mó ná
Breitheamh amháin aon chúis nó ábhar, nó aon chuid áirithe
d’aon chúis nó ábhar, go bhféadfaidh sé a ordú go ndéanfar
an chúis nó an t-ábhar sin, nó an chuid sin den chúis nó den
ábhar, a liostú lena éisteacht nó lena héisteacht os comhair
beirt Bhreitheamh nó níos mó, de réir mar a ordóidh sé.

2. Féadfaidh ceachtar de bheirt Bhreitheamh aon chúis nó
ábhar a aistriú, ag aon chéim, ó Bhreitheamh amháin díobh
go dtí an Breitheamh eile, le toiliú an Bhreithimh eile.

3. Aon Bhreitheamh a thoileoidh é a dhéanamh, féad-
faidh sé iarratas áirithe in aon chúis nó ábhar, nó aon chuid
áirithe d’aon chúis nó ábhar, a éisteacht agus a chur de
láimh, ar iarraidh ón mBreitheamh a mbeidh an chúis nó an
t-ábhar ar feitheamh os a chomhair, nó le toiliú uaidh.

4. Nuair a bheidh ordú déanta ag aon Bhreitheamh chun
aon chuideachta a fhoirceannadh nó chun aon sócmhainní
de chuid aon tiomnóra nó díthiomnóra a riaradh, beidh de
chumhacht ag an mBreitheamh a mbeidh an foirceannadh
nó an riaradh sin ar feitheamh os a chomhair, gan aon toiliú
dá éis sin, a ordú go n-aistreofar chuig an mBreitheamh sin
aon chúis nó ábhar a bheidh ar feitheamh os comhair aon
Bhreithimh eile agus a bheidh tionscanta, nó a mbeidh
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leanta di nó de, ag an gcuideachta sin nó ina coinne, nó ag
ionadaí pearsanta an tiomnóra nó an díthiomnóra sin nó ina
choinne, de réir mar a bheidh.

5. Ní chealóidh nó ní dhochróidh aon ní atá san Ordú seo
nó sna Rialacha seo ceart aon pháirtí in aon chaingean ceist-
eanna fíorais a chur á dtriail le giúiré i gcás ina bhféadfaidh
sé a leithéid a éileamh de réir dlí.

6. Féadfar cúiseanna nó ábhair a bheidh ar feitheamh san
Ard-Chúirt a chomhdhlúthú le hordú ón gCúirt ar aon
pháirtí dá iarraidh sin agus cibé acu a thoileoidh nó nach
dtoileoidh na páirtithe go léir leis an ordú.

7. (1) I gcás ina mbeidh aon chaingean nó imeacht ar feith-
eamh san Ard-Chúirt a d’fhéadfaı́ a thionscnamh sa Chúirt
Chuarda nó sa Chúirt Dúiche, féadfaidh aon pháirtı́ sa chaing-
ean nó san imeacht sin iarratas a dhéanamh chun na hArd-
Chúirte chun an chaingean a tharchur nó a aistriú chuig an
gCúirt Chuarda nó chuig an gCúirt Dúiche (de réir mar a
bheidh), agus mura measfaidh an Ard-Chúirt gur caingean ı́
nó gur imeacht é ar cuı́ a thabhairt ar aghaidh san Ard-Chúirt
féadfaidh sı́ an chaingean nó an t-imeacht sin a tharchur nó a
aistriú chuig an gCúirt Chuarda nó chuig an gCúirt Dúiche
(de réir mar a bheidh) lena tabhairt nó lena thabhairt ar
aghaidh os comhair an Bhreithimh do cibé Cuaird, nó (de
réir mar is gá sa chás) os comhair an Bhreithimh a bheidh
sannta do cibé Dúiche, a dhealróidh don Chúirt a bheith cuı́
caoithiúil, ar cibé téarmaı́ agus faoi réir cibé coinnı́ollacha i
dtaobh costas nó eile a dhealróidh a bheith cóir.

(2) Féadfar iarratas faoin riail seo chun caingean a
tharchur nó a aistriú a dhéanamh tráth ar bith tar éis
láithreas a thaifeadadh agus sula seirbheálfar fógra trialach.

————————

ORDÚ 50.

I. Orduithe idirbhreitheacha.

1. Nuair a dhéanfar, le haon chonradh, cás prima facie
dliteanais a shuíomh, agus go ndéanfar ceart chun a bheith
saortha go hiomlán nó go páirteach ón dliteanas sin a líomh-
ain mar ábhar cosanta, féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh
chun ábhar na dlíthíochta a chaomhnú nó a choimeád go
heatramhach, nó féadfaidh sí a ordú an tsuim a bheidh faoi
dhíospóid a thabhairt isteach sa Chúirt nó a urrú ar shlí eile.
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2. Aon uair a dhéanfar iarratas roimh an triail ar urghaire
nó ordú eile agus go ndealróidh sé don Chúirt, ar an iarratas
sin a oscailt, nó tráth ar bith le linn an t-iarratas a éisteacht,
gur ábhar é an t-ábhar a bheidh faoi chonspóid sa chúis nó
san ábhar arb é an tslí is caoithiúla chun déileáil leis ná le
triail luath, gan dul isteach ar dtús sa tuillteanas uile le
mionnscríbhinn nó fianaise eile chun críocha an iarratais,
féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh le haghaidh na trialach
sin dá réir sin, agus idir an dá linn féadfaidh sí cibé ordú a
dhéanamh a dhlífidh an ceartas sa chás.

3. Féadfaidh an Chúirt, ar aon pháirtí i gcúis nó in ábhar
dá iarraidh sin, aon ordú a dhéanamh go ndíolfaidh aon
duine nó daoine a bheidh ainmnithe san ordú sin, agus i cibé
slí agus ar cibé téarmaí is inmhianaithe leis an gCúirt, aon
earraí nó marsantas a fhéadfaidh a bheith meatach nó ar
baol go ndéanfar díobháil dóibh má choimeádtar iad, nó arb
inmhianaithe ar aon leorchúis chóir eile iad a chur á ndíol
láithreach.

4. Féadfaidh an Chúirt, ar aon pháirtí i gcúis nó in ábhar
dá iarraidh sin, agus ar cibé téarmaí is cóir, aon ordú a
dhéanamh chun aon mhaoin nó ní is ábhar don chúis nó don
ábhar sin, nó a bhféadfaidh sé go dtiocfaidh aon cheist chun
cinn ina taobh nó ina thaobh sa chúis nó san ábhar sin, a
choinneáil, a chaomhnú nó a iniúchadh, agus féadfaidh sí,
chun gach críche nó aon chríche de na críocha réamhráite,
a údarú d’aon duine dul isteach ar aon talamh nó in aon
fhoirgneamh a bheidh i seilbh aon pháirtí sa chúis nó san
ábhar sin agus féadfaidh sí, chun gach críche nó aon chríche
de na críocha réamhráite, a údarú aon samplaí a thógáil nó
aon tuairimí a thabhairt nó aon turgnamh a thriail is gá nó
is fóirsteanach chun faisnéis nó fianaise iomlán a fháil.

5. An Chúirt a fhéadfaidh aon chúis nó ábhar a éisteacht
nó a thriail le giúiré nó gan ghiúiré, nó a bhféadfar aon chúis
nó ábhar a thionscnamh os a comhair ar mhodh achomhairc,
féadfaidh sí aon mhaoin nó ní a iniúchadh a bhféadfaidh aon
cheist teacht chun cinn ina taobh nó ina thaobh sa chúis nó
san ábhar sin.

6. (1) Féadfaidh an Chúirt mandamus nó urghaire a
dheonú, nó glacadóir a cheapadh, le hordú idirbhreitheach i
ngach cás ina ndealróidh sé don Chúirt é a bheith cóir nó
caoithiúil déanamh amhlaidh.

(2) Féadfar aon ordú den sórt sin a dhéanamh gan
choinníoll nó ar cibé téarmaí agus coinníollacha a mheas-
faidh an Chúirt a bheith cóir.
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(3) Féadfar urghaire chun cosc a chur le haon diomailt
nó foghail a bheidh á bagairt nó á tuar a dheonú tráth ar
bith, más cuí leis an gCúirt, cibé acu a bheidh nó nach
mbeidh an duine a mbeidh an urghaire á lorg ina choinne i
seilbh, faoi aon éileamh teidil nó eile, nó (más as seilbh dó)
cibé acu a bheidh nó nach mbeidh ceart chun an gníomh a
dhéanamh a mbeifear ag iarraidh é a shrianadh á éileamh
aige faoi aon chosúlacht teidil, agus cibé acu is dlíthiúil nó
cothromasach do na heastáit a bheidh á n-éileamh ag an dá
pháirtí nó ag ceachtar acu.

7. Féadfaidh aon pháirtí iarratas a dhéanamh chun na
Cúirte ar ordú faoi rialacha 3, 4 nó 6. Más iarratas ón ngear-
ánaí ar ordú faoi riail 6 é, féadfar é a dhéanamh ex parte nó
iar bhfógra, agus más iarratas ar ordú faoi rialacha 3 nó 4 é,
féadfar é a dhéanamh ar fhógra a bheith tugtha don chosant-
óir tráth ar bith tar éis an toghairm a eisiúint, agus más
iarratas ó aon pháirtí eile é, ansin féadfar é a dhéanamh
ar fhógra a bheith tugtha don ghearánaí, agus tráth ar bith
tar éis don pháirtí a mbeidh an t-iarratas á dhéanamh aige
láithriú, ar an gcoinníoll go bhféadfar aon iarratas den sórt
sin a dhéanamh ex parte más gá sin mar gheall ar riachtanais
an cháis.

8. Féadfaidh an gearánaí iarratas a dhéanamh ar ordú faoi
riail 1 tráth ar bith tar éis gur dealraitheach ó na pléadálacha
ceart a bheith aige chuige sin nó, mura mbeidh aon phléadál-
acha ann, tráth ar bith tar éis a cheart chuige sin a léiriú le
mionnscríbhinn nó ar shlí eile chun sástacht na Cúirte.

9. I gcás ina dtionscnófar caingean chun maoin shonrach,
seachas talamh, a aisghabháil, nó ina n-iarrfaidh cosantóir,
ina chosaint, mar fhrithéileamh, maoin shonrach, seachas
talamh, a aisghabháil, agus nach ndíospóidfidh an páirtí a
mbeifear ag iarraidh an mhaoin sin a aisghabháil uaidh
teideal an pháirtı́ a bheidh ag iarraidh ı́ a aisghabháil, ach go
n-éileoidh sé an mhaoin a choinneáil de bhua liain nó eile
mar urrús i leith aon suime airgid, féadfaidh an Chúirt, tráth
ar bith tar éis gur dealraitheach, ó na pléadálacha, an t-éil-
eamh sin is deireanaí a luadh nó, mura mbeidh aon phléadál-
acha ann, tráth ar bith tar éis an t-éileamh sin a léiriú le
mionnscríbhinn nó ar shlí eile chun sástacht na Cúirte, a
ordú go mbeidh de chead ag an bpáirtí a mbeidh aisghabháil
na maoine á héileamh aige an méid airgid a mbeidh an lian
nó an t-urrús á éileamh ina leith, agus cibé suim bhreise (más
ann) i leith úis agus costas a ordóidh an Chúirt, a íoc isteach
sa Chúirt, ag feitheamh ar thoradh na caingne, agus, ar an
airgead sin a íoc isteach sa Chúirt, go ndéanfar an mhaoin a
mbeidh éileamh déanta uirthi a thabhairt suas don pháirtí a
bheidh á héileamh.
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10. I gcás ina mbeidh aon eastát réadach nó pearsanta ina
ábhar d’aon imeachtaı́, agus gur deimhin leis an gCúirt go
mbeidh breis agus a dhóthain san eastát sin chun na héilimh
go léir air ar chóir soláthar a dhéanamh dóibh sna himeachtaı́
sin a fhreagairt, féadfaidh an Chúirt, tráth ar bith tar éis thionsc-
namh na n-imeachtaí, an t-iomlán nó cuid d’ioncam bliantúil
an eastáit réadaigh, nó cuid den eastát pearsanta, nó an
t-iomlán nó cuid dá ioncam, a lamháil do na páirtithe a
mbeidh leas acu sna himeachtaí sin, nó d’aon pháirtí amháin
nó níos mó díobh, go dtí cibé tráth a ordóidh an Chúirt.

11. Aon uair a ordófar, i gcaingean chun eastát duine
éagtha a riaradh nó chun iontaobhais ionstraime scríofa
a fhorghníomhú, aon mhaoin a dhíol a bheidh dílsithe in
aon seiceadóir, riarthóir nó iontaobhaí, tabharfar seoladh
an díolacháin sin don seiceadóir, don riarthóir nó don
iontaobhaí sin, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

12. In aon chúis nó ábhar ina mbeifear tar éis urghaire a
éileamh nó ina bhféadfaí urghaire a éileamh, féadfaidh an
gearánaí, roimh an mbreithiúnas nó dá éis, urghaire a iarr-
aidh chun an cosantóir nó an freagróir a shrianadh ón
ngníomh éagórach nó ón sárú conartha a mbeidh gearán á
dhéanamh faoi a athdhéanamh nó leanúint de, nó ó aon
díobháil nó sárú conartha dá samhail nó dá shamhail a
dhéanamh a bhainfidh leis an maoin chéanna nó leis an
gceart céanna, nó a bheidh ag teacht den chonradh céanna;
agus féadfaidh an Chúirt an urghaire a dheonú, ar théarmaí
nó gan téarmaí, de réir mar is cóir.

13. Ní thabharfar cead chun caingean phionóis a imshocrú
i gcásanna ina mbeidh cuid den phionós ag dul chuig an Stát
mura mbeidh fógra tugtha ar dtús don Phríomh-Aturnae
Stáit.

14. Luafar go sainráite san ordú chun caingean phionóis
a imshocrú an cosantóir a bheith ag gabháil air féin an tsuim
a íoc a mbeidh cead tugtha dó ag an gCúirt an chaingean a
imshocrú ina leith.

15. Nuair a thabharfar cead chun caingean phionóis a
imshocrú, i gcás ina mbeidh cuid den phionós ag dul chuig
an Stát, íocfar cuid an Stáit den imshocrú leis an Máistir lena
diúscairt chun tairbhe an Státchiste.

II. Glacadóirí agus riarthóirí PENDENTE LITE.

16. (1) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt sa riail
seo, i gcás ina ndéanfar ordú chun glacadóir nó riarthóir
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pendente lite a cheapadh, tabharfaidh an duine a bheidh le
ceapadh, mura n-ordófar a mhalairt, urrús ar dtús go
dtabharfaidh sé cuntas go cuí ar a bhfaighidh sé mar
ghlacadóir nó mar riarthóir den sórt sin, agus go n-íocfaidh
sé an céanna mar a ordóidh an Chúirt; agus féadfar tuarastal
nó liúntas cuí a cheadú don duine a cheapfar amhlaidh.

(2) Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, tabharfaidh
glacadóir nó riarthóir pendente lite urrús trí dhul i mbanna i
bhFoirm Uimh. 22 i bhFoscríbhinn G, maille le beirt leorurra
nó níos mó i cibé suim a fhormheasfaidh an Chúirt, agus
féadfaidh an Chúirt glacadh le hurrús aon chuideachta a
mbeidh gnó á sheoladh aici in Éirinn agus a mbeidh
cumhacht aici dul i ráthaíochtaí in ionad urrús na n-urraí sin
a dúradh nó aon urra díobh.

(3) I gcás nach mó ná £500 an tsuim a mbeidh urrús
le tabhairt ina leith féadfar an t-urrús sin a thabhairt le geall-
tanas i bhFoirm Uimh. 23 i bhFoscríbhinn G. Síneoidh an
glacadóir agus a urra nó a urraí an gealltanas sin, nó, i gcás
cuideachta ráthaíochta nó cuideachta eile, séalófar é le séala
na cuideachta sin nó déanfar é a fhorghníomhú go cuí ar
dhóigh eile. Déanfar an gealltanas a chomhdú sa Phríomh-
Oifig, agus coimeádfar mar thaifead é go dtí go ndéanfar é
a dhíchur go cuí.

17. I gcás ina bhfógrófar aon bhreithiúnas nó ina ndéanfar
aon ordú sa Chúirt ag ceapadh duine a bheidh ainmnithe
ann chun bheith ina ghlacadóir nó ina riarthóir pendente lite,
féadfaidh an Chúirt an chúis nó an t-ábhar a bheidh ar feith-
eamh an tráth sin a chur ar atráth, chun go bhféadfaidh an
duine a bheidh ainmnithe mar ghlacadóir nó mar riarthóir
urrús a thabhairt mar a luaitear i riail 16, agus féadfaidh sí a
ordú, air sin, go ndéanfar an breithiúnas nó an t-ordú sin
a dhréachtú.

18. Nuair a cheapfar glacadóir nó riarthóir pendente lite le
hordachán go ndéanfaidh sé cuntais a fhaomhadh, socróidh
an Chúirt na laethanta nó na tráthanna a bhfágfaidh agus a
bhfaomhfaidh sé na cuntais sin, agus, freisin, na laethanta nó
na tráthanna a n-íocfaidh sé na hiarmhéideanna a dhealróidh
a bheith dlite ar na cuntais a bheidh fágtha amhlaidh, nó cibé
cuid díobh a ndeimhneofar gur cuí dó í a íoc; agus, maidir le
haon ghlacadóir nó riarthóir den sórt sin a fhailleoidh a
chuntais a fhágáil agus a fhaomhadh agus iarmhéideanna na
gcuntas sin a íoc na tráthanna a bheidh le socrú amhlaidh
chun na críche sin a dúradh, féadfaidh an Chúirt a mbeidh
ar aon ghlacadóir nó riarthóir den sórt sin cuntas a thabhairt
os a comhair, ó thráth go chéile, nuair a bheidh a chuntais
ina dhiaidh sin á dtabhairt ar aird lena scrúdú agus lena
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bhfaomhadh, an tuarastal nó an liúntas a bheidh á éileamh
sna cuntais sin ag an nglacadóir nó ag an riarthóir sin a
dhícheadú, agus féadfaidh sí, freisin, más cuí léi, ús a mhuir-
earú air de réir ráta nach mó ná cúig faoin gcéad sa bhliain
ar na hiarmhéideanna a mbeidh faillithe aige amhlaidh iad a
íoc ar feadh na tréimhse ama a ndealróidh sé an céanna a
bheith ar láimh ag aon ghlacadóir nó riarthóir den sórt sin.

19. Is i bhFoirm Uimh. 20 i bhFoscríbhinn G a bheidh
cuntas glacadóra.

20. Déanfaidh glacadóir in aon imeacht a bheidh sannta
do Bhreitheamh de bhun fhorálacha Ordú 5, riail 4, a
chuntas a fhágáil in Oifig an Scrúdaitheora agus comhdóidh
sé mionnscríbhinn sa Phríomh-Oifig ag fíorú an chuntais
sin i bhFoirm Uimh. 24 i bhFoscrı́bhinn G. Gheobhaidh an
gearánaí nó an duine ag a mbeidh stiúradh na cúise, nó an
glacadóir, coinne, air sin, chun an cuntas sin a fhaomhadh.

21. I gcás ina loicfidh aon ghlacadóir aon chuntas a fhág-
áil, nó mionnscríbhinn ag fíorú an chéanna a chomhdú, nó
an cuntas sin a fhaomhadh, nó aon íocaíocht a dhéanamh,
nó eile, féadfar a cheangal ar an nglacadóir nó ar na páirt-
ithe, nó ar aon duine díobh, freastal sa Chúirt chun a
shuíomh cén fáth nach mbeifear tar éis an cuntas sin a fhág-
áil nó an mhionnscríbhinn sin a chomhdú nó an cuntas sin a
fhaomhadh nó an íocaíocht sin a dhéanamh nó aon imeacht
cuí eile a thionscnamh, agus air sin féadfar cibé ordacháin is
cuí a thabhairt lena n-áirítear aon ghlacadóir a urscaoileadh
agus glacadóir eile a cheapadh, agus costais a íoc.

22. Ar an gCúirt do cheapadh glacadóra ar mhaoin talún
tabharfaidh an t-aturnae ar a mbeidh cúram an ordaithe cíos-
rolla don ghlacadóir, agus beidh cumhacht ag an gCúirt cibé
orduithe a dhéanamh i dtaobh cíosrollaí nó sonraí tionón-
tachtaí a thabhairt a mheasfar is gá.

23. Beidh cumhacht ag an gCúirt a cheangal ar thionónta
an léas, an comhaontú, nó an ionstraim eile faoina mbeidh
éileamh á dhéanamh aige a thabhairt ar aird do cibé duine
a measfar é a bheith ina theideal nó ina teideal, lena
n-áirítear an glacadóir.

24. Beidh de chead ag an nglacadóir, gan aon ordachán,
gach gnáth-eisíocaíocht a íoc, ar nós ceannchíosa, cíos-
mhuirir dheachún, rátaí, cánacha agus muirear a bheidh dlite
le haghaidh oibreacha poiblí nó siltin; is faoi ordachán na
Cúirte amháin a dhéanfar gach íocaíocht eile.
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25. Nuair a bheidh urrús tugtha ag glacadóir nó riarthóir
pendente lite de bhun an ordacháin san ordú á cheapadh,
comhdófar an banna sa Phríomh-Oifig agus coimeádfar mar
thaifead é go dtí go mbeidh sé díchurtha go cuí, agus déan-
faidh an t-oifigeach cuí sa Phríomh-Oifig deimhniú a fhor-
mhuiniú ar an ordú á cheapadh á dheimhniú an banna a
bheith comhdaithe.

III. Caomhnóirí.

26. Déanfar cuntais chaomhnóirí a fhaomhadh agus a
fhíorú sa tslí chéanna is a ordaítear leis an Ordú seo i dtaobh
cuntas glacadóirí.

27. Beidh feidhm ag Riail 24 agus Riail 25 maidir le
caomhnóirí.

————————

ORDÚ 51.

Díolacháin ag an gCúirt.

1. Más dealraitheach, in aon chúis nó ábhar a bhainfidh
le haon eastát réadach nó airnéis réadach, gur gá nó gur
fóirsteanach an t-eastát réadach nó an airnéis réadach, nó
aon chuid den eastát nó den airnéis, a dhíol, féadfaidh an
Chúirt a ordú an céanna a dhíol, agus cuirfear iallach ar aon
pháirtí a mbeidh an t-ordú ina cheangal air agus a bheidh i
seilbh an eastáit, nó ag fáil chíosanna agus bhrabúis an eas-
táit, an tseilbh nó an fáltas sin a thabhairt suas don cheann-
aitheoir, nó do cibé duine eile a ordófar leis an ordú.

2. I gcaingne bintiúrach, nuair a bheidh na bintiúraigh i
dteideal muirir de bhua an bhintiúir, nó de bhua gníomhais
iontaobhais, nó eile, agus go mbeidh an gearánaí ag agairt
thar a cheann féin agus thar ceann bintiúrach eile, agus i
gcás inar dóigh leis an gCúirt nach foláir díolachán a bheith
ann i ndeireadh na dála, féadfaidh an Chúirt a ordú go
ndéanfar díolachán roimh bhreithiúnas agus freisin tar éis
breithiúnais, sula mbeidh na daoine leasmhara go léir
fionnta agus cibé acu a bheidh siad seirbheáilte nó nach
mbeidh.
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3. I ngach cás ina n-ordófar eastát a dhíol, a mhorgáistiú,
a idir-roinnt nó a mhalartú, beidh cumhacht ag an gCúirt, i
dteannta na gcumhachtaí atá aici cheana, ionas go seach-
nófar caiteachais nó moill, nó ar chúis mhaith eile, a údarú
go ndéanfar é sin, trí fhorthairiscintí a leagan os comhair na
Cúirte lena gceadú ag an gCúirt, nó lasmuigh de Chúirt ar
fad, agus go ndéanfar aon airgead a thiocfaidh as sin a íoc
isteach sa Chúirt nó le hiontaobhaithe, nó go ndéileálfar leis
i cibé slí eile a ordóidh an Chúirt. Ar an gcoinníoll i gcónaí
nach n-údaróidh an Chúirt é sin a dhéanamh lasmuigh de
Chúirt ar fad mura deimhin agus go dtí gur deimhin léi, ó
cibé fianaise is leor léi, na daoine go léir a mbeidh leas acu
san eastát a bheidh le díol, le morgáistiú, le hidir-roinnt nó
le malartú a bheith os comhair na Cúirte, nó iad a bheith
faoi cheangal ag an ordú díola, morgáistithe, idir-roinnte
nó malartaithe.

4. Sula gcuirfear aon eastát nó leas ar dı́ol faoi bhreithiúnas
nó ordú, déanfar, mura n-ordófar a mhalairt, achomaireacht
ar an teideal agus dréacht de na coinníollacha beartaithe
díolacháin a leagan os comhair abhcóide éigin a cheapfaidh
an Chúirt chun a thuairim a fháil orthu agus le haghaidh
treoruithe i dtaobh na gcoinníollacha díolacháin agus nithe
eile a bhainfidh leis an díolachán. Sonrófar tréimhse ama
sna coinníollacha díolacháin chun an achomaireacht teidil a
sheachadadh ar an gceannaitheoir nó ar a aturnae.

5. I gcás ina dtabharfar breithiúnas nó ina ndéanfar ordú
á ordú aon mhaoin a dhíol, déanfar, mura n-ordófar a mhal-
airt, í a dhíol, le formheas na Cúirte, ar an bpraghas is fearr is
féidir a fháil, agus, má fhormheasann an Chúirt an díolachán,
beidh na páirtithe cuí uile comhpháirteach sa díolachán agus
sa tíolacas de réir mar a ordóidh an Chúirt.

6. Ní gá aon ordú chun airgead ceannaigh a íoc isteach sa
Chúirt, ach is leorúdarás sceideal taiscí mar a fhorordaítear
le hOrdú 77, riail 2, don Chuntasóir chun an t-airgead a
ghlacadh.

7. I mionnscríbhinní chun a chur ar chumas na Cúirte
praghas forchoimeádta a shocrú déanfar luach na maoine a
lua trí thagairt a dhéanamh d’fhoilseán ina mbeidh ráiteas i
dtaobh an luacha sin agus i dtaobh na bhfíoras agus na bhfig-
iúirí ar a mbeidh an luach sin bunaithe, ionas nach nochtfar
an luach leis an mionnscríbhinn nuair a chomhdófar í.

8. I gcás díolachán faoi ordachán na Cúirte síneoidh an
ceantálaí agus aturnae an pháirtí ag a mbeidh seoladh an
díolacháin na sonraí díolacháin agus deimhneofar toradh an
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díolacháin faoina lámha. Ní gá aon mhionnscríbhinn a
chomhdú ag fíorú shonraí nó thoradh an díolacháin. Is i
bhFoirm Uimh. 21 i bhFoscríbhinn G a bheidh an deimhniú.

9. Féadfaidh an Chúirt aon ábhar a bhainfidh le himscrúdú
an teidil chun eastáit, de rún airgead a infheistiú ina cheann-
ach nó ar a mhorgáistiú, nó de rún a dhíolta, nó de rún
dréacht de thíolacas, de mhorgáiste, de shocraíocht nó
d’ionstraim eile a shocrú, nó aon ábhar eile is cuí leis an
gCúirt a tharchur, a tharchur chuig abhcóide a cheapfaidh
an Chúirt.

————————

ORDÚ 52.

Foriarratais agus iarratais eile.

1. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis na Rial-
acha seo, is le foriarratas a dhéanfar gach iarratas idir-
bhreitheach chun na Cúirte, maille le gach iarratas a
údaraítear leis na Rialacha seo a dhéanamh chun na Cúirte.

2. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis na Rial-
acha seo, is le foriarratas iar bhfógra do na páirtithe lena
mbainfidh a dhéanfar gach iarratas den sórt sin nach iarratas
é a dhéantar ex parte faoin gcleachtas atá ann faoi láthair nó
a n-údaraítear leis na Rialacha seo é a dhéanamh amhlaidh,
agus comhdófar na hiarratais sin, i gcás iarratas chun na
Cúirte Uachtaraí, in oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí,
agus i gcás iarratas a bhainfidh le coimircithe Cúirte, in Oifig
na gCoimircithe Cúirte, agus i gcás iarratas eile, sa Phrı́omh-
Oifig.

3. In aon chás, más deimhin leis an gCúirt go dtiocfadh
nó go mb’fhéidir go dtiocfadh mísc dholeigheasta nó throm-
chúiseach den mhoill a bhainfeadh le dul ar aghaidh le for-
iarratas iar bhfógra faoin Ordú seo, féadfaidh sí aon ordú a
dhéanamh ex parte ar cibé téarmaí i dtaobh costas nó eile,
agus faoi réir cibé gealltanas, más ann, is cóir leis an gCúirt;
agus féadfaidh aon pháirtí dá ndéanfaidh an t-ordú sin
difear foriarratas a dhéanamh chun é a chur ar ceal.

4. I ngach fógra um fhoriarratas ar astú, nó um scriosadh
de na rollaí, luafar forais an iarratais go ginearálta.
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5. I ngach cúis nó ábhar ina ndéanfaidh aon pháirtí sa
chúis nó san ábhar sin aon iarratas i bhfoirm foriarratais iar
bhfógra, beidh de chead aige gach ábhar ar mian leis an tráth
sin ordú nó ordacháin na Cúirte a fháil air a áireamh san
aon iarratas amháin; agus, ar an iarratas sin a éisteacht, is
dleathach don Chúirt aon ordú is cóir a dhéanamh, agus aon
ordacháin is cóir a thabhairt, a bhainfidh le hábhar an iarr-
atais sin, nó a leanfaidh as. Más rud é, ar aon iarratas ina
dhiaidh sin, go ndealróidh sé don Chúirt gurbh fhéidir an
céanna a bheith áirithe in aon fhoriarratas amháin nó a
bheith déanta ar aon fhoriarratas amháin, agus gur chóir é a
bheith áirithe nó déanta amhlaidh, ní dheonófar an t-iarratas
sin ina dhiaidh sin ach amháin ar chostas pháirtí déanta an
iarratais.

6. Mura dtabharfaidh an Chúirt cead speisialta dá mhalairt
ní foláir dhá lá glan ar a laghad a bheith idir tráth seirbheála
fógra foriarratais agus an lá a bheidh ainmnithe san fhógra
chun an foriarratas a éisteacht; ar an gcoinníoll, i gcás inar
gá an fógra foriarratais a sheirbheáil go pearsanta lasmuigh
de Chúirt, go seirbheálfar é ceithre lá glan ar a laghad roimh
éisteacht an iarratais.

7. Beidh i ngach fógra foriarratais ainm agus áit chláraithe
ghnó an aturnae thar ceann an pháirtí a mbeidh an céanna
á sheirbheáil aige, agus freisin ainm agus áit chláraithe
ghnó an aturnae ar a mbeidh sé le seirbheáil, agus déanfar
an lá ar a seirbheálfar an céanna a chur air mar dháta, agus
luafar i ngach fógra foriarratais a sheirbheálfaidh páirtithe a
bheidh ag agairt nó a bheidh ag láithriú i bpearsa, nó i ngach
fógra foriarratais a sheirbheálfar orthu, a n-ainmneacha agus
a n-áiteanna cónaithe nó a seoltaí le haghaidh seirbheála,
mar a fhorordaítear le hOrdú 4, riail 15.

8. Más é tuairim na Cúirte, ar fhoriarratas nó iarratas eile
a éisteacht, gur chóir, maidir le haon duine nach mbeidh
fógra tugtha dó, go mbeadh an fógra sin aige nó go mbeadh
sé tar éis a bheith aige, féadfaidh an Chúirt an foriarratas nó
an t-iarratas a dhíbhe, nó an éisteacht air a chur ar atráth,
ionas go bhféadfar an fógra sin a thabhairt, ar cibé téarmaí
(más ann) is cuí leis an gCúirt a fhorchur.

9. Féadfar, ó thráth go chéile, éisteacht aon fhoriarratais
nó iarratais a chur ar atráth ar cibé téarmaí (más ann) is cuí
leis an gCúirt.

10. Beidh de chead ag an ngearánaí, gan aon chead speis-
ialta, aon fhógra foriarratais nó aon fhógra eile a sheirbheáil
ar aon chosantóir nach mbeidh tar éis láithriú laistigh den
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tréimhse ama a bheidh ceaptha chun na críche sin, ar
thoghairm thionscnaimh a bheith seirbheáilte go cuí air.

11. Féadfaidh an gearánaí, le cead ón gCúirt a bheidh le
fáil ex parte, aon fhógra foriarratais a sheirbheáil ar aon
chosantóir i dteannta na toghairme tionscnaimh, nó tráth ar
bith tar éis an toghairm thionscnaimh a sheirbheáil agus
roimh an tréimhse ama a bheidh ceaptha i gcomhair láithriú
an chosantóra sin.

12. I gcás ina loicfidh aon pháirtí de na páirtithe i
bhforiarratas iar bhfógra freastal, féadfaidh an Chúirt dul ar
aghaidh gan an páirtí sin a bheith i láthair. I gcás ina mbeidh
an Chúirt tar éis dul ar aghaidh amhlaidh, ní dhéanfar an
t-imeacht sin a athéisteacht ar mhodh ar bith mura deimhin
leis an gCúirt an páirtí a mbeidh loicthe aige freastal gan a
bheith ciontach i moill nó faillí thoiliúil; agus i gcás den sórt
sin is faoi rogha na Cúirte a bheidh na costais a bheidh
tagtha den neamhfhreastal sin aige agus féadfaidh sí an
céanna a shocrú san am, agus a ordú go n-íocfaidh an páirtí
nó a aturnae iad sula ligfear dó an t-imeacht sin a chur á
athéisteacht, nó féadfaidh sí cibé ordú eile a dhéanamh i
dtaobh na gcostas sin is cóir léi.

13. Déanfar gach ordú coinníollach a sheirbheáil laistigh
de dheich lá ó lá fógartha an ordaithe mura lamhálfaidh an
Chúirt tréimhse bhreise ama, agus d’éagmais an t-ordú sin a
sheirbheáil laistigh de na deich lá sin, nó laistigh den
tréimhse bhreise ama sin, beidh an t-ordú coinníollach sin
arna urscaoileadh.

14. I gcás iarratais faoi aon reacht á ordú airgead ceann-
aigh aon mhaoine díolta a íoc isteach sa Chúirt, ní foláir
d’aon daoine a bheidh ag éileamh iad a bheith i dteideal
an airgid a bheidh íoctha isteach amhlaidh mionnscríbhinn a
dhéanamh ní amháin ag fíorú a dteidil, ach, freisin, á lua
nach eol dóibh aon cheart a bheith ag aon duine eile chun
na suime a bheidh a héileamh nó chun aon choda di, nó aon
éileamh a bheith déanta ag aon duine eile uirthi nó ar aon
chuid di, nó, más eol do na héilitheoirí aon cheart nó éileamh
den sórt sin a bheith ann, ní foláir dóibh é sin a lua nó tagairt
a dhéanamh dó, agus é a eisceadh, sa mhionnscríbhinn sin.

15. Aon mhionnscríbhinní a bheidh le húsáid mar thaca
le haon fhoriarratas iar bhfógra in aon imeacht nach mbeidh
sannta do bhreitheamh faoi Ordú 5, riail 4, luafar iad
san fhógra foriarratais agus déanfar cóipeanna díobh a
sheirbheáil ina theannta. In aon imeacht a bheidh sannta
amhlaidh, ní gá, ach amháin sna cásanna a luaitear i riail 4,
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cóip d’aon mhionnscríbhinn a bheidh mar fhoras leis an
bhforiarratas a sheachadadh nó a sheirbheáil.

16. Ar aon iarratas a éisteacht in aon imeacht nach
mbeidh sannta mar a dúradh, ní úsáidfear mionnscríbhinn
gan cead speisialta ón gCúirt, mura dtabharfar an mhionn-
scríbhinn sin ar aird ag an éisteacht nó mura mbeidh sí
comhdaithe, nó, más iar bhfógra a dhéanfar an t-iarratas,
mura mbeidh an mhionnscríbhinn comhdaithe agus cóip di
seachadta ar an bpáirtí freasúrach, nó ar na páirtithe freasúr-
acha, sula n-éistfear an t-iarratas. Ar aon iarratas a éisteacht
in aon imeacht a bheidh sannta amhlaidh, ní úsáidfear
mionnscríbhinn gan cead speisialta ón gCúirt mura dtabhar-
far an mhionnscríbhinn sin ar aird ag an éisteacht nó mura
mbeidh sí comhdaithe, nó, más iar bhfógra a dhéanfar an
t-iarratas, mura mbeidh an mhionnscríbhinn comhdaithe
agus mura mbeidh fógra á rá é a bheith ar intinn í a úsáid
tugtha don pháirtí freasúrach, nó do na páirtithe freasúracha,
sula n-éistfear an t-iarratas. Is ar an lá a ndéanfar an chóip
sin a sheachadadh nó an fógra sin a thabhairt, agus ansin
amháin, a mheasfar gach mionnscríbhinn a bheith comh-
daithe.

17. I gcás aon iarratais de na hiarratais seo a leanas, ní
cheadófar ach abhcóide amháin mura n-ordóidh an Chúirt
a mhalairt:—

(1) Iarratais ar ráiteas i dtaobh ainmneacha na
ndaoine a bhí ina gcomhpháirtithe in aon ghnólacht faoi
Ordú 14, riail 1.

(2) Iarratais faoi Ordú 17, riail 8, chun iallach a chur
ar dhuine dul ar aghaidh.

(3) Iarratais chun fad a chur leis an tréimhse ama chun
aon ghníomh nó aon bheart a dhéanamh i gcaingean.

(4) Iarratais ar ordú á cheangal ar pháirtí freagra a
thabhairt faoi Ordú 31, riail 11.

(5) Iarratais chun doiciméid a fhollasú faoi Ordú 31,
riail 12.

(6) Iarratais chun caomhnóirí ad litem naíon nó daoine
mímheabhracha a cheapadh.

(7) Iarratais chun caomhnóir a cheapadh chun críche
comhthoiliú i gcás speisialta.
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(8) Iarratais i gcaingne probháide agus aimiréalachta
faoi Ordú 36, riail 4.

(9) Iarratais maidir le forghabhálaithe.

(10) Iarratais faoin Debtors Act (Ireland), 1872, alt 6.

(11) Iarratais maidir le glacadóirí i ndiaidh an ordaithe
chun iad a cheapadh.

(12) Iarratais maidir le hurrús i leith costas.

(13) Iarratais chun aon airgead tirim, stoc nó urrúis a
bheidh chun creidiúna d’aon chúis nó ábhar a íoc le haon
duine, nó a aistriú chuige, i gcás breithiúnas a bheith tugtha,
nó ordú déanta, ag dearbhú chearta aon duine nó i gcás nach
mbraithfidh an teideal ach ar chruthúnas ar chéannacht, nó
ar bhreith, pósadh, nó bás, aon duine.

(14) Iarratais chun díbhinní nó ús a íoc ar aon stoc nó
urrúis a bheidh chun creidiúna ar leith d’aon duine nó
daoine.

(15) Iarratais ar chead chun airgead a bheidh faoi rialú
na Cúirte a infheistiú nó chun infheistíochtaí airgid a bheidh
faoi rialú na Cúirte a athrú.

(16) Iarratais ar dhíolachán ar ceant nó trí chonradh
príobháideach, nó a bhainfidh le díolachán den sórt sin, agus
i dtaobh sheoladh an díolacháin, agus chun an t-airgead
ceannaigh a íoc isteach sa chúirt agus a infheistiú.

————————
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ORDÚ 53.

Aturnaetha.

I. Ginearálta.

1. San Ordú seo:

ciallaíonn ‘‘Acht 1954’’ an tAcht Aturnaethe, 1954.

ciallaíonn ‘‘Acht 1960’’ an tAcht Aturnaetha (Leasú),
1960.

ciallaíonn ‘‘na hAchtanna’’ na hAchtanna Aturnaetha,
1954 agus 1960.

ciallaíonn ‘‘an Cumann’’ Dlí-Chumann Corpraithe na
hÉireann.

ciallaíonn ‘‘an Coiste’’ an Coiste Araíonachta a bun-
aíodh de bhun alt 6 d’Acht 1960.

ciallaíonn ‘‘an tUachtarán’’ Uachtarán na hArd-
Chúirte.

Déanfar tagairt don Uachtarán, i gcás an fheidhm nó an
chumhacht a bheidh i gceist a bheith arna tarmligean faoi alt
6 d’Acht 1954 chuig Breitheamh den Ard-Chúirt, a fhorléiriú
mar thagairt don Bhreitheamh sin.

2. Féadfar doiciméad ar bith a sheirbheáil ar an gCumann
faoin Ordú seo trína sheirbheáil ar Ard-Stiúrthóir an
Chumainn nó trína chur leis an bpost cláraithe réamhíoctha
arna dhíriú chuig Ard-Stiúrthóir an Chumainn i bPlás
Bhláthghall, Baile Átha Cliath.

3. Féadfar doiciméad ar bith a sheirbheáil ar aon duine
eile faoin Ordú seo ar an modh a fhoráiltear in alt 30
d’Acht 1960.

II. Iarratas chun duine a ghlacadh mar aturnae.

4. Féadfaidh gach duine ar mian leis a iarraidh go
nglacfaidh an tUachtarán é, agus go rollófar é, mar aturnae,
iarratas a dhéanamh trí fhoirm um dheimhniú glactha a
thaisceadh le cláraitheoir na n-aturnaetha, mar aon leis na
táillí forordaithe. Is i bhFoirm Uimh. 1 i bhFoscríbhinn H a
bheidh an deimhniú glactha.

5. Má bhíonn ceanglais Acht 1954 i dtaobh duine a
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ghlacadh, maille leis na rialacháin arna ndéanamh faoin
Acht sin, comhlíonta ag an iarratasóir, síneoidh cláraitheoir
na n-aturnaetha deimhniú sa chéill sin agus taiscfidh sé é,
mar aon le foirm an deimhnithe glactha, sa Phríomh-Oifig,
agus air sin déanfaidh an tUachtarán, mura suífear cúis dá
mhalairt, an t-iarratasóir a ghlacadh mar aturnae tríd an
deimhniú glactha a shíniú, agus cuirfidh an t-oifigeach cuí an
deimhniú glactha sin ar ais láithreach go dtí cláraitheoir
na n-aturnaetha.

6. Ar an deimhniú glactha sin arna shíniú ag an Uachtarán
a fháil do chláraitheoir na n-aturnaetha, taifeadfaidh sé ainm
an iarratasóra ar rolla na n-aturnaetha agus cuirfidh sé é sin
in iúl don iarratasóir.

III. Forálacha araíonachta.

7. (1) I gcás ina dtabharfaidh an Coiste tuarascáil a cheang-
laítear a thabhairt os comhair na Cúirte de bhun alt 7 (3) nó
alt 9 (2) (b) d’Acht 1960, tabharfaidh an Cumann an tuarasc-
áil os comhair na Cúirte trí achainí, agus an tuarascáil i
gceangal léi, a thíolacadh don Chúirt.

(2) Is i bhFoirm Uimh. 2 nó Uimh. 3 i bhFoscríbhinn
H a bheidh an achainí agus fíorófar í le mionnscríbhinn ó
rúnaí an Chumainn i bhFoirm Uimh. 4 i bhFoscríbhinn H.

8. A luaithe a bheidh dáta socraithe chun an achainí a
éisteacht, déanfar cóip den achainí, agus sonraí i dtaobh
an dáta a bheidh socraithe amhlaidh formhuinithe uirthi, a
sheirbheáil ar an aturnae lena mbainfidh sí.

9. Nuair a bheidh an achainí á héisteacht, féadfaidh an
Chúirt a cheangal go ndéanfaidh an Cumann nó an Coiste
aon fhógra, mionnscríbhinn nó doiciméad eile a bheifear tar
éis a úsáid nó a chur i bhfianaise os comhair an Choiste, nó
athscríbhinn d’aon fhianaise béil a bheidh tugtha os comhair
an Choiste, a thabhairt ar aird nó a chur ar fáil don Chúirt i
cibé slí a ordóidh an Chúirt.

10. Is le foriarratas iar bhfógra don Chumann sna
himeachtaí ina mbeidh ainm duine bainte den rolla a dhéan-
faidh duine iarratas de bhun alt 10 d’Acht 1960 chun a ainm
a chur ar ais ar rolla na n-aturnaetha.

11. Déanfaidh an Cumann cóip fhianaithe de gach ordú a
bheidh déanta ag an gCúirt faoi Acht 1960 a chur chuig an
gCoiste lena comhdú le cláraitheoir na n-aturnaetha.
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IV. Achomhairc agus iarratais chun an Uachtaráin faoi
Chuid IV, V agus VI d’Acht 1954.

12. Is le fógra foriarratais, ar fógra ceithre lá a bheidh
ann, a dhéanfar gach achomharc nó iarratas chun an Uacht-
aráin faoi alt 45, 47 (6), 48 (3), 49 (5), 51 (2) nó 60 (3) d’Acht
1954, agus is é teideal a chuirfear air ná maidir leis an
bprintíseach, leis an ábhar printísigh nó leis an aturnae
lena mbainfidh an céanna agus maidir leis na hAchtanna.

13. Luafar san fhógra foriarratais an t-ordú nó an bhreith
ón gCumann nó ó chláraitheoir na n-aturnaetha (de réir mar
a bheidh) a mbeidh an t-achomharc nó an t-iarratas á dhéan-
amh ina leith, forais an achomhairc nó an iarratais, agus an
t-ordú (más ann) a bheidh á lorg ag an achomharcóir nó ag
an iarratasóir ar an achomharc nó an iarratas sin.

14. Seirbheálfar an fógra foriarratais ar an gCumann nó,
i gcás iarratais faoi alt 47 (6) den Acht, ar chláraitheoir na
n-aturnaetha, laistigh de mhí amháin ón dáta a mbeidh fógra
faoi ordú nó faoi bhreith an Chumainn nó an chláraitheora
(de réir mar a bheidh) tugtha don achomharcóir nó don
iarratasóir.

15. Déanfaidh an t-achomharcóir nó an t-iarratasóir an
t-achomharc nó an t-iarratas a thaifeadadh trí chóip den
fhógra foriarratais (agus dáta a sheirbheála formhuinithe
uirthi), a sheachadadh, mar aon le haon mhionnscríbhinn a
bheartófar a úsáid mar thaca leis, ar an oifigeach cuí sa
Phríomh-Oifig an lá tar éis dháta a sheirbheála ar an gCum-
ann nó ar chláraitheoir na n-aturnaetha (de réir mar a bheidh)
ar a dhéanaí.

16. Is le mionnscríbhinn a thabharfar an fhianaise ar aon
achomharc nó iarratas den sórt sin a éisteacht, ach amháin a
mhéid a ordóidh an tUachtarán fianaise béil a thabhairt.

17. Beidh cumhacht ag an Uachtarán, faoi réir fhorálacha
na nAchtanna, aon bhreith a thabhairt nó aon ordú a dhéan-
amh ba chóir a bheith tugtha nó déanta agus cibé ordú breise
nó cibé ordú eile a dhéanamh is gá sa chás.

18. I gcás iarratais chun an Uachtaráin faoi na hailt sin
47 (6) nó 48 (3), seirbheálfaidh an t-iarratasóir aon ordú
a dhéanfaidh an tUachtarán air sin ar chláraitheoir na
n-aturnaetha agus déanfaidh seisean, láithreach, gach beart
is gá chun é a chomhlíonadh; agus i ngach cás eile, féadfaidh
an t-achomharcóir nó an t-iarratasóir aon ordú a dhéanfaidh
an tUachtarán ar achomharc nó ar iarratas a sheirbheáil ar
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an gCumann agus déanfaidh an Cumann, láithreach, gach
beart is gá chun an t-ordú sin a chomhlíonadh.

V. Iarratais i ndáil le rialú maoine aturnae.

19. Is le toghairm speisialta a dhéanfar gach iarratas chun
na Cúirte faoi alt 19 (2) (b) d’Acht 1960 nó faoi mhír 15 (2)
(b) den Chúigiú Sceideal a ghabhann le hAcht 1954, agus is
é teideal a chuirfear uirthi ná maidir leis na hAchtanna, agus
déanfar an duine a mbeidh na doiciméid lena mbainfidh an
t-iarratas ina sheilbh nó faoina rialú a ainmniú mar fhreag-
róir.

20. Is le toghairm speisialta a dhéanfar gach iarratas chun
na Cúirte faoi alt 19 (4) d’Acht 1960 nó faoi mhír 15 (4) den
Chúigiú Sceideal a ghabhann le hAcht 1954, agus is é teideal
a chuirfear uirthi ná maidir leis na hAchtanna, agus ainm-
neofar an Cumann mar fhreagróir.

21. Beidh gach iarratas ón gCumann chun na Cúirte faoi
alt 20 (1) d’Acht 1960 nó faoi mhír 17 den Chúigiú Sceideal
a ghabhann le hAcht 1954 faoi réir na bhforálacha seo a
leanas:—

(a) féadfar an t-iarratas a dhéanamh le foriarratas ex
parte dar foras mionnscríbhinn ó rúnaí an Chum-
ainn, nó ó oifigeach eile don Chumann arna
údarú go cuí, agus is é teideal a chuirfear uirthi
ná maidir leis an aturnae a mbainfidh an
t-iarratas lena chuntas bainc, nó le cuntas bainc
a ghnólachta, agus maidir leis na hAchtanna;

(b) déanfar aon ordú ón gCúirt á ordú nach ndéan-
faidh aon chuideachta bhaincéireachta, gan cead
ón gCúirt, aon íocaíocht as cuntas bainc in ainm
an aturnae sin, nó in ainm a ghnólachta, a sheir-
bheáil ar cibé cuideachta bhaincéireachta nó
cuideachtaí baincéireachta, agus i cibé slí (más
ann), a shonrófar san ordú;

(c) déanfar aon ordú ón gCúirt á ordú nach ndéanfaidh
cuideachta bhaincéireachta shonraithe, gan cead
ón gCúirt, aon íocaíocht as cuntas bainc in ainm
an aturnae sin, nó in ainm a ghnólachta, a sheir-
bheáil ar an gcuideachta bhaincéireachta sin i
cibé slí (más ann) a shonrófar san ordú;

(d) aon ordú a dhéanfar mar a dúradh seirbheálfar é ar
an aturnae nó ar an ngnólacht dá ndéanfaidh an
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t-ordú difear dá chuntas, laistigh de cibé tréimhse
ama a shonrófar san ordú sin, nó laistigh de
cibé tréimhse fhadaithe ama a shocrófar le haon
ordú ina dhiaidh sin, mura ligfidh an Chúirt an
tseirbheáil sin thar ceal;

(e) féadfaidh an t-aturnae nó an gnólacht dá ndéan-
faidh aon ordú den sórt sin a dúradh difear dá
chuntas, nó féadfaidh aon chuideachta bhaincéir-
eachta ar a mbeidh aon ordú den sórt sin seir-
bheáilte, iarratas a dhéanamh chun na Cúirte,
tráth ar bith, le foriarratas iar bhfógra don
Chumann chun an t-ordú sin a urscaoileadh, a
chur ar ceal nó a athrú, agus air sin féadfaidh an
Chúirt an t-ordú sin a urscaoileadh, a chur ar ceal
nó a athrú ar cibé téarmaí is cóir;

(f) maidir le hiarratas ar chead chun aon íocaíocht a
dhéanamh as cuntas bainc dá ndéanfaidh aon
ordú den sórt sin a dúradh difear, féadfar é a
dhéanamh le foriarratas iar bhfógra don
Chumann;

(g) féadfaidh an Cumann, nó aon pháirtí leasmhar eile,
iarratas a dhéanamh chun na Cúirte, tráth ar
bith, le foriarratas, chun aon ordú den sórt sin a
dúradh a urscaoileadh nó a athrú, agus tabharfar
fógra faoin iarratas sin do na daoine dá ndéan-
faidh sé difear mura ligfidh an Chúirt an fógra
sin thar ceal.

VI. Iarratais i ndáil le maoin an chliaint.

22. I gcás ina mbeidh comhbhaint aturnae agus chliaint
ann, nó tar éis bheith ann, féadfaidh an cliant nó a ionad-
aithe toghairm speisialta a eisiúint chun cuntas airgid thirim
a sheachadadh, nó chun airgead a íoc, nó chun urrúis a
sheachadadh, agus féadfaidh an Chúirt, ó thráth go chéile, a
ordú don fhreagróir liosta den airgead nó de na hurrúis a
bheidh ina sheilbh nó faoina rialú thar ceann an iarratasóra
a sheachadadh ar an iarratasóir, nó iomlán an chéanna, nó
aon chuid de, a thabhairt isteach sa Chúirt laistigh de cibé
tréimhse ama a ordóidh an Chúirt. I gcás ina líomhnóidh an
freagróir éileamh a bheith aige ar chostais, féadfaidh an
Chúirt cibé socrú a dhéanamh is cuí leis an gCúirt maidir
lena n-íoc nó le hurrús go n-íocfar iad, nó maidir le cosaint
lian an fhreagróra (más ann).

————————
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ORDÚ 54.

Riarachán, iontaobhais agus morgáistí.

1. Féadfaidh seiceadóirí nó riarthóirí duine éagtha, nó aon
duine díobh, agus na hiontaobhaithe faoi aon ghníomhas nó
ionstraim, nó aon duine díobh, agus aon duine a bheidh ag
éileamh leas a bheith aige san fhaoiseamh a bheidh á lorg
mar chreidiúnaí, réadtiomnaí, leagáidí, neasghaol nó oidhre
ginearálta duine éagtha, nó mar cestui que trust faoi ion-
taobhas aon ghníomhais nó ionstraime, nó a bheidh ag
éileamh trí shannadh nó eile faoi aon chreidiúnaí nó duine
eile den chineál a dúradh, toghairm speisialta a thógáil
amach le haghaidh faoisimh den chineál nó den sórt a
shonraítear in Ordú 3 (1) go (7) go huile.

2. Is iad seo a leanas, ar an gcéad ásc, na daoine a bheidh
le hainmniú mar chosantóirí in aon toghairm faoi riail 1:—

(1) I gcás an toghairm a bheith á tógáil amach ag seic-
eadóirı́, riarthóirı́ nó iontaobhaithe, nó ag aon duine dı́obh:—

(a) chun aon cheist a dhéanfaidh difear do chearta nó
do leasanna aon duine a bheidh ag éileamh gur
creidiúnaí, réadtiomnaí, leagáidí, neasghaol nó
oidhre ginearálta, nó cestui que trust, é, nó aon
cheist a bheidh ag teacht chun cinn i riaradh an
eastáit nó an iontaobhais, a chinneadh, nó
le haghaidh ordacháin do na seiceadóirı́, do na
riarthóirí nó do na hiontaobhaithe chun
aon ghníomh áirithe a dhéanamh, nó gan é a
dhéanamh, ina gcáil mar sheiceadóirí, riarthóirí
nó iontaobhaithe, nó chun aon díol, ceannach,
comhréiteach nó idirbheart eile a fhormheas:
na daoine, nó duine de na daoine, a mbeifear
ag iarraidh difear a dhéanamh dá gcearta nó
dá chearta, nó dá leasanna;

(b) chun aon aicme creidiúnaithe, leagáidithe, réad-
tiomnaithe, neasghaolta, nó eile a fhionnadh: aon
chomhalta nó comhalta líomhnaithe den aicme;

(c) chun go ndéanfaidh na seiceadóirí, na riarthóirí nó
na hiontaobhaithe cuntais a thabhairt agus a
dheimhniú: aon duine a mbeidh leas aige i dtógáil
na gcuntas sin;

(d) chun aon airgead a bheidh ar láimh ag na seicead-
óirí, na riarthóirí nó na hiontaobhaithe a íoc
isteach sa Chúirt: aon duine a mbeidh leas aige
san airgead sin;
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(e) chun eastát pearsanta nó talamh ruílse cláraithe a
bheidh ag cineachadh mar phearsantas an éag-
aigh a riaradh: na leagáidithe nó neasghaolta
iarmharacha, nó daoine díobh;

(f) chun eastát réadach an éagaigh a riaradh: na réad-
tiomnaithe nó oidhrí iarmharacha, nó daoine
díobh;

(g) chun an t-iontaobhas a riaradh: na cestuis que trust-
ent, nó daoine díobh;

(h) má tá níos mó ná seiceadóir, riarthóir nó iontaobhaí
amháin ann agus nach mbeidh siad go léir ag
uamadh mar ghearánaithe: na seiceadóirí, riar-
thóirí nó iontaobhaithe sin nach n-uamfaidh.

(2) I gcás an toghairm a bheith á tógáil amach ag aon
duine seachas na seiceadóirí, na riarthóirí nó na hiontaobh-
aithe: na seiceadóirí, na riarthóirí nó na hiontaobhaithe sin.

3. Aon mhorgáistí nó aon mhorgáisteoir, cibé acu is morg-
áistí dlí nó cothromais nó morgáisteoir dlí nó cothromais é,
nó aon duine a bheidh i dteideal maoine, nó ag a mbeidh
maoin, a bheidh faoi réir muirir dhlí nó chothromais, nó aon
duine a mbeidh ceart aige aon mhorgáiste, cibé acu is
morgáiste dlí nó cothromais é, a fhoriamh nó a fhuascailt,
féadfaidh sé toghairm speisialta a thógáil amach le haghaidh
faoisimh den chineál nó den sórt a shonraı́tear in Ordú 3 (15).

4. Is é teideal a chuirfear ar thoghairm speisialta faoi
Ordú 3 (8) ná maidir le heastát an duine a mbeidh an dleacht
eastáit íoctha nó éilithe ar é d’fháil bháis, agus maidir leis an
Finance Act, 1894, agus thairis sin is san fhoirm a fhor-
ordaítear le hOrdú 1, riail 4, a bheidh sí.

5. Ní bheidh d’oibleagáid ar an gCúirt breithiúnas a fhóg-
airt nó ordú a dhéanamh chun aon iontaobhas nó eastát aon
daoine éagtha a riaradh más féidir na ceisteanna idir na páirt-
ithe a chinneadh go cuí gan breithiúnas nó ordú den sórt sin.

6. Ar iarratas ar riaradh nó forghníomhú iontaobhas ó
chreidiúnaí nó tairbhí faoi uacht, díthiomnacht nó gníomhas
iontaobhais, i gcás nach mbeidh aon chuntais tugtha nó go
mbeidh cuntais neamhdhóthanacha tugtha, féadfaidh an
Chúirt, i dteannta na gcumhachtaí atá ann cheana féin—

(a) a ordú go gcuirfear an t-iarratas ar gcúl ar feadh
tréimhse áirithe ama, agus go dtabharfaidh na
seiceadóirí, na riarthóirí nó na hiontaobhaithe,
idir an dá linn, ráiteas cuí ar a gcuntais don iarr-
atasóir, agus cuirfear in iúl go bhféadfar, mura
ndéanfar sin, tabhairt orthu costas na n-imeacht-
aí a íoc;
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(b) nuair is gá sin chun imeachtaí ag creidiúnaithe eile
nó ag daoine a mbeidh leas tairbhiúil acu a chosc,
an gnáthbhreithiúnas a thabhairt nó an gnáth-
ordú a dhéanamh le haghaidh riaracháin, le
coinníoll nach mbeidh aon imeachtaí le tionsc-
namh faoin mbreithiúnas sin nó faoin ordú sin
gan cead ón gCúirt.

————————

ORDÚ 55.

An Scrúdaitheoir.

I. Cumhachtaí agus dualgais.

1. Tógfaidh an Scrúdaitheoir cibé cuntais agus seolfaidh
sé cibé fiosrúcháin a ordóidh an Chúirt, agus féadfaidh sé
cibé orduithe de chineál idirbhreitheach a dhéanamh a
dhéanadh an Scrúdaitheoir go dtí seo, agus comhallfaidh
agus comhlíonfaidh sé cibé dualgais agus feidhmeanna eile a
chomhalladh agus a chomhlíonadh an Scrúdaitheoir go dtí
seo, nó a thabharfar nó a shannfar dó ó thráth go chéile le
reacht nó le riail Chúirte.

2. Beidh cumhacht ag an Scrúdaitheoir, chun críche aon
imeachtaí os a chomhair, fógráin a eisiúint, páirtithe agus
finnéithe a thoghairm, daoine a chur faoi mhionn, a cheangal
doiciméid a thabhairt ar aird, mionnscríbhinní agus admhál-
acha a thógáil, agus, i gcás inarb é a bheidh i gcuntas, go
páirteach, bille costas, a iarraidh ar an Máistir Fómhais
cabhrú leis na costais sin a shocrú tríd an mbille sin a
fhómhas, agus, nuair a ordóidh an Chúirt dó sin a dhéanamh,
na páirtithe agus na finnéithe a cheistiú ar agarcheisteanna
nó viva voce.

3. Dlífear próis díspeagtha a chur ar pháirtithe agus ar
fhinnéithe a gceanglófar orthu freastal os comhair an Scrúd-
aitheora amhail mar a dhlífear próis díspeagtha a chur ar
pháirtithe nó ar fhinnéithe mura ndéanfar de réir aon ord-
aithe ón gCúirt, nó má mhainnítear freastal, de bhun aon
ordaithe ón gCúirt nó aon subpoena ad testificandum, agus
dlífear na pionóis, na pionósuithe agus na hiarmhairtí sin uile
mar gheall ar aon mhionnú nó dearbhascadh éithigh toiliúil
éillitheach a chur ar gach duine a bheidh ag mionnú nó ag
dearbhascadh os comhair an Scrúdaitheora, amhail is dá
mbeifí tar éis na nithe a bheidh mionnaithe nó dearbhasctha
a mhionnú nó a dhearbhascadh os comhair aon duine eile a
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bheidh údaraithe de réir dlí chun daoine a chur faoi mhionn,
chun mionnscríbhinní a thógáil agus chun dearbhascthaí a
ghlacadh.

4. Féadfaidh an Chúirt a ordú go ndeimhneoidh an Scrúd-
aitheoir aon ríomh ar ús, nó cionroinnt aon chiste, agus go
ndéanfaidh an Cuntasóir, nó duine eile, dá réir gan aon
ordú eile.

5. Is i bhFoirm Uimh. 2 i bhFoscríbhinn G a bheidh an
fógra á cheangal ar pháirtithe, ar fhinnéithe nó ar dhaoine
eile freastal os comhair an Scrúdaitheora.

6. Tráth ar bith le linn na n-imeachtaí faoi aon ordú, féad-
faidh an Chúirt nó an Scrúdaitheoir a cheangal go gceapfar
caomhnóir ad litem d’aon naíon, nó d’aon duine mí-
mheabhrach nach mbeidh breithnithe ina dhuine mí-
mheabhrach ag ionchoisne, a mbeidh fógra faoin ordú sin
seirbheáilte air.

II. Doiciméid a bheidh le fágáil in Oifig an Scrúdaitheora.

7. I gcás imeachtaí faoi aon ordú, fágfaidh an páirtí a
mbeidh na himeachtaí á dtabhairt ar aghaidh aige cóip den
ordú sin in Oifig an Scrúdaitheora; deimhneoidh an páirtí
sin, nó a aturnae, gur cóip dhílis í an chóip sin.

8. Déanfar nóta ina luafar ainmneacha na n-aturnaetha
thar ceann na bpáirtithe go léir, agus ina dtaispeánfar cé acu
de na páirtithe a mbeidh a gcúram ar na haturnaetha sin, a
fhágáil in Oifig an Scrúdaitheora, le gach ordú, mar aon le
gnáthchóipeanna den toghairm thionscnaimh, de na pléadál-
acha agus de na mionnscríbhinní (más ann).

9. I gcás ina mbeifear tar éis fógra faoi ordú a sheirbheáil
de bhun Ordú 15, riail 31, fágfaidh an páirtí a mbeidh an
céanna á thabhairt ar aghaidh aige na doiciméid seo a leanas
in Oifig an Scrúdaitheora—

(a) cóip, arna deimhniú aige féin nó ag a aturnae, de
gach láithreas a bheidh taifeadta ag duine a
mbeidh an fógra sin seirbheáilte air, agus

(b) deimhniú ón oifigeach cuí ar thaifeadadh meabh-
ráin faoi sheirbheáil an fhógra sin ar na daoine
sin nach mbeidh láithreas taifeadta acu laistigh
de mhí tar éis an fógra a sheirbheáil orthu.
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III. Fógra chun dul ar aghaidh.

10. Gach ordú á ordú cuntais a thógáil nó fiosrúcháin a
dhéanamh déanfaidh an páirtí a bheidh i dteideal an céanna
a thabhairt ar aghaidh cóip fhianaithe de a fhágáil in Oifig
an Scrúdaitheora laistigh de dheich lá tar éis an céanna a
chomhlánú agus, dá héagmais sin, beidh de chead ag aon
pháirtí eile sa chúis nó san ábhar an céanna a fhágáil, agus
is é an páirtí sin a thabharfaidh an t-ordú sin ar aghaidh,
mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

11. Ar chóip den ordú a fhágáil in Oifig an Scrúdaitheora,
tógfar amach fógra chun dul ar aghaidh faoin ordú, agus ar
lá fillte an fhógra sin, más deimhin leis an Scrúdaitheoir, ó
fhianaise chuí, fógra faoin ordú a bheith seirbheáilte ar na
páirtithe go léir is gá, tabharfaidh sé ordacháin air sin faoin
dóigh ina mbeidh gach ceann de na cuntais agus de na
fiosrúcháin le tabhairt ar aghaidh, faoin bhfianaise a bheidh
le tabhairt ar aird mar thaca leis, faoi na páirtithe a bheidh
le freastal maidir leis na cuntais agus na fiosrúcháin
leithleacha, agus faoin tréimhse ama a mbeidh gach imeacht
le tionscnamh laistigh di, agus féadfar lá nó laethanta a
cheapadh ar a mbeidh na páirtithe le láithriú san am a
bheidh le teacht, agus féadfar gach ceann de na hordacháin
sin a athrú dá éis sin, trí bhreis a chur leis nó eile, de réir
mar a gheofar a bheith riachtanach. Is i bhFoirm Uimh. 1 i
bhFoscríbhinn G a bheidh an fógra sin chun dul ar aghaidh.

12. I gcás ina n-ordófar le hordú go ndéanfaidh an Chúirt
gnı́omhas a shocrú i gcás easaontas a bheith idir na páirtithe,
eiseofar fógra chun dul ar aghaidh, agus ar lá fillte an fhógra
ordófar don pháirtí a bheidh i dteideal an dréachtghníomhas
a ullmhú cóip de a sheachadadh, laistigh de cibé tréimhse
ama is cuí leis an Scrúdaitheoir, ar an bpáirtí a bheidh i
dteideal agóid a dhéanamh ina choinne, agus ordófar don
pháirtí a bheidh i dteideal agóid a dhéanamh amhlaidh
ráiteas i scríbhinn ar na hagóidí sin aige (más ann) a
sheachadadh ar an bpáirtí eile laistigh d’ocht lá tar éis an
chóip sin a sheachadadh, agus cuirfear an t-imeacht ar atráth
go dtí go mbeidh an tréimhse ocht lá sin caite.

13. I gcás ina ndealróidh sé, mar gheall ar asláithreacht
nó ar aon leorchúis eile, nach féidir fógra faoin ordú a sheir-
bheáil ar aon duine nó gur chóir an tseirbheáil sin a ligean
thar ceal, féadfaidh an Chúirt an tseirbheáil sin a ligean thar
ceal go hiomlán, nó féadfaidh sí aon seirbheáil ionadach
nó fógra trí fhógrán nó ar shlí eile a ordú in ionad na
seirbheála sin.
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14. I gcás ina ndéanfar seirbheáil fógra faoi ordú ar aon
duine a ligean thar ceal, féadfaidh an Chúirt a ordú go
mbeidh an duine sin faoi cheangal amhail is go mbeifí tar éis
é a sheirbheáil air, agus beidh sé faoi cheangal dá réir sin,
ach amháin i gcás ina mbeidh an t-ordú faighte trí chalaois
nó neamhnochtadh fíoras ábhartha.

15. Má dhealraíonn sé, nuair a bheidh an fógra chun dul
ar aghaidh a éisteacht, nach mbeidh na páirtithe go léir is gá
ina bpáirtithe sa chaingean, nó nach mbeidh fógra faoin ordú
seirbheáilte orthu, féadfar ordacháin a thabhairt le haghaidh
fógráin do chreidiúnaithe, agus chun na cuntais a fhágáil in
Oifig an Scrúdaitheora, ach ní rachfar ar aghaidh leis an
mbreithniú ar éilimh chreidiúnaithe agus ar na cuntais, agus
ní thionscnófar aon imeacht eile, ach amháin chun na páirt-
ithe a bheidh le seirbheáil a fhionnadh, go dtí go mbeidh na
páirtithe go léir is gá seirbheáilte agus go mbeidh siad faoi
cheangal, nó go mbeidh an tseirbheáil ligthe thar ceal, agus
go dtí go mbeidh ordacháin tugtha i dtaobh na bpáirtithe a
bheidh le freastal ar na himeachtaí.

16. De ghnáth beidh an cúrsa imeachta os comhair an
Scrúdaitheora ar aon dul leis an gcúrsa imeachta sa Chúirt
ar fhoriarratais. Ní thabharfar isteach aon ráiteas fíoras,
cúiseamh nó frithchúiseamh, mura bhfaighfear ordachán
speisialta ón gCúirt. Déanfar, má ordaítear sin, cóipeanna
de chuntais, de ghnı́omhais nó de dhoiciméid eile, nó achom-
aireachtaí orthu nó sleachta astu, maille le géaga ginealaigh
agus ráitis choimre, a sholáthar le haghaidh úsáid na
Cúirte agus an Scrúdaitheora, agus, i gcás ina n-ordófar sin,
seachadfar cóipeanna ar na páirtithe eile. Ní dhéanfar aon
chóipeanna de ghníomhais nó de dhoiciméid i gcás inar
féidir na gníomhais nó na doiciméid bhunaidh a thabhairt
isteach, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

IV. Leabhar na gCoinní.

17. Tráth tógtha amach aon fhógra chun dul ar aghaidh,
nó tráth fála aon choinne, déanfar taifead ina thaobh i
‘‘Leabhar na gCoinní’’.

18. Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, déanfar ábhair
a bheidh ag teacht os comhair an Scrúdaitheora, nuair a
bheidh siad réidh lena n-éisteacht, a thaifeadadh i liostaí
laethúla, agus a thógáil de réir a n-oird ar na liostaí sin;
agus leanfar de gach ábhar a thosófar go dtí go mbeidh sé
críochnaithe, faoi réir cibé atráthuithe a mheasfaidh an
Scrúdaitheoir, ar chúis mhaith, is gá agus ar cibé téarmaí i
dtaobh costas nó eile is cuí leis.
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V. Freastal.

19. Ar an bhfógra chun dul ar aghaidh a éisteacht, nó
tráth ar bith le linn don ordú a bheith á thabhairt ar aghaidh,
i gcás ina ndealróidh sé, maidir leis an iomlán nó le haon
chuid de na himeachtaí, gur féidir leasanna na bpáirtithe a
aicmiú, féadfaidh an Chúirt a cheangal go bhfeidhmeoidh an
t-aturnae céanna do na páirtithe a chomhdhéanfaidh gach
aicme nó aon aicme, agus féadfaidh sí a ordú cé hiad na
páirtithe a fhéadfaidh freastal ar na himeachtaí go léir nó ar
aon chuid díobh, agus i gcás nach féidir leis na páirtithe a
chomhdhéanfaidh aon aicme comhaontú faoin aturnae a
bheidh le feidhmiú ar a son, féadfaidh an Chúirt an t-aturnae
sin a ainmniú chun críche na n-imeachtaí os a comhair, agus
i gcás ina ndiúltóidh aon pháirtí de na páirtithe a chomh-
dhéanfaidh an aicme sin a údarú don aturnae a ainmneofar
amhlaidh gníomhú ar son an pháirtí, agus go seasfaidh an
páirtí air gur aturnae eile a fheidhmeoidh ar a shon, íocfaidh
an páirtí sin go pearsanta na costais de chuid a aturnae féin
a bhainfidh agus a ghabhfaidh leis na himeachtaí os comhair
na Cúirte a mbeidh an t-ainmniú sin déanta ina leith, maille
le gach costas eile a chuirfear ar aon pháirtí de na páirtithe
trí aturnae eile, in ionad an aturnae a bheidh ainmnithe
amhlaidh, a bheith ag feidhmiú ar a shon.

20. Aon uair a bheidh an t-aturnae céanna fostaithe thar
ceann dhá pháirtí nó níos mó, féadfaidh an Chúirt a cheangal
gur aturnae ar leithligh, seachas gníomhaire baile an aturnae
chéadluaite sin, a fheidhmeoidh ar son aon pháirtí de na
páirtithe sin, agus féadfaidh sí na himeachtaí a chur ar atráth
go dtí go mbeifear ag feidhmiú amhlaidh ar son an pháirtí
sin.

21. Féadfaidh aon pháirtí, seachas na páirtithe a mbeidh
ordaithe dóibh freastal, freastal ar a chostas féin, agus ar na
costais, más ann, a thiocfaidh den fhreastal sin a íoc, nó féad-
faidh sé cead chun freastal ar chostas an eastáit, nó chun
stiúradh na caingne a bheith aige i dteannta nó in ionad aon
pháirtí de na páirtithe a mbeidh ordaithe dóibh freastal, a
iarraidh.

22. Déanfar ordú a dhréachtú, ar fhógra a bheidh le heis-
iúint ag an ngearánaí nó ag an bpáirtí ag a mbeidh stiúradh
na caingne, nó an imeachta eile, ina luafar na páirtithe
a mbeidh ordaithe dóibh freastal, maille le cibé páirtithe
díobh (más ann) a mbeidh glactha de rogha acu freastal ar a
gcostas féin, agus déanfar an t-ordú sin a réamhaithris i
ndeimhniú an Scrúdaitheora.
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VI. Fógráin do chreidiúnaithe agus d’éilitheoirí.

23. I gcás ina ndéanfar ordú á ordú cuntas ar fhiacha, ar
éilimh nó ar dhliteanais, nó fiosrúchán i gcomhair oidhrí,
neasghaolta nó daoine neamhfhionnta eile, eisiafar ó thair-
bhe an ordaithe, mura n-ordófar a mhalairt, na daoine go
léir nach dtiocfaidh isteach agus nach gcruthóidh a n-éilimh
laistigh den tréimhse ama a shocrófar chun na críche sin trí
fhógrán. Is le fógra sa phreas, nó ar cibé slí eile a ordóidh
an Chúirt, a dhéanfar an fhógairt sin.

24. I gcás inar gá fógrán chun críche aon imeachta os
comhair an Scrúdaitheora, ní eiseofar ach ceann amháin,
mura rud é, ar aon chúis speisialta, gur gá an dara fógrán,
nó fógráin bhreise, a eisiúint. Féadfar fógrán a atheisiúint a
oiread uaireanta agus i cibé slí a ordófar.

25. Déanfaidh an páirtí a mbeidh an t-ordú á thabhairt ar
aghaidh aige na fógráin d’éilitheoirí agus do chreidiúnaithe
a ullmhú, agus cuirfear faoi bhráid an Scrúdaitheora iad lena
bhformheas, agus, nuair a bheidh siad formheasta, síneoidh
sé iad.

26. Socrófar i bhfógráin do chreidiúnaithe agus d’éil-
itheoirí eile tréimhse ama ina mbeidh ar gach éilitheoir, nach
creidiúnaí, teacht isteach agus a éileamh a chruthú, agus ina
mbeidh ar gach creidiúnaí a ainm agus a sheoladh, maille le
sonraí iomlána a éilimh, agus ráiteas ar a chuntas agus cineál
an urrúis (más ann) a bheidh aige, a chur chuig seiceadóir
nó riarthóir an éagaigh, nó chuig cibé páirtí eile a ordófar,
nó chuig aturnae an pháirtí sin, a bheidh le hainmniú agus
le tuairisciú san fhógrán. Is i gceann d’Fhoirmeacha Uimh.
3, 4, 5 agus 6 i bhFoscríbhinn G a bheidh na fógráin sin.
Tráth ordaithe an fhógráin sin socrófar tráth chun na héilimh
a bhreithniú.

27. Déanfaidh an duine a scrúdóidh na héilimh cóipeanna
fianaithe de na mionnscríbhinní a bheidh comhdaithe ag éil-
itheoirí a thabhairt ar aird ag an éisteacht, mura n-ordóidh
an Chúirt a mhalairt.

28. Ní gá d’aon chreidiúnaí nó d’aon éilitheoir eile aon
mhionnscríbhinn a dhéanamh ná freastal ag tacú lena éil-
eamh (ach amháin chun a urrús a thabhairt ar aird) mura
seirbheálfar fógra air á cheangal air é sin a dhéanamh, mar
a fhoráiltear anseo ina dhiaidh seo.

29. Tabharfaidh gach creidiúnaí ar aird, nuair a iarrfar é,
an t-urrús (más ann) a bheidh aige, agus, má cheanglaítear
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air é le fógra i scríbhinn arna thabhairt ag seiceadóir nó
riarthóir an éagaigh, nó ag cibé páirtí eile a ordóidh an
Chúirt, tabharfaidh sé ar aird os comhair an Scrúdaitheora,
cibé tráth a shonrófar san fhógra sin, gach gníomhas agus
doiciméad eile is gá chun a éileamh a fhódú. Is i bhFoirm
Uimh. 7 i bhFoscríbhinn G a bheidh an fógra.

30. I gcás ina bhfailleoidh nó ina ndiúltóidh aon chreid-
iúnaí riail 29 a chomhlíonadh ní cheadófar aon chostais dó a
bhainfidh lena éileamh a chruthú, mura n-ordóidh an Chúirt
a mhalairt.

31. Scrúdóidh seiceadóir nó riarthóir an éagaigh, nó cibé
páirtí eile a ordófar, na héilimh ó chreidiúnaithe a bheidh
curtha isteach de bhun an fhógráin, agus fionnfaidh sé, a
mhéid is féidir leis, cé acu de na héilimh sin a mbeidh eastát
an éagaigh faoi dhliteanas cóir ina leith, agus déanfaidh sé,
seacht lá glan ar a laghad roimh an tráth a bheidh ceaptha
don bhreithniú, mionnscríbhinn i bhFoirm Uimh. 8 i bhFo-
scríbhinn G a chomhdú, ar mionnscríbhinn í a bheidh le
déanamh ag cibé seiceadóir nó riarthóir, nó cibé duine de na
seiceadóirí nó de na riarthóirí, nó cibé páirtí eile, i gcomh-
pháirt lena aturnae nó ar dhóigh eile, a ordóidh an Chúirt,
agus lena bhfíorófar liosta de na héilimh i bhFoirm Uimh. 9
i bhFoscríbhinn G, a mbeidh na sonraí ina dtaobh curtha
isteach de bhun an fhógráin, agus ina luafar cé acu de na
héilimh sin, nó de na codanna de na héilimh sin, faoi seach,
a mbeidh eastát an éagaigh faoi dhliteanas cóir ina leith, i
dtuairim an teisteora, agus ina luafar é a bheith á chreidiúint
na héilimh sin nó na codanna sin de na héilimh sin, faoi
seach, a bheith dlite go cóir agus gur cuí iad a cheadú, agus
na cúiseanna a bheidh lena chreidiúint sin.

32. I gcás inar cuí leis an Scrúdaitheoir é sin a ordú, cuir-
fear siar déanamh na mionnscríbhinne dá dtagraítear i riail
31 go dtí tar éis an lae a bheidh ceaptha don bhreithniú,
agus ansin beidh sé faoi réir cibé ordachán a thabharfaidh
an Scrúdaitheoir.

33. I gcás, ar an lá a bheidh ceaptha chun na héilimh a
éisteacht, go mbeidh aon éilimh díobh gan a bheith curtha
de láimh, cuirfear éisteacht na n-éileamh sin ar atráth go dtí
cibé lá a shocrófar, agus i gcás ina mbeidh tuilleadh fianaise
le tabhairt ar aird, féadfar tréimhse ama a ainmniú a mbeidh
an fhianaise ar an dá thaobh le críochnú laistigh di agus féad-
far ordacháin a thabhairt i dtaobh an mhodha ar a mbeidh
an fhianaise sin le tabhairt ar aird.

34. An tráth a bheidh ceaptha chun breithniú a dhéanamh
ar na héilimh ó chreidiúnaithe, nó ag aon atráthú ar an
mbreithniú sin, féadfaidh an Scrúdaitheoir, dá rogha féin,
aon cheann de na héilimh, nó aon chuid díobh, faoi seach, a
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cheadú gan cruthúnas ó na creidiúnaithe, agus a ordú go
ndéanfar imscrúdú ar gach ceann nó ar aon cheann de na
héilimh nach mbeidh ceadaithe, agus sonraí breise nó tuill-
eadh faisnéise nó fianaise maidir leis sin a éileamh, agus
féadfaidh sé a cheangal ar aon chreidiúnaí freastal agus a
éileamh, nó aon chuid dá éileamh, a chruthú, agus déanfar
an breithniú ar na héilimh sin nach mbeidh ceadaithe an
tráth sin a chur ar atráth go dtí lá a shocrófar san am sin.

35. (1) I gcás ina mbeidh an t-éileamh ó aon chreidiúnaí
ceadaithe, go hiomlán nó go páirteach, gan cruthúnas ón
gcreidiúnaí sin, tabharfaidh an seiceadóir nó an riarthóir, nó
cibé páirtí eile a ordófar, fógra dó, á rá an t-éileamh a bheith
ceadaithe, i bhFoirm Uimh. 10 i bhFoscríbhinn G.

(2) I gcás ina gceanglófar ar aon chreidiúnaí freastal
agus a éileamh, nó aon chuid dá éileamh, a chruthú, tabhar-
faidh an seiceadóir nó an riarthóir, nó cibé páirtí eile a ord-
ófar, fógra dó i bhFoirm Uimh. 11 i bhFoscríbhinn G á
cheangal air mionnscríbhinn a chomhdú, mar thaca lena éil-
eamh, laistigh de cibé tréimhse ama (nach lú ná seacht lá tar
éis an fógra sin a sheirbheáil) a shonrófar san fhógra, agus
freastal an tráth a bheidh sonraithe san fhógra sin chun
breithniú a dhéanamh ar an éileamh sin. Má loiceann an
creidiúnaí i gcomhlíonadh na gceanglas sin, déanfar a éil-
eamh, nó an chuid dá éileamh is gá a chruthú, a dhícheadú.

36. Ní ghlacfar aon éileamh tar éis na tréimhse ama
a bheidh socraithe leis an bhfógrán ach amháin le cead
speisialta ón gCúirt. Is le foriarratas iar bhfógra a dhéanfar
iarratas ar an gcead sin agus féadfar é a thabhairt ar cibé
téarmaí agus coinníollacha a ordóidh an Chúirt.

37. Creidiúnaí a mbeifear tar éis a cheangal air freastal
agus a fhiach a chruthú, agus a bheidh tar éis a fhiach a
shuíomh, beidh sé i dteideal na gcostas a bhainfidh leis sin a
dhéanamh agus is í an Chúirt a shocróidh an tsuim a chead-
ófar i leith na gcostas sin, mura n-ordóidh an Chúirt na
costais sin a fhómhas; agus cuirfear méid na gcostas sin, nó
an tsuim a cheadófar ina leith sin, leis an bhfiach a shuífear
amhlaidh.

38. Déanfaidh an duine a scrúdóidh na héilimh liosta
amach de na héilimh go léir a cheadófar agus fágfaidh sé leis
an Scrúdaitheoir é, nuair a iarrfar é.

39. I gcás ina ndéanfar aon ordú go dtabharfaidh an
Cuntasóir íocaíochtaí do chreidiúnaithe, cuirfidh an páirtí
arb é a dhualgas an t-ordú sin a thabhairt ar aghaidh fógra i
bhFoirm Uimh. 12, i bhFoscríbhinn G, chuig gach creidiúnaí
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díobh sin, nó chuig a aturnae (más ann), á rá go bhféadfar
na dréachtaí a fháil ón gCuntasóir, agus déanfaidh an páirtí
sin, nuair a iarrfar air é, an t-ordú sin a thabhairt ar aird,
maille le haon pháipéir eile is gá chun a chur ar chumas
na gcreidiúnaithe sin a ndréachtaı́ a fháil agus a chur á
bhfaomhadh.

40. Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, déanfar gach
fógra a cheanglaítear leis an Ordú seo a thabhairt do
chreidiúnaithe nó d’éilitheoirí eile a sheirbheáil tríd an
bPríomh-Oifig ar an gcreidiúnaí nó ar an éilitheoir eile ag
an seoladh a bheidh tugtha ina éileamh, nó, i gcás aturnae a
bheith fostaithe ag an gcreidiúnaí sin nó ag an éilitheoir eile
sin, ar an aturnae sin ag an seoladh a bheidh tugtha aige.

VII. Ús.

41. Nuair a dhéanfar cuntas ar fhiacha duine éagtha a
ordú le hordú, ríomhfar ús (ach amháin i gcás eastát dóc-
mhainneach nó i gcás ina n-ordófar a mhalairt) ar na fiacha
sin, maidir le cibé fiacha díobh lena ngabhfaidh ús, de réir
an ráta a ghabhfaidh leo faoi seach, agus, maidir leis na
fiacha eile go léir, de réir an ráta a bheidh arna shonrú in alt
26 den Debtors (Ireland) Act, 1840, ó dháta an ordaithe.

42. Beidh creidiúnaí nach ngabhfaidh ús lena fhiach, agus
a mbeidh an céanna suite aige de bhun ordaithe ón gCúirt, i
dteideal úis air de réir an ráta faoin gcéad sa bhliain a dúr-
adh, ó dháta an ordaithe, as aon sócmhainní a bheidh ar fáil
chuige sin tar éis na héilimh go léir roimhe sin a shásamh.

43. I gcás ina ndéanfar ordú lena n-ordófar cuntas ar leag-
áidí, déanfar ús ar na leagáidí sin a ríomh de réir an ráta
faoin gcéad sa bhliain a dúradh ó dheireadh bliana amháin
tar éis bhás an tiomnóra, mura n-ordófar a mhalairt, nó mura
ndéanfar aon tráth íoctha eile, nó aon ráta úis eile, a ordú
san uacht, agus sa chás sin is de réir na huachta a ríomhfar é.

VIII. Deimhniú an Scrúdaitheora.

44. Déanfar toradh aon imeachtaí os comhair an Scrúd-
aitheora a lua i bhfoirm deimhnithe chomair chun na Cúirte.
Mura ndéanfar ordú chun é a urscaoileadh nó a athrú,
measfar an deimhniú a bheith formheasta agus glactha leis
ag an gCúirt.

45. Mura ndéanfaidh imthosca an cháis a thabhairt gur gá
é, ní dhéanfar an t-ordú nó aon doiciméid nó fianaise nó
fáthanna a leagan amach i ndeimhniú an Scrúdaitheora, ach
tagrófar ann don ordú, do na doiciméid, agus don fhianaise
nó do mhíreanna áirithe den chéanna, ionas go bhfeicfear
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cad air a mbeidh an toradh a bheidh luaite sa deimhniú
bunaithe.

46. Is i bhFoirm Uimh. 16 i bhFoscríbhinn G a bheidh
deimhniú an Scrúdaitheora agus síneoidh an Scrúdaitheoir í.

47. I gcás ina ndéanfar cuntas a ordú, luafar toradh an
chuntais sin sa deimhniú, agus ní leagfar amach ann é i
bhfoirm sceidil, ach tagrófar ann don chuntas arna fhíorú leis
an mionnscríbhinn a bheidh comhdaithe, agus sonrófar ann,
leis na huimhreacha a bheidh ag gabháil leis na míreanna sa
chuntas, cé acu de na míreanna sin (más ann) a bheifear tar
éis a dhícheadú nó a athrú, agus luafar ann cad iad na breis-
ithe (más ann) a bheidh déanta trí fhormhuirear nó eile, agus
i gcás ina mbeidh an cuntas a bheidh fíoraithe leis an mionn-
scríbhinn athraithe an oiread sin gur gá athscríbhinn chóir a
fháil den chuntas arna athrú, féadfaidh an páirtí a mbeidh
an t-ordú á thabhairt ar aghaidh aige a cheangal go ndéanfar
an athscríbhinn sin, agus déanfar tagairt dó ansin sa deimh-
niú. Déanfar na cuntais agus na hathscríbhinní (más ann)
dá dtagrófar sa deimhniú a chomhdú leis an deimhniú, nó
coimeádfar in Oifig an Scrúdaitheora iad agus comhdófar dá
éis sin iad, de réir mar a ordóidh an Scrúdaitheoir.

48. Féadfaidh aon pháirtí nó aon duine leasmhar eile, sula
mbeidh na himeachtaí os comhair an Scrúdaitheora curtha i
gcrích, tuairim na Cúirte a lorg ar aon ábhar a thiocfaidh
chun cinn i gcúrsa na n-imeachtaí, ar fhógra a bheith tugtha
do gach duine cuí. Is i bhFoirm Uimh. 14 agus i bhFoirm
Uimh. 15 i bhFoscríbhinn G a bheidh an fógra sin.

49. Déanfaidh an Scrúdaitheoir gach deimhniú, maille leis
na cuntais (más ann) a bheidh le comhdú in éindí leis, a
tharchur chuig an bPríomh-Oifig, mar a gcomhdófar é, agus
beidh sé ina cheangal as sin amach ar na páirtithe go léir
sna himeachtaí mura n-urscaoilfear nó mura n-athrófar é ar
iarratas le foriarratas a mbeidh fógra faoi seirbheáilte lais-
tigh d’ocht lá tar éis an chomhdaithe sin; ar an gcoinníoll, i
gcás iarratais chun aon deimhniú a mbeidh an Cuntasóir le
gníomhú air gan aon ordú eile, nó aon deimhniú ar fhaomh-
adh cuntas glacadóirí nó leachtaitheoirí, a urscaoileadh nó a
athrú, go seirbheálfar an fógra laistigh de thrí lá tar éis an
deimhniú a chomhdú.

50. Féadfaidh an Chúirt, in imthosca speisialta, ar iarratas
le foriarratas chun na críche sin, a ordú deimhniú a urscaoil-
eadh nó a athrú tráth ar bith tar éis dó teacht chun bheith
ina cheangal ar na páirtithe.
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IX. Ilghnéitheach.

51. Coimeádfar nótaí ar na himeachtaí go léir os comhair
an Scrúdaitheora, le dátaı́ cuı́, ionas go ndéanfar na himeacht-
aı́ uile den sórt sin i ngach cúis nó ábhar a léiriú as a chéile,
agus in ord cróineolaíoch, mar aon le gearr-ráiteas i dtaobh
na gceisteanna nó na bpointí a bheidh breithnithe nó
rialaithe i ngach éisteacht.

52. Déanfar gach ordú a dhéanfaidh an Scrúdaitheoir a
tharchur chuig an bPríomh-Oifig, mar a gcomhdófar é.

53. Ní thabharfar éisteacht d’abhcóide in imeachtaí os
comhair an Scrúdaitheora mura n-ordóidh an Chúirt a
mhalairt.

54. Úsáidfear Foirmeacha Uimh. 17 go hUimh. 31 i
bhFoscríbhinn G chun na críche faoi seach a luaitear iontu.

————————

ORDÚ 56.

Eadráin.

1. San Ordú seo:

ciallaíonn ‘‘na hAchtanna’’ na hAchtanna Eadrána,
1954 agus 1980;

folaíonn ‘‘páirtí’’ ionadaí pearsanta páirtí éagtha; tá na
bríonna céanna le focail agus abairtí a mhínítear sna
hAchtanna.

2. Féadfar iarratas chun imeachtaí a bhacadh de bhun
alt 5 den Acht Eadrána, 1980, a dhéanamh le foriarratas sna
himeachtaí sin ar fhógra a bheith tugtha don ghearánaí.

3. I gcás ina ndeonófar faoiseamh trı́ idirphléadáil féadfaidh
aon pháirtí, tráth éisteachta an iarratais nó na n-imeachtaí
ina ndeonófar an faoiseamh sin, nó ar an éisteacht sin a
chríochnú, iarratas a dhéanamh chun a ordú an tsaincheist
idir na héilitheoirí a chinneadh trí eadráin de bhun alt 13
den Acht Eadrána, 1954.

4. Maidir le hiarratas ó aon pháirtí i dtarchur faoi chomh-
aontú eadrána—
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(a) chun eadránaí nó moltóir a cheapadh, nó

(b) chun eadránaí nó moltóir a scor, le hiarratas chun
duine eile a cheapadh ina ionad nó gan aon iarr-
atas, nó

(c) chun dámhachtain a tharchur chuig eadránaí nó
moltóir, nó

(d) chun a ordú d’eadránaí nó do mholtóir cás speisialta
a shonrú don Chúirt, nó

(e) chun dámhachtain a chur ar ceal, nó

(f) chun dámhachtain a chur i bhfeidhm de bhun alt 41
den Acht Eadrána, 1954,

féadfar é a dhéanamh le toghairm speisialta, a mbeidh an
páirtí eile sa tarchur, agus (i gcás iarratais faoi mhír (b) nó
faoi mhír (d)) an t-eadránaí nó an moltóir, ina gcosantóirí
inti. Déanfar iarratas chun dámhachtain a tharchur nó a chur
ar ceal laistigh de shé sheachtain tar éis an dámhachtain a
dhéanamh agus a fhoilsiú do na páirtithe, nó laistigh de cibé
tréimhse bhreise ama a lamhálfaidh an Chúirt.

5. Féadfaidh aon pháirtí sa tarchur, le foriarratas iar
bhfógra don pháirtí eile agus don eadránaí nó don mholtóir
(de réir mar a bheidh), iarratas a dhéanamh chun an
tréimhse ama chun dámhachtain a dhéanamh faoi chomh-
aontú eadrána a fhadú, nó féadfaidh an t-eadránaí nó an
moltóir an t-iarratas a dhéanamh le foriarratas iar bhfógra
do na páirtithe sa tarchur.

6. Féadfaidh aon pháirtí sa tarchur iarratas a dhéanamh
chun dámhachtain a sheachadadh agus táillí eadránaí nó
moltóra a fhómhas de bhun alt 33 den Acht Eadrána, 1954,
le foriarratas iar bhfógra don eadránaí nó don mholtóir.

7. Féadfaidh páirtí i dtarchur faoi chomhaontú eadrána
aon iarratas chun na Cúirte faoin Acht, nó de bhun an
Achta, nach mbeidh socrú déanta maidir leis le rialacha 2 go
6, a dhéanamh le foriarratas iar bhfógra don pháirtí eile.

8. Is é teideal a chuirfear ar gach fógra foriarratais tionsc-
naimh faoin Ordú seo (seachas iarratas faoi alt 11(3) den
Acht Eadrána, 1954) ná maidir leis an eadráin lena mbainfidh
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sé, agus maidir leis an Acht, agus beidh feidhm mutatis
mutandis ag forálacha Ordú 5, riail 7, maidir le fógraí for-
iarratais den sórt sin.

————————

ORDÚ 57.

Idirphléadáil.

1. Féadfar faoiseamh trí idirphléadáil a dheonú—

(a) i gcás an duine a mbeidh faoiseamh á lorg aige (dá
ngairtear an t-iarratasóir san Ordú seo) a bheith
faoi dhliteanas i leith aon fhéich, airgid, earraí,
nó airnéisí a mbeidh, nó ar dóigh leis go mbeidh,
agra ina leith á dhéanamh air ag dhá pháirtí nó
níos mó (dá ngairtear na héilitheoirí san Ordú
seo) a mbeidh éilimh chodarsna á ndéanamh acu
i leith an chéanna; nó

(b) más sirriam, nó oifigeach eile a mbeidh forghnı́omhú
próise curtha de chúram air ag an Ard-Chúirt nó
ag an gCúirt Uachtarach, nó faoi údarás na
hArd-Chúirte nó na Cúirte Uachtaraí, an t-iarr-
atasóir, agus go mbeidh éileamh ar aon airgead,
earraí nó airnéisí a bheidh tógtha nó a bheartófar
a thógáil i bhforghníomhú faoi aon phróis, nó
éileamh ar an bhfáltas as aon earraí nó airnéisí
den sórt sin, nó ar a luach, á dhéanamh ag aon
duine seachas an duine a mbeidh an phróis eisithe
ina choinne.

2. (1) Ní foláir don iarratasóir an Chúirt a shásamh le
mionnscríbhinn nó ar shlí eile—

(a) nach mbeidh aon leas san ábhar a bheidh faoi
dhı́ospóid á éileamh ag an iarratasóir, ach amháin i
leith muirear nó costas; agus

(b) nach mbeidh an t-iarratasóir i gclaonpháirteachas le
haon duine de na héilitheoirí; agus

(c) go mbeidh an t-iarratasóir toilteanach, ach amháin
más sirriam é, nó oifigeach eile a mbeidh for-
ghníomhú próise curtha de chúram air ag an
Ard-Chúirt nó ag an gCúirt Uachtarach nó faoi
údarás na hArd-Chúirte nó na Cúirte Uachtar-
aí, a mbeidh earraí urghafa aige agus a bheidh
éirithe as seilbh de dhroim an creidiúnaí for-
ghníomhaithe d’admháil éileamh an éilitheora
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faoi riail 15, an t-ábhar a íoc nó a aistriú isteach
sa Chúirt nó é a chur de láimh mar a ordóidh
an Chúirt.

(2) Is i bhFoirm Uimh. 23 i bhFoscríbhinn C a bheidh
an mhionnscríbhinn.

3. Ní bheidh an t-iarratasóir ó theideal faoisimh ar an aon-
chúis nach ionann bunadh do theidil na n-éilitheoirí, ach go
mbeidh siad i gcodarsna lena chéile agus neamhspleách ar
a chéile.

4. Más cosantóir an t-iarratasóir, féadfar iarratas ar
fhaoiseamh a dhéanamh le foriarratas iar bhfógra tráth ar
bith tar éis na himeachtaí a thionscnamh. In aon chás eile, is
le toghairm speisialta a dhéanfar an t-iarratas seasamh nó
scaradh leis.

5. San iarratas ar fhaoiseamh fógrófar ar na héilitheoirí
cineál agus sonraí a n-éileamh a lua agus seasamh nó scaradh
leis na héilimh sin.

6. Más cosantóir i gcaingean a dhéanfaidh an t-iarratas
féadfaidh an Chúirt gach imeacht eile sa chaingean a bhac-
adh.

7. Má sheasann na héilitheoirí lena n-éilimh, féadfaidh an
Chúirt a ordú cosantóir in aon chaingean a bheidh tionscanta
cheana féin i leith an ábhair a bheidh faoi dhíospóid a dhéan-
amh d’aon éilitheoir in ionad nó i dteannta an iarratasóra,
nó saincheist idir na héilitheoirí a shonrú agus a thriail,
agus sa chás deireanach sin féadfaidh sí a ordú cé acu de na
héilitheoirí a bheidh ina ghearánaí, agus cé acu díobh a
bheidh ina chosantóir, sa tsaincheist sin.

8. Féadfaidh an Chúirt, le toiliú na beirte éilitheoirí, nó ar
iarraidh ó aon éilitheoir, má dhealraíonn sé, ag féachaint do
luach an ábhair a bheidh faoi dhíospóid, gurb inmhianaithe
déanamh amhlaidh, tuillteanas a n-éileamh a chur de láimh,
agus an céanna a bhreithniú go hachomair agus ar cibé
téarmaí is cóir.

9. I gcás inar ceist dlí an cheist, agus nach mbeidh na fíor-
ais faoi dhíospóid, féadfaidh an Chúirt an cheist a bhreithniú
gan a ordú saincheist a bheith le triail, nó féadfaidh sí a ordú
cás speisialta a shonrú chun tuairim na Cúirte a fháil air. Má
shonraítear cás speisialta, beidh feidhm ag Ordú 34, a mhéid
is infheidhme, maidir leis.

10. Má loiceann éilitheoir seasamh nó scaradh lena éil-
eamh sna himeachtaí sin, nó má fhaillíonn nó má dhiúltaíonn
sé aon ordú a bheidh déanta iontu a chomhlíonadh, féad-
faidh an Chúirt ordú á dhéanamh á dhearbhú eisean, agus



O. 57, r. 10 188

gach duine a mbeidh éileamh a dhéanamh aige faoi, a bheith
urchoiscthe go deo i gcoinne an iarratasóra agus daoine a
mbeidh éileamh á dhéanamh acu faoi, ach ní dhéanfaidh an
t-ordú difear do chearta na n-éilitheoirí amhail eatarthu féin.

11. I gcás sirriam, nó oifigeach eile a mbeidh forghníomhú
phróis na hArd-Chúirte nó na Cúirte Uachtaraí curtha de
chúram air, a bheith tar éis earraí nó airnéisí a urghabháil i
bhforghníomhú, agus go líomhnóidh aon éilitheoir teideal a
bheith aige faoi bhille díola nó eile chun na n-earraí nó na
n-airnéisí mar urrús ar fhiach, féadfaidh an Chúirt a ordú iad
go léir nó cuid díobh a dhíol agus a ordú go gcuirfear fáltais
an díola chun feidhme i cibé slí agus ar cibé téarmaí is cóir.

12. Beidh feidhm ag Orduithe 31 agus 36, fara na
modhnuithe is gá, maidir le saincheist idirphléadála; agus
féadfaidh an Chúirt a thriailfidh an tsaincheist ábhar iomlán
na n-imeachtaí idirphléadála, lena n-áirítear na costais go
léir nach mbeidh foráil eile ina dtaobh, a chur i gcrích go
críochnaitheach.

13. Más rud é, in aon imeachtaí idirphléadála, gur gá nó
gur fóirsteanach ordú amháin a dhéanamh i gcúiseanna nó
in ábhair leithleacha, féadfaidh an Chúirt a bhféadfar an
t-imeacht idirphléadála a thionscnamh os a comhair an
t-ordú sin a dhéanamh, agus is é teideal a chuirfear air ná
maidir leis na cúiseanna nó na hábhair sin go léir; agus beidh
aon ordú den sórt sin (faoi réir an chirt achomhairc) ina
cheangal ar na páirtithe sna cúiseanna nó sna hábhair sin
go léir.

14. Féadfaidh an Chúirt, in aon imeachtaí idirphléadála
nó chun críocha aon imeachtaí idirphléadála, gach ordú is
cóir agus is réasúnach a dhéanamh i dtaobh costas agus gach
ní eile.

15. Is i scríbhinn a dhéanfar aon éileamh ar, nó i leith,
aon earraí nó airnéisí a bheidh tógtha i bhforghníomhú faoi
phróis na Cúirte, agus, ar an éileamh a fháil, tabharfaidh an
sirriam nó a oifigeach fógra ina thaobh sin láithreach don
chreidiúnaí forghníomhaithe de réir Fhoirm Uimh. 24 i
bhFoscrı́bhinn C, agus tabharfaidh an creidiúnaı́ forghnı́omh-
aithe, laistigh de cheithre lá tar éis dó an fógra a fháil, fógra
don sirriam nó dá oifigeach, á rá é a bheith ag admháil nó
ag díospóid an éilimh, de réir Fhoirm Uimh. 25 i bhFo-
scríbhinn C. Má admhaíonn an creidiúnaí forghníomhaithe
teideal an éilitheora, agus go dtabharfaidh sé fógra mar a
ordaítear sa riail seo, ní bheidh dlite uaidh don sirriam nó
don oifigeach sin ach aon táillí agus caiteachais a bheidh
tabhaithe sula mbeidh an fógra faighte ag admháil an éilimh.
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16. Nuair a bheidh fógra tugtha ag an gcreidiúnaí for-
ghníomhaithe don sirriam nó dá oifigeach á rá é a bheith ag
admháil éileamh an éilitheora, féadfaidh an sirriam, air sin,
éirí as seilbh na n-earraí éilithe, agus féadfaidh sé ordú a
iarraidh á chosaint ar aon chaingean i leith na hurghabhála
sin agus seilbhe ar na hearraí sin, agus féadfaidh an Chúirt
aon ordú den sórt sin is cóir agus is réasúnach a dhéanamh
i leith an chéanna; ar an gcoinníoll i gcónaí go bhfaighidh an
t-éilitheoir fógra faoin iarratas beartaithe sin, agus go
bhféadfaidh sé freastal nuair a bheidh an t-iarratas sin á éist-
eacht, agus, má fhreastalaíonn sé, féadfaidh an Chúirt, san
iarratas sin agus chun críocha an iarratais sin, gach ordú is
cóir agus is réasúnach a dhéanamh i dtaobh costais.

17. I gcás nach ndéanfaidh an creidiúnaí forghníomhaithe
i dtráth cuí, mar a ordaítear le riail 15, teideal an éilitheora
chun na n-earraí nó na n-airnéisí a admháil nó a dhíospóid,
agus nach ndéanfaidh an t-éilitheoir a éileamh orthu a
tharraingt siar le fógra i scríbhinn don sirriam nó dá oifig-
each, féadfaidh an sirriam ordú idirphléadála a iarraidh, agus
féadfaidh an Chúirt, sna himeachtaí idirphléadála sin agus
chun críocha na n-imeachtaí sin, gach ordú is cóir agus is
réasúnach a dhéanamh i dtaobh costas, táillí, muirear agus
caiteachas.

————————

ORDÚ 58.

Achomhairc chun na Cúirte Uachtaraí.

1. Is athéisteacht a bheidh ann i gcás gach achomhairc
chun na Cúirte Uachtaraí agus (ach amháin i gcoinne iarr-
atas ex parte a dhiúltú) is le fógra foriarratais (dá ngairtear
‘‘an fógra achomhairc’’ san Ordú seo) a thionscnófar é.
Féadfaidh an t-achomharcóir achomharc a dhéanamh i
gcoinne an iomláin nó aon choda d’aon bhreithiúnas nó
ordú, agus luafar san fhógra achomhairc gearán a bheith á
dhéanamh faoin iomlán den bhreithiúnas nó den ordú sin nó
gan é a bheith á dhéanamh ach faoi chuid de, agus, sa chás
deireanach sin, sonrófar an chuid sin san fhógra.

2. In aon chúis nó ábhar ina mbeifear tar éis an chúis nó
an t-ábhar, nó aon saincheist inti nó ann, a thriail le giúiré,
áireofar i ngach fógra achomhairc sa chúis nó san ábhar
iarratas ar thriail nua agus ar cibé faoiseamh eile a bheidh á
lorg, e.g. fíorasc agus cinneadh giúiré a chur ar ceal nó
breithiúnas a thaifeadadh i bhfabhar an achomharcóra.
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3. (1) Is fógra deich lá a bheidh san fhógra achomhairc i
ngach cás agus, faoi réir fhorálacha an Ordaithe seo,
seirbheálfar é tráth nach déanaí ná lá is fiche ó dháta tabhar-
tha agus comhlánaithe an bhreithiúnais nó an ordaithe a
mbeifear ag achomharc ina aghaidh.

(2) Déanfaidh oifigeach cuí na Cúirte ina mbeifear tar
éis an breithiúnas nó an t-ordú a fhógairt nó a dhéanamh
dáta a thabhartha agus a chomhlánaithe a fhormhuiniú ar an
mbreithiúnas nó ar an ordú.

(3) Beidh cumhacht ag an gCúirt Uachtarach an
tréimhse ama atá ceaptha leis na Rialacha seo le haghaidh
fógra um achomharc chun na Cúirte Uachtaraí a ghiorrú, ar
cibé téarmaí (más ann) a ordóidh sí.

(4) Beidh cumhacht ag an gCúirt Uachtarach an
tréimhse ama atá ceaptha leis na Rialacha seo, nó a bheidh
socraithe le haon ordú ag fadú tréimhse ama chun fógra um
achomharc chun na Cúirte Uachtaraí a sheirbheáil, a fhadú
ar cibé téarmaí (más ann) a ordóidh sí, agus féadfar aon
fhadú den sórt sin a ordú bíodh nach mbeidh an t-iarratas ar
an gcéanna déanta go dtí go mbeidh an tréimhse ama a
bheidh ceaptha nó lamháilte caite.

4. Luafar san fógra achomhairc, i ngach cás, na forais
achomhairc, maille leis an bhfaoiseamh a bheidh á lorg, nó
an t-ordú (más ann), in ionad an bhreithiúnais nó an ord-
aithe a mbeifear ag achomharc ina choinne, a bheidh á lorg
ag an achomharcóir, agus nuair a bheidh triail le giúiré tar
éis bheith ann luafar cibé acu gearán a bheith á dhéanamh
faoin bhfíorasc go léir nó faoi na cinntí go léir, nó gan é a
bheith á dhéanamh ach faoi chuid den fhíorasc nó faoi chuid
de na cinntí.

5. Déanfar an fógra achomhairc a sheirbheáil ar na páirt-
ithe go léir a ndéanfaidh an t-achomharc difear dóibh go
díreach, agus ní gá páirtithe nach ndéanfar difear dóibh
amhlaidh a sheirbheáil; ach féadfaidh an Chúirt Uachtarach
a ordú fógra faoin achomharc a sheirbheáil ar gach páirtí nó
ar aon pháirtí de na páirtithe sa chaingean nó san imeacht
eile, nó ar aon duine nach páirtí é, agus féadfaidh sí, idir an
dá linn, éisteacht an achomhairc a chur siar nó a chur ar
atráth ar cibé téarmaí is cóir, agus féadfaidh sí cibé breith-
iúnas a thabhairt agus cibé ordú a dhéanamh a d’fhéadfaí a
thabhairt nó a dhéanamh dá mba pháirtithe ó thús na daoine
a seirbheálfar an fógra sin orthu.

6. Féadfar aon fhógra achomhairc a leasú tráth ar bith ar
cibé téarmaí is cuí leis an gCúirt Uachtarach.

7. In aon achomharc a thiocfaidh faoi riail 2, beidh feidhm
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ag na forálacha seo a leanas, i dteannta cibé forálacha
d’fhorálacha an Ordaithe seo is infheidhme:—

(1) Déanfaidh Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí tuar-
ascáil, a mhéid a mheasfaidh sé is gá, ar an triail, mar eolas
don Chúirt Uachtarach, a iarraidh ar Bhreitheamh na trial-
ach.

(2) Nı́ dhéanfar triail nua a dheonú ar fhoras mı́threorú
nó fianaise a ghlacadh go míchuí nó diúltú d’fhianaise go
míchuí, nó mar gheall ar fhíorasc an ghiúiré gan a bheith
tógtha ar cheist nach mbeifear tar éis a iarraidh ar an
mBreitheamh sa triail í a fhágáil fúthu, murab í tuairim na
Cúirte Uachtaraí éagóir shubstaintiúil nó iomrall substaint-
iúil éigin a bheith tar tarlú dá dheasca sin sa triail; agus, má
dhealraíonn sé don Chúirt sin gan difear a bheith á dhéan-
amh ag an éagóir nó ag an iomrall sin ach do chuid den
ábhar a bheidh faoi chonspóid, nó do chuid de na páirtithe
nó do pháirtí amháin, féadfaidh an Chúirt Uachtarach
breithiúnas críochnaitheach a thabhairt i dtaobh na coda sin
den ábhar, nó i dtaobh coda de na páirtithe nó aon pháirtí
amháin díobh, agus féadfaidh sí a ordú nach ndéanfar triail
nua ach i dtaobh na coda eile den ábhar, nó i dtaobh an
pháirtí nó na bpáirtithe eile.

(3) Féadfar triail nua a ordú ar aon cheist, cibé forais
a bheidh leis an triail nua, gan baint don chinneadh nó don
bhreith ar aon cheist eile.

8. Beidh cumhachtaí agus dualgais uile na hArd-Chúirte,
i dtaobh leasú agus eile, ag an gCúirt Uachtarach, mar aon
le cumhacht lánroghnach chun tuilleadh fianaise a ghlacadh
ar cheisteanna fíorais, agus is trí cheistiú ó bhéal sa chúirt,
le mionnscríbhinn, nó le teistíocht a thógfar os comhair
scrúdaitheora nó coimisinéara, a thabharfar an fhianaise sin.
Féadfar an fhianaise bhreise sin a thabhairt gan cead speis-
ialta ar aon achomharc i gcoinne breithiúnais nó ordaithe
idirbhreithigh nó in aon chás i dtaobh ábhar a bheidh tarlaithe
tar éis dháta na breithe a mbeidh an t-achomharc á thionsc-
namh ina coinne. Ar aon achomharc i gcoinne breithiúnais
nó ordaithe chríochnaithigh is ar fhorais speisialta amháin a
ghlacfar an fhianaise bhreise sin (ach amháin i gcás ábhar
ina dhiaidh sin mar atá ráite thuas), agus ní dhéanfar sin gan
cead speisialta ón gCúirt Uachtarach (is cead a gheofar ar é a
iarraidh le foriarratas iar bhfógra ina leagfar amach na forais
speisialta sin). Beidh cumhacht ag an gCúirt Uachtarach
chun tátail fíorais a bhaint, agus chun aon bhreithiúnas a
thabhairt, agus aon ordú a dhéanamh ba chóir a bheith
déanta, agus chun cibé ordú breise nó cibé ordú eile a dhéan-
amh de réir mar is gá sa chás. Féadfaidh an Chúirt Uachtar-
ach na cumhachtaí réamhráite a fheidhmiú, d’ainneoin gan
a bheith á iarraidh san fhógra achomhairc ach go ndéanfaí
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cuid den bhreith a fhreaschur nó a athrú, agus féadfar na
cumhachtaí sin a fheidhmiú freisin i bhfabhar gach duine nó
aon duine de na freagróirí nó gach páirtí nó aon pháirtí de
na páirtithe, bíodh nach mbeidh achomharc déanta ag na
freagróirí nó na páirtithe sin i gcoinne na breithe nó gearán
déanta acu fúithi. Beidh cumhacht ag an gCúirt Uachtarach
cibé ordú i dtaobh an iomláin nó aon choda de chostais an
achomhairc is cóir a dhéanamh.

9. Má dhealraı́onn sé don Chúirt Uachtarach, ar achomharc
a éisteacht, gur chóir go mbeadh triail nua ann, féadfaidh sí
a ordú an breithiúnas nó an t-ordú a chur ar ceal agus triail
nua a bheith ann.

10. Ní gá, in aon imthosca, do dhuine a mbeidh fógra
achomhairc seirbheáilte air fógra a thabhairt i bhfoirm cros-
achomhairc, ach má tá ar intinn ag an duine sin a mhaíomh,
nuair a bheidh an t-achomharc á éisteacht, gur chóir an
breithiúnas nó an t-ordú a mbeifear ag achomharc ina
choinne a athrú, déanfaidh sé, laistigh de cheithre lá ón tseir-
bheáil sin air, nó laistigh de cibé tréimhse fhadaithe ama a
lamhálfaidh an Chúirt Uachtarach, fógra á rá é sin a bheith
ar intinn aige a thabhairt d’aon pháirtithe dá ndéanfaidh an
maíomh sin difear. Is fógra ceithre lá a bheidh i ngach fógra
den sórt sin agus ní liostófar an t-achomharc sula mbeidh na
ceithre lá sin caite. Ní laghdófar na cumhachtaí a bheidh
tugtha le reacht nó leis na Rialacha seo don Chúirt Uachtar-
ach más rud é nach mbeidh an fógra sin tugtha, ach féadfaidh
sé sin, faoi rogha na Cúirte Uachtaraí, a bheith ina fhoras
chun an t-achomharc a chur ar atráth nó le haghaidh
ordaithe speisialta i dtaobh costas.

11. Déanfar gach achomharc chun na Cúirte Uachtaraí a
thaifeadadh in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí
laistigh de sheacht lá ón bhfógra achomhairc a sheirbheáil,
nó óna sheirbheáil go deireanach, má tá níos mó ná seir-
bheáil amháin ann. Déanfaidh an t-achomharcóir cóip fhian-
aithe den bhreithiúnas nó den ordú a mbeifear ag achomharc
ina choinne a thaisceadh le Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraı́
agus déanfaidh sé cóip den fhógra achomhairc (agus leor-
shonraı́ seirbheála formhuinithe uirthi) a fhágáil aige lena
comhdú, agus a luaithe a bheidh na páipéir is gá in ord agus
réidh, cuirfidh an t-oifigeach sin an t-achomharc síos, air sin,
trína thaifeadadh sa liosta cuí achomharc, agus tiocfaidh sé
ar aghaidh lena éisteacht de réir a oird sa liosta sin, mura
n-ordóidh an Chúirt Uachtarach a mhalairt.

12. Taiscfidh an t-achomharcóir, gan mhoill, in Oifig
Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí cúig leabhar achomhairc
a mbeidh i ngach leabhar díobh cóipeanna de na pléadálacha
agus gach doiciméad eile a bheidh ag teastáil chun an
t-achomharc a éisteacht, maille le hinnéacs dóthanach, a
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mbeidh cóip dhílis de tugtha roimhe sin do gach páirtí eile
dá ndéanfaidh an t-achomharc difear; ar an gcoinníoll
go ndéanfar, in aon achomharc faoi riail 2, trí leabhar
achomhairc a thaisceadh ar dtús, mura n-éileoidh an Chúirt
a mhalairt.

13. I gcás ina mbeidh iarratas ex parte diúltaithe go
hiomlán nó go páirteach ag an Ard-Chúirt, féadfar iarratas
chun críche dá samhail a dhéanamh ex parte chun na Cúirte
Uachtaraí laistigh de cheithre lá ó dháta an diúltaithe sin,
nó laistigh de cibé tréimhse fhadaithe ama a lamhálfaidh an
Chúirt Uachtarach.

14. Nuair a bheidh aon cheist fíorais i gceist in achomharc,
déanfar, faoi réir aon ordaithe speisialta, an fhianaise a
bheidh tógtha san Ard-Chúirt a bhainfidh leis an gceist sin a
thabhairt os comhair na Cúirte Uachtaraí mar a leanas:—

(a) maidir le haon fhianaise a bheidh tógtha le mionn-
scríbhinn, trí chóipeanna clóite de cibé cinn de
na mionnscríbhinní a bheidh clóite, agus cóip-
eanna de cibé cinn díobh nach mbeidh clóite, a
thabhairt ar aird;

(b) maidir le haon fhianaise a bheidh tugtha ó bhéal, trí
chóip de nótaí an Bhreithimh, nó cibé ábhair eile
is fóirsteanach leis an gCúirt Uachtarach, a thabhairt
ar aird.

15. Más rud é, nuair a bheidh achomharc á éisteacht, go
dtiocfaidh ceist chun cinn i dtaobh rialú nó treorú Breithimh
do ghiúiré nó do mheasúnóirı́, tabharfaidh an Chúirt Uachtar-
ach aird ar nótaí fíoraithe nó ar fhianaise eile, agus ar cibé
ábhair eile is fóirsteanach leis an gCúirt Uachtarach.

16. Ní oibreoidh aon riail nó ordú idirbhreitheach nach
mbeidh aon achomharc déanta ina coinne nó ina choinne
chun an Chúirt Uachtarach a urchosc ar cibé breith, nó a
dhochrú ó cibé breith, ar an achomharc is cóir a thabhairt.

17. Tabharfar cibé taisceadh nó urrús eile, i leith na gcost-
as a bheidh le teacht d’aon achomharc, a ordóidh an Chúirt
Uachtarach in imthosca speisialta.

18. Ní oibreoidh achomharc chun na Cúirte Uachtaraí
mar bhac ar fhorghníomhú nó ar imeachtaí faoin mbreith a
mbeifear ag achomharc ina coinne, ach amháin a mhéid a
ordóidh an Ard-Chúirt nó an Chúirt Uachtarach; agus ní
chuirfear aon ghníomh nó imeacht idirmheánach ó bhail leis,
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ach amháin a mhéid a ordóidh an Ard-Chúirt nó an Chúirt
Uachtarach.

19. Aon uair gur féidir, faoi na Rialacha seo, iarratas a
dhéanamh chun na hArd-Chúirte nó chun na Cúirte Uachtaraı́,
déanfar é ar an gcéad ásc chun na hArd-Chúirte.

20. Ar achomharc ón Ard-Chúirt, ceadófar ús do cibé
tréimhse ama a mbeidh moill curtha ar fhorghníomhú leis
an achomharc, mura n-ordóidh an Chúirt Uachtarach a
mhalairt, agus féadfaidh an Máistir Fómhais nó an t-oifigeach
cuí eile an t-ús sin a ríomh gan aon ordú chun na críche sin.

21. Beidh feidhm ag an Ordú seo, a mhéid is infheidhme,
maidir le gach achomharc chun na Cúirte Uachtaraí ó aon
bhinse nó comhlacht speisialta.

22. I gcás inar mian le cosantóir achomharc arna thionsc-
namh ag comhchosantóir a chonspóid mar fhreagróir, de
bhun an Achta um Dhliteanas Sibhialta, 1961, alt 32 (3),
déanfaidh sé fógra á rá é a bheith ar intinn aige é sin a
dhéanamh a sheirbheáil i bhFoirm Uimh. 30 i bhFoscríbhinn
C ar an gcomhchosantóir sin agus ar an ngearánaí, agus ar
aon pháirtí eile a ndéanfaidh sé difear dó go díreach, laistigh
de sheacht lá ó dháta seirbheála an fhógra achomhairc air, nó
laistigh de cibé tréimhse fhadaithe ama a lamhálfaidh an
Chúirt Uachtarach, agus déanfaidh sé cóip den fhógra á rá é
a bheith ar intinn aige an t-achomharc a chonspóid a thaisc-
eadh le Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí tráth nach déanaí
ná an lá tar éis an fógra sin a sheirbheáil go deireanach.

23. (1) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir
le hachomhairc chun na Cúirte Uachtaraí ar cheisteanna dlí
faoin Acht Toghcháin, 1963, agus faoin Acht um Thoghcháin
Áitiúla (Achainíocha agus Dícháilíochtaí), 1974.

(2) Is le fógra achomhairc de réir riail 1 a dhéanfar
gach achomharc den sórt sin; agus seirbheálfar an fógra
achomhairc sin laistigh de lá agus fiche ó dháta fógartha an
bhreithiúnais nó an ordaithe a mbeidh achomharc á dhéan-
amh ina choinne, i gcúirt oscailte, agus taiscfear láithreach é
le Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.

(3) Beidh sé de dhualgas ar Chláraitheoir na Cúirte
Uachtaraí cóip shínithe den nóta a bheidh déanta ag an
mBreitheamh Cuarda ar aon cheist dlí a bheifear tar éis a
tharraingt anuas os a chomhair, agus ar na fíorais i bhfianaise
i ndáil léi, agus ar a bhreith uirthise agus ar an gceist nó ar
an ábhar a bheifear tar éis a chur faoina bhráid, a iarraidh
ar an gCláraitheoir Contae nó ar oifigeach cuí eile. Soláth-
rófar an chóip sin le haghaidh úsáid na Cúirte Uachtaraí
agus déanfar í a úsáid agus a ghlacadh tráth éisteachta an
achomhairc. Iarrfaidh Claráitheoir na Cúirte Uachtaraí,
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thairis sin, ar an gCláraitheoir Contae sin nó ar an oifigeach
cuí eile comhad de na doiciméid agus na páipéir go léir a
bhainfidh leis an gcás a tharchur chuige le haghaidh úsáid na
Cúirte Uachtaraí. Mura féidir an nóta sin a dúradh a thabh-
airt ar aird, beidh cumhacht ag an gCúirt Uachtarach an
t-achomharc a éisteacht agus a chinneadh ar aon fhianaise
nó ráiteas eile is leor leis an gCúirt Uachtarach i dtaobh a
mbeidh tar éis tarlú os comhair bhreithiúna na Cúirte
Cuarda.

(4) Faoi réir fhorálacha na rialach seo, beidh feidhm
ag an Ordú seo, a mhéid is indéanta, maidir le hachomhairc
faoi na hAchtanna sin.

(5) Tabharfaidh Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí
fógra don údarás clárúcháin cuí faoin ordú arna dhéanamh
ag an gCúirt Uachtarach ag cinneadh aon achomhairc, go
críochnaitheach, i bhFoirm Uimh. 7 nó Uimh. 8, de réir mar
a bheidh, i bhFoscríbhinn V.

————————

ORDÚ 59.

Cásanna a shonrú don Chúirt Uachtarach.

1. San Ordú seo:

ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ an tAcht Cúirteanna Breithiúnais,
1936 (Uimh. 48 de 1936).

folaíonn ‘‘Cláraitheoir Contae’’ aon leas-Chláraitheoir
Contae agus aon duine a bheidh ceaptha chun gníomhú
mar Chláraitheoir Contae nó leas-Chláraitheoir Contae,
agus freisin, i gcás ina gceadóidh an comhthéacs é, aon
duine a bheidh ceaptha chun gníomhú mar Chláraitheoir
don Ard-Chúirt ar Cuaird.

2. (1) Beidh feidhm ag an riail seo maidir le cás arna
shonrú ag an gCúirt faoi fhorálacha Chuid IV den Acht, agus
maidir le cás arna shonrú ag Breitheamh Cúirte Cuarda faoi
fhorálacha an Achta Cúirteanna Breithiúnais, 1947, alt 16.

(2) I gcás cáis arna shonrú ag an Ard-Chúirt ar Cuaird,
nó ag Breitheamh Cúirte Cuarda, déanfaidh an Cláraitheoir
Contae, agus i gcás cáis arna shonrú ag an Ard-Chúirt ina
suí di i mBaile Átha Cliath, déanfaidh Cláraitheoir na Cúirte
sin, a luaithe a bheidh an cás sonraithe sínithe agus taiscthe
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leis an gCláraitheoir Contae sin nó le Cláraitheoir sin na
hArd-Chúirte, de réir mar a bheidh, dáta an taiscthe, ainm
an pháirtí nó na bpáirtithe a mbeidh iarrtha aige nó acu go
ndéanfaí an cás a shonrú, ainm an pháirtí a mbeidh a chúram
le bheith air, maille le hainmneacha agus seoltaí na n-aturn-
aetha (más ann) thar ceann na bpáirtithe uile agus faoi
seach, a fhormhuiniú air. Déanfaidh an Cláraitheoir Contae
sin nó Cláraitheoir sin na hArd-Chúirte, de réir mar a
bheidh, laistigh de sheacht lá tar éis an taiscthe sin, fógra
faoin síniú sin agus faoin taisceadh sin a sheirbheáil leis an
bpost cláraithe ar gach páirtí a bheidh tar éis láithriú ar an
achomharc nó ar an ábhar a mbeidh an cás á shonrú ina leith
a éisteacht, agus tarchuirfidh sé an chóip bhunaidh den chás
sonraithe sin chuig Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí, agus
cuirfidh seisean an cás síos lena éisteacht. A luaithe a bheidh
na páipéir is gá in ord agus réidh, tiocfaidh an cás ar aghaidh
lena éisteacht de réir a oird sa liosta, mura n-ordóidh an
Chúirt Uachtarach a mhalairt.

(3) Tar éis an fógra sin faoin síniú agus faoin taisceadh
a sheirbheáil beidh aon pháirtí leasmhar i dteideal, ar iarr-
atas a dhéanamh chuig Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí,
cóip nó cóipeanna den chás sonraithe a fháil, ar an táille fhor-
ordaithe a íoc.

(4) Déanfaidh an páirtí ar a mbeidh cúram an cháis
shonraithe, laistigh de lá agus fiche tar éis an fógra sin faoin
síniú agus faoin taisceadh a sheirbheáil, cúig chóip den chás
sonraithe, agus de na doiciméid (más ann) dá dtagrófar ann,
a thaisceadh le Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.

3. Beidh feidhm ag forálacha riail 2, fara aon mhodhnuithe
is gá, maidir le gach cás a shonrófar chun tuairim na Cúirte
Uachtaraí a fháil air de bhun fhorálacha aon reachta a
bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire agus nach mbeidh
aon nós imeachta eile leagtha síos ina leith sna Rialacha seo.

4. I gcás cáis arna shonrú faoi Airteagal 40 den Bhun-
reacht, síneoidh an Cláraitheoir an cás thar ceann na hArd-
Chúirte, agus féadfaidh an Chúirt sin a ordú cén páirtí a
mbeidh a chúram le bheith air. Nuair a bheidh an cás son-
raithe sínithe seirbheálfaidh an Cláraitheoir fógra leis an
bpost cláraithe ar gach páirtí sna himeachtaí ina mbeidh an
cás sin sonraithe, agus déanfaidh sé an cás sonraithe a thar-
chur láithreach chuig Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí. Air
sin beidh gach páirtí díobh sin i dteideal, ar an táille fhor-
ordaithe a íoc, cóip amháin nó níos mó den chás sonraithe a
fháil ó Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí. Déanfaidh an
páirtí ar a mbeidh a chúram cúig chóip den chás sonraithe a
thaisceadh le Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí a luaithe is
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féidir agus, ar iad a thaisceadh, cuirfear an cás síos lena éist-
eacht cibé tráth a ordóidh an Chúirt Uachtarach.

5. Más dóigh leis an gCúirt Uachtarach gur neamhbhailí,
ag féachaint d’fhorálacha an Bhunreachta, don dlí a
mbeifear tar éis a bhailíocht a chur in amhras, ordóidh an
Chúirt sin láithreach an duine a bheidh faoi choinneáil de
réir an dlí sin a scaoileadh saor.

6. Más dóigh leis an gCúirt Uachtarach nach neamhbhailí
don dlí sin, ag féachaint d’fhorálacha an Bhunreachta,
déanfaidh an Chúirt sin an cheist a bheidh tarrraingthe anuas
lena cinneadh aici sa chás sonraithe a fhreagairt amhlaidh,
agus tarchuirfidh sí an cás chun na hArd-Chúirte chun go
ndéileálfar leis de réir dlí.

————————

ORDÚ 60.

Ceart an Ard-Aighne chun fógra a fháil faoi
shaincheisteanna bunreachtúla.

1. Más rud é, in aon chaingean nó ábhar, go dtiocfaidh
aon cheist chun cinn i dtaobh bail a bheith nó gan a bheith
ar aon dlí, ag féachaint d’fhorálacha an Bhunreachta, déan-
faidh an páirtí ar a mbeidh cúram na n-imeachtaí fógra a
sheirbheáil láithreach ar an Ard-Aighne, mura mbeidh sé ina
pháirtí cheana féin.

2. Más rud é, in aon chaingean nó ábhar, go dtiocfaidh
aon cheist chun cinn i dtaobh léiriú an Bhunreachta, seachas
ceist dá dtagraítear i riail 1, déanfaidh an páirtí ar a mbeidh
cúram na n-imeachtaí fógra a sheirbheáil ar an Ard-Aighne,
má ordaíonn an Chúirt amhlaidh.

3. Luafar san fhógra sin go comair cineál na n-imeachtaí
a mbeidh an cheist nó an díospóid ag teacht chun cinn iontu
agus an maíomh a bheidh ag an bpáirtí nó na maímh faoi
seach a bheidh ag na páirtithe sna himeachtaí.

4. Air sin beidh an tArd-Aighne i dteideal láithriú sa
chaingean nó san ábhar agus teacht chun bheith ina pháirtí
inti nó ann maidir leis an gceist a bheidh ag teacht chun cinn.

————————
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ORDÚ 61.

Achomhairc ón gCúirt Chuarda.

1. San Ordú seo:

ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ an tAcht Cúirteanna Breithiúnais,
1936;

folaíonn ‘‘Cláraitheoir Contae’’ aon leas-Chláraitheoir Con-
tae agus aon duine a bheidh ceaptha chun gníomhú mar
Chláraitheoir Contae nó leas-Chláraitheoir Contae agus
freisin, i gcás ina gceadóidh an comhthéacs é, aon duine a
bheidh ceaptha chun gníomhú mar Chláraitheoir don Ard-
Chúirt ar Cuaird.

2. Is le fógra achomhairc a dhéanfar gach achomharc faoi
Chuid IV den Acht agus seirbheálfar é ar gach páirtí a
ndéanfaidh an t-achomharc difear dó go díreach laistigh de
dheich lá ó dháta fógartha an bhreithiúnais nó an ordaithe,
a mbeifear ag achomharc ina choinne, i gcúirt oscailte. Luafar
san fhógra achomharc a bheith á dhéanamh i gcoinne an
iomláin nó gan é a bheith á dhéanamh ach i gcoinne coda
den bhreithiúnas nó den ordú, agus, sa chás deiridh, son-
rófar an chuid sin ann. I gcás achomharc chun na hArd-
Chúirte ina suí di i mBaile Átha Cliath, is fógra don chéad
uair a bheidh caoi ann chuige sin tar éis deich lá a bheith
caite ó dháta na seirbheála a bheidh san fhógra, agus, i gcás
achomharc chun na hArd-Chúirte ar Cuaird, is fógra don
chéad suí eile den Ard-Chúirt ar Cuaird tar éis na deich lá a
dúradh a bheith caite a bheidh ann. Is i bhFoirm Uimh. 1 nó
i bhFoirm Uimh. 2 (de réir mar a bheidh) i bhFoscríbhinn I
a bheidh an fógra achomhairc sin.

3. Déanfaidh an t-achomharcóir, laistigh den tréimhse
deich lá a dúradh ó dháta fógartha an bhreithiúnais nó an
ordaithe a mbeifear ag achomharc ina choinne.

(a) i gcás achomharc chun na hArd-Chúirte ina suí di i
mBaile Átha Cliath, dhá chóip den fhógra
achomhairc,

(b) in aon chás eile, cóip amháin den fhógra achomhairc,
a mbeidh dáta na seirbheála formhuinithe uirthi,
mar aon le mionnscríbhinn seirbheála, a thaisc-
eadh le Cláraitheoir Contae an Chontae ina
mbeifear tar éis an cás a éisteacht, agus déan-
faidh sé, roimh an lá a bheidh ainmnithe chun
an t-achomharc a éisteacht, cóip fhianaithe den
bhreithiúnas nó den ordú a mbeifear ag achomharc
ina choinne a thaisceadh leis an gCláraitheoir
Contae sin, mar aon le cóip, i gcás aon chaingne
nó ábhair nach mbeifear tar éis aon fhianaise béil
a thabhairt tráth a héisteachta nó a éisteachta, nó
chun í nó é a chinneadh, de na doiciméid agus na
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foilseáin go léir a bheifear tar éis a ghlacadh i
bhfianaise nó a úsáid ar an gcaingean sin nó ar
an ábhar sin a éisteacht nó a chinneadh.

4. I gcás achomharc chun na hArd-Chúirte ina suí di i
mBaile Átha Cliath, déanfaidh an Cláraitheoir Contae—

(a) dáta taiscthe an fhógra achomhairc a fhormhuiniú
ar an dá chóip den fhógra agus, laistigh de
cheithre lá ón dáta sin, ceann amháin de na cóip-
eanna sin a tharchur chuig an bPríomh-Oifig,

(b) cóip dheimhnithe den bhreithiúnas nó den ordú a
mbeifear ag achomharc ina choinne a tharchur
chuig an bPríomh-Oifig, a luaithe is féidir tar éis
dó an céanna a fháil, agus

(c) i gcás aon chaingne nó ábhair nach mbeifear tar éis
aon fhianaise béil a thabhairt tráth a héisteachta
nó a éisteachta, nó chun í nó é a chinneadh, na
cóipdhoiciméid agus na foilseáin agus na mionn-
scríbhinní (más ann) a mbeifear tar éis a thaisc-
eadh leis.

5. Nı́ gá, in aon imthosca, do pháirtı́ a mbeidh fógra achomh-
airc seirbheáilte air fógra a thaisceadh nó a sheirbheáil i
bhfoirm cros-achomhairc, ach, má tá ar intinn ag an bpáirtí
sin, nuair a bheidh an t-achomharc á éisteacht, a iarraidh go
ndéanfar an breithiúnas nó an t-ordú a mbeifear ag achomh-
arc ina choinne a athrú, déanfaidh sé, laistigh de cheithre lá
ón tseirbheáil sin air, fógra á rá é sin a bheith ar intinn aige
a thabhairt d’aon pháirtí a ndéanfaidh an t-iarratas sin difear
dó go díreach.

6. Ní oibreoidh achomharc mar bhac ar imeachtaí ar an
mbreithiúnas nó ar an ordú a mbeifear ag achomharc ina
choinne mura n-ordóidh an Breitheamh Cuarda nó, ar
achomharc, an Ard-Chúirt ina suí di i mBaile Átha Cliath,
é, agus ansin féin ní oibreoidh sé ach ar cibé téarmaí (más
ann) a shocróidh an Breitheamh Cuarda nó an Ard-Chúirt
ina suí di i mBaile Átha Cliath (de réir mar a bheidh). Is le
fógra foriarratais, a sheirbheálfar ar gach páirtí dá ndéan-
faidh an t-iarratas difear agus a thaiscfear leis an gClár-
aitheoir Contae laistigh de cheithre lá tar éis an t-iarratas a
dhéanamh chuig an mBreitheamh Cuarda, a dhéanfar an
t-achomharc sin. Déanfaidh an Cláraitheoir Contae, laistigh
de dhá lá tar éis an fógra foriarratais sin a thaisceadh, é a
tharchur chuig an bPríomh-Oifig.

7. I gcás aon achomhairc, má thugann an t-achomharcóir,
roimh an lá chun an t-achomharc a éisteacht, fógra i scríbh-
inn do gach páirtí ar a mbeidh fógra achomhairc seirbheáilte,
agus don Chláraitheoir Contae, á rá gan é a bheith ar intinn
aige an t-achomharc a thabhairt ar aghaidh, ní bheidh le híoc
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ag an achomharcóir ach na costais a bheidh tabhaithe go
cuí agus de riachtanas roimh dháta seirbheála an fhógra sin
i scríbhinn.

8. I gcás inar mian le haon pháirtí fianaise nua a thabhairt
ar aird nuair a bheidh achomharc á éisteacht in aon chaing-
ean nó ábhar nach mbeifear tar éis aon fhianaise béil a
thabhairt tráth a héisteachta nó a éisteachta, nó chun í nó é
a chinneadh, seirbheálfaidh agus taiscfidh sé mionnscríbhinn
inaleagfaramachcineálnafianaise,mailleleisnafáthannanach
mbeifear tar éis í a chur faoi bhráid na Cúirte Cuarda. Beidh
aon pháirtí ar a ndéanfar an mhionnscríbhinn sin a sheir-
bheáil i dteideal mionnscríbhinn freagartha a sheirbheáil
agus a thaisceadh, nó cead a iarraidh ar an gCúirt, nuair a
bheidh an t-achomharc á éisteacht, cibé fianaise, ó bhéal nó
eile, a thabhairt ar aird is gá chun an fhianaise nua sin a
fhreagairt, ar an gcoinníoll, áfach, go bhféadfaidh an Chúirt,
tráth ar bith, fianaise nua a ghlacadh, ó bhéal nó eile, ar cibé
téarmaí is cuí leis an gCúirt, agus go bhféadfaidh sí a ordú
don teisteoir freastal lena chroscheistiú in aon mhionn-
scríbhinn a mbeifear tar éis í a úsáid sa Chúirt Chuarda nó
san Ard-Chúirt.

9. Is fógra dhá lá a bheidh san fhógra achomhairc i
gcoinne iarratas ex parte a dhiúltú, agus ní gá aon duine a
sheirbheáil.

10. I gcás inar mian le cosantóir achomharc arna thionsc-
namh ag comhchosantóir a chonspóid mar fhreagróir, de
bhun an Achta um Dhliteanas Sibhialta, 1961, alt 32 (3),
déanfaidh sé fógra á rá é a bheith ar intinn aige é sin a
dhéanamh a sheirbheáil i bhFoirm Uimh. 30 i bhFoscríbhinn
C ar an gcomhchosantóir sin agus ar an ngearánaí, agus ar
aon pháirtí eile a ndéanfaidh sé difear dó go díreach, laistigh
de sheacht lá ó dháta seirbheála an fhógra achomhairc air,
nó laistigh de cibé tréimhse fhadaithe ama a lamhálfaidh an
Chúirt, agus déanfaidh sé cóip den fhógra á rá é a bheith ar
intinn aige an t-achomharc a chonspóid a thaisceadh leis an
gCláraitheoir Contae tráth nach déanaí ná an lá tar éis an
fógra sin a sheirbheáil go deireanach.

11. Déanfaidh an Cláraitheoir Contae gach breithiúnas nó
ordú ón Ard-Chúirt ar Cuaird a dhréachtú agus a shíniú,
agus déanfaidh Cláraitheoir na hArd-Chúirte ina suí di i
mBaile Átha Cliath gach breithiúnas nó ordú ón gCúirt sin
a dhréachtú agus a shíniú, agus tarchuirfidh sé cóip de chuig
Cláraitheoir Contae an chontae chuí. Luafar i ngach breith-
iúnas nó ordú ón gCúirt é a bheith déanta le costais nó gan
chostais, agus cuirfear isteach ann an tsuim (más ann) a
bheidh iníoctha i leith costas, lena n-áirítear caiteachais
fhinnéithe, ach amháin i cibé cásanna a dtarchuirfidh an
Chúirt na costais agus na caiteachais sin lena bhfómhas.
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12. Déanfaidh Cláraitheoir Contae an chontae chuı́ costais
achomharc, nuair a tharchuirfear iad lena bhfómhas, a fhómhas
(agus chun na críche sin beidh cumhachtaí uile Máistir
Fómhais aige). Déanfar na costais sin, faoi réir aon ordach-
áin speisialta ón gCúirt, a fhómhas de réir an scála a bheidh
infheidhme maidir le caingean nó ábhar arna tionscnamh nó
arna thionscnamh, nó arna héisteacht nó arna éisteacht, sa
Chúirt Chuarda, i dteannta aon eisíoca is gá agus na n-ítimí
atá leagtha amach i bhFoscríbhinn W, Cuid V. Is le fógra
foriarratais chun na hArd-Chúirte ina suí di i mBaile Átha
Cliath a dhéanfar aon iarratas chun fómhas a bheidh déanta
faoin riail seo a athbhreithniú agus seirbheálfar é ar na páirt-
ithe go léir dá ndéanfaidh an t-iarratas difear agus taiscfear sa
Phríomh-Oifig é laistigh de dheich lá ó dháta an deimhnithe
fómhais. Sonrófar san fhógra foriarratais na hítimí nó na
codanna díobh a mbeifear ag agóid ina gcoinne, maille leis
na forais agus na fáthanna leis an agóid sin, agus déanfar
cóip den fhógra sin a tharchur láithreach ón bPríomh-Oifig
chuig an gCláraitheoir Contae chun a thuarascáil nó a
thuairim a fháil air. Le linn costais a fhómhas faoin riail seo,
tabharfaidh an Cláraitheoir Contae aird ar na costais a bheidh
ceadaithe, nó incheadaithe, i leith éisteacht an cháis sa
Chúirt Chuarda.

13. Más rud é, faoin Ordú seo, go gceanglófar nó go
n-údarófar aon doiciméad a thaisceadh leis an gCláraitheoir
Contae, nó go gceanglófar nó go n-údarófar aon fhógra a
thabhairt don Chláraitheoir Contae, féadfar é a thaisceadh
nó a thabhairt tríd an doiciméad nó an fógra a fhágáil ag an
gCláraitheoir Contae nó trína chur ar aghaidh leis an bpost
cláraithe réamhíoctha chuig an gCláraitheoir Contae agus,
sa chás deireanach sin, is é an lá a bhfaighidh an Cláraitheoir
Contae an doiciméad nó an fógra iarbhír dáta an taiscthe nó
na fála.

14. Maidir leis an bpáirtí a mbeidh fógra achomhairc nó
fógra nó doiciméad eile le seirbheáil air, aon uair a bheidh
sé tar éis láithriú trí aturnae, tráth éisteachta an agra nó an
ábhair, ar ócáid déanta an bhreithiúnais nó an ordaithe a
mbeifear ag achomharc ina choinne, déanfar gach fógra agus
gach doiciméad eile a bheidh le seirbheáil ar an bpáirtí sin
a sheirbheáil ar an aturnae a mbeidh an páirtí sin tar éis
láithriú tríd amhlaidh, agus déanfár an tseirbheáil sin trí na
fógraí nó na doiciméid sin a fhágáil in oifig an aturnae sin.

15. Is é an modh chun aon fhógra achomhairc, nó aon
fhógra nó doiciméad eile, a sheirbheáil ar pháirtí nach
mbeidh tar éis láithriú trí aturnae mar a dúradh ná trína
sheirbheáil go pearsanta ar an bpáirtí sin, nó trína fhágáil in
áit chónaithe an pháirtı́ sin, le cléireach, seirbhı́seach, banchéile
nó leanbh, nó duine eile san áit chónaithe sin a bheidh os
cionn sé bliana déag d’aois, nó trína chur leis an bpost i litir
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chláraithe arna díriú chuig an bpáirtí sin san áit chónaithe is
deireanaí is eol a bheith aige.

16. I gcás nach modh seirbheála a bheidh indéanta le
réasún an modh seirbheála a dúradh beidh cumhacht ag an
gCúirt a mheas gur leorsheirbheáil í aon seirbheáil eile.

17. Nuair is gá an tseirbheáil sin a chruthú féadfar í a
chruthú le mionnscríbhinn ón duine a mbeidh an tseirbheáil
sin á déanamh aige nó i cibé slí eile a ordóidh an Chúirt.

18. Féadfar agra i leith subpoena ad testificandum nó
duces tecum san Ard-Chúirt ar Cuaird a dhéanamh sa
Phríomh-Oifig nó in oifig Chláraitheoir Contae an Chontae
ina mbeifear tar éis an cás a éisteacht.

19. I gcás ina ndéanfar agra i leith subpoena in oifig an
Chláraitheora Contae faoi riail 18, eiseofar an subpoena ón
oifig sin agus séalófar é le séala na Cúirte Cuarda don
Chontae ina mbeifear tar éis an cás a éisteacht agus síneoidh
an Cláraitheoir Contae é; agus beidh an fheidhm agus an
éifeacht chéanna ag gach subpoena a eiseofar, a shéalófar
agus a shíneofar amhlaidh amhail is dá mbeifí tar éis é a
eisiúint ón bPríomh-Oifig.

20. Féadfar gach breithiúnas nó ordú ón Ard-Chúirt ar
Cuaird agus ón Ard-Chúirt ina suí di i mBaile Átha Cliath
(mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt) a chur i bhfeidhm le
hordú forghníomhaithe arna eisiúint ag an gCúirt Chuarda
de réir na Rialacha Cúirte Cuarda a bheidh i bhfeidhm de
thuras na huaire amhail is dá mba bhreithiúnas nó ordú ón
gCúirt Chuarda é.

————————

ORDÚ 62.

Cásanna a shonrú don Ard-Chúirt.

1. Maidir le gach cás arna shonrú ag Breitheamh den
Chúirt Dúiche faoin Summary Jurisdiction Act, 1857 (20 agus
21 Vic. c. 43), déanfaidh an páirtí a mbeidh an cás á iarraidh
aige é a tharchur chuig an bPríomh-Oifig laistigh de thrí lá
tar éis an cás sin a fháil.

2. Maidir le gach cás speisialta arna shonrú ag eadránaí
nó moltóir faoin Acht Eadrána, 1954, nó faoi aon reacht eile,
déanfaidh an páirtí a mbeidh an cás á iarraidh aige é a thar-
chur chuig an bPríomh-Oifig laistigh de cheithre lá dhéag tar
éis an cás sin a fháil ón eadránaí nó ón moltóir, nó mura
mbeidh aon pháirtí den sórt sin ann, nó má mhainníonn sé
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déanamh amhlaidh, ansin féadfaidh an t-eadránaí nó an
moltóir nó páirtí ar bith sna himeachtaí an cás a tharchur
chuig an bPríomh-Oifig.

3. I gcás ina ndéanfar aon chás eile a shonrú lena chinn-
eadh ag an gCúirt, féadfaidh an duine nó an binse a mbeidh
an cás á shonrú aige, nó páirtí ar bith sna himeachtaí a
mbeidh an cás á shonrú iontu nó i ndáil leo, an cás a tharchur
chuig an bPríomh-Oifig.

4. Féadfar aon chás a tharchur chuig an bPríomh-Oifig
trína sheachadadh ar an oifigeach cuí, agus, ar é a fháil dó,
déanfaidh an t-oifigeach cuí é a chomhdú agus a chur síos
láithreach lena éisteacht; ach ní bheidh sé ar an liosta lena
éisteacht go dtí go mbeidh deich lá caite tar éis é a fháil
amhlaidh.

5. Díreach sula dtarchuirfidh sé an cás chuig an bPríomh-
Oifig, tabharfaidh an duine a mbeidh an cás á tharchur aige
fógra ina thaobh sin do gach páirtí eile sna himeachtaí a
mbeidh an cás á shonrú iontu nó i ndáil leo.

6. Tráth tarchurtha an cháis chuig an bPríomh-Oifig, nó
laistigh de dheich lá ina dhiaidh sin, déanfaidh an páirtí a
mbeidh an cás á tharchur aige cóip amháin, nó cibé líon
breise cóipeanna a bheidh ag teastáil le haghaidh úsáid na
Cúirte, den chás sonraithe agus de na doiciméid (más ann)
a mbeidh tagairt déanta dóibh ann a thaisceadh leis an oifig-
each cuí.

7. Beidh páirtí ar bith sna himeachtaí i dteideal cóip
amháin nó níos mó den chás sonraithe, nó de na doiciméid
(más ann) a mbeidh tagairt déanta dóibh ann, a fháil ar
iarratas a dhéanamh chuig an oifigeach cuí agus ar an táille
fhorordaithe a íoc.

————————

ORDÚ 63.

Máistir na hArd-Chúirte.

1. I dteannta aon orduithe a fhéadfaidh an Máistir a
dhéanamh faoi aon cheann eile de na Rialacha seo féadfaidh
an Máistir aon cheann de na horduithe seo a leanas a
dhéanamh:—



O. 63, r. 1 204

(1) Aon ordú taoibhe seachas na cinn a luaitear in
Ordú 30 (17) agus (18).

(2) Aon ordú a fhéadfar a dhéanamh gan cheist.

(3) Ordú chun caomhnóir ad litem naín nó duine
mhímheabhraigh nach mbeidh breithnithe ina dhuine
mímheabhrach ag ionchoisne a cheapadh.

(4) Ordú le haghaidh ráitis i dtaobh ainmneacha
daoine a fhéadfaidh a bheith ina gcomhpháirtithe in aon
ghnólacht a bheidh ag agairt nó á agairt i gcaingean nó in
ábhar.

(5) Ordú chun an tréimhse ama chun aon ghníomh nó
aon bheart a dhéanamh, i gcaingean nó in ábhar, a fhadú.

(6) Ordú chun doiciméid nó maoin réadach nó
phearsanta a fhollasú, go teoranta nó i gcoitinne, nó a
iniúchadh, nó chun agarcheisteanna a sheachadadh.

(7) Ordú chun glacadóir a cheapadh nó a urscaoileadh
in iarratais neamhchonspóidte.

(8) Ordú chun caingean a dhíbhe, le costais, d’uireasa
í a thabhairt ar aghaidh nó de dheasca loiceadh mionnscríbh-
inn follasaithe a dhéanamh nó agarcheisteanna a fhreagairt.

(9) Ordú chun cosaint a scriosadh amach, le costais,
de dheasca loiceadh mionnscríbhinn follasaithe a dhéanamh
nó agarcheisteanna a fhreagairt.

(10) Ordú chun fianaise a thógáil, ar coimisiún.

(11) Ordú ar iarratas ar ordacháin i dtaobh seirbheála
i gcás toghairme tionscnaimh nuair nach ábhar inter partes é
nó i dtaobh nóis imeachta eile in aon chaingean nó ábhar.

(12) Ordú ag cur páirtí leis na páirtithe nó ag ionadú
páirtí in aon imeacht.

(13) Ordú ag tabhairt ceada chun idiragairt agus
láithriú.

(14) Ordú chun pléadálacha a leasú, le toiliú.

(15) Ordú chun earráidı́ cléireachais nó earráidı́ in ainm-
neacha páirtithe in aon imeacht a cheartú, cibé acu is le
toiliú a cheartófar iad nó nach ea, ach sin faoi réir ath-
sheirbheáil a dhéanamh nuair nach le toiliú a cheartófar iad.
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(16) Ordú chun toiliú a ghlacadh agus riail Chúirte a
dhéanamh de i gcás na páirtithe a bheith ina bpáirtithe sui
juris.

(17) Ordú faoi na hAchtanna um Fhianaise Leabhar
Baincéirí, 1879 agus 1959.

(18) Ordú chun cistí a bheidh chun creidiúna do naíon
a íoc amach as an gCúirt ar lán-aois a shlánú dó, nó (má
údaraítear é le hordú ó Bhreitheamh) chun tairbhe dó le
linn mionaoise.

(19) Ordú i gcásanna neamhchonspóidte chun cuntas
a chur á thógáil nó fiosrúchán a chur á dhéanamh.

(20) Ordú chun forghairm a eisiúint, lena seirbheáil
lasmuigh den dlínse, d’fhonn imeachtaí in ábhair phrobháide
chointinneacha a thabhairt faoi aird.

(21) Ordú chun forghairm a eisiúint chun deonú
probháide nó litreacha riaracháin a thaisceadh sa Chúirt.

(22) Ordú ag tabhairt ceada chun mionnscrı́bhinn fhor-
líontach scríbhinní a chomhdú.

(23) Ordú á ordú d’aon pháirtí scríbhinní a thaisceadh.

(24) Ordú ag ceapadh glacadóra in ionad glacadóra a
bheidh tar éis bháis nó a bheifear tar éis a urscaoileadh, lena
n-áirítear aon ordacháin iarmhartacha is gá i dtaobh chuntais
an ghlacadóra éagtha nó urscaoilte.

(25) Ordú stoptha ar airgead nó ar urrúis sa Chúirt.

(26) Ordú chun subpoena a eisiúint faoi Ordú 39,
riail 30.

(27) Ordú chun forghairm a eisiúint i gcúiseanna nó in
ábhair maidir le pósadh.

(28) Ordú seacht lá chun costais a íoc nó urrús a
thaisceadh ar dheimhniú nó ar thuarascáil ón Máistir Fómhais
i gcúiseanna nó in ábhair maidir le pósadh.

(29) Ordú chun lis pendens a dhíchur ar an duine a
bheidh tar éis é a chlárú dá iarraidh sin.

(30) Ordú faoi Ordú 33, riail 1, le toiliú, ag socrú na
saincheisteanna a bheidh le triail.
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(31) Ordú ag tabhairt ceada chun forghníomhú a
eisiúint in ainm nó i gcoinne ionadaí phearsanta dhlíthiúil
páirtí éagtha.

(32) Ordú ag tabhairt ceada chun ordú fieri facias a
athnuachan ar bhliain amháin a bheith caite, nó chun ordú
nua fieri facias a eisiúint ar an ordú bunaidh a bheith caillte.

(33) Ordú chun imeachtaí a aistriú chuig an gCúirt
Chuarda nó chuig an gCúirt Dúiche, le toiliú ó na páirtithe,
lena n-áirítear gach ordú coimhdeach chun airgead a bheidh
taiscthe sa Chúirt a aistriú.

(34) Ordú ag tabhairt ceada chun fógra tríú páirtí a
sheirbheáil le toiliú ón ngearánaí.

2. Féadfaidh an Máistir in aon chás, le toiliú ó na páirtithe
uile lena mbainfidh nó le hordú ón gCúirt, aon damáistí a
mbeidh páirtí ina dteideal a mheasúnú, nó aon chuntas a
thógáil.

3. Féadfaidh an Máistir, le toiliú ó na páirtithe uile lena
mbainfidh, aon saincheist fíorais a thriail.

4. Féadfar na hOrduithe a luaitear in (1), (2), (3), (4),
(11), (15), (16), (17), (18), (20), (21), (25), (26) agus (27) i
riail 1 a dhéanamh ar iarratas ex parte. Féadfar na horduithe
eile go léir a luaitear thuas a dhéanamh ar iarratas le foriarr-
atas iar bhfógra, ach amháin mar a gceanglaítear a mhalairt
le haon riail eile. Déanfar fógra dhá lá glan ar a laghad a
thabhairt faoin bhforiarratas sin.

5. In aon chásanna ina bhféadfaidh an Máistir ordú a
dhéanamh féadfaidh sé aon ordú forlíontach nó coimhdeach
a dhéanamh freisin agus féadfaidh sé aon ordacháin is gá
a thabhairt.

6. In aon chás ina bhféadfaidh an Máistir ordú a dhéan-
amh, is faoi rogha an Mháistir a bheidh costais an iarratais,
agus féadfaidh sé a ordú suim i gcomhlán a íoc in ionad
costais arna bhfómhas a íoc.

7. Féadfaidh an Máistir dá rogha féin aon chás a aistriú
chuig liostaí na Cúirte lena éisteacht.

8. Beidh lánchumhacht ag an Máistir, chun críche aon
imeachtaí a bheidh os a chomhair, páirtithe agus finnéithe a
thoghairm, daoine a chur faoi mhionn, a cheangal doiciméid
a thabhairt ar aird, mionnscríbhinní, dearbhascthaí agus
admhálacha a thógáil, agus páirtithe agus finnéithe a cheistiú
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ar agarcheisteanna nó viva voce. Beidh de cheangal ar
pháirtithe agus ar fhinnéithe a dtoghairfear orthu freastal
os comhair an Mháistir freastal, agus dlı́fear próis dı́speagtha
a chur orthu amhail mar a dhlı́tear próis dı́speagtha a chur
ar pháirtithe nó ar fhinnéithe mura ndéantar de réir aon
ordaithe ón gCúirt.

9. Aon pháirtí arb éagóir leis ordú, lena n-áirítear ordú i
leith costas, arna dhéanamh ag an Máistir, féadfaidh sé, laistigh
de shé lá ó dháta a chomhlánaithe nó, i gcás ordaithe arna
dhéanamh ex parte, laistigh de shé lá ón bhfógra faoin ordú,
nó i gcás diúltú, laistigh de shé lá ó dháta an diúltaithe sin,
a iarraidh ar an gCúirt an t-ordú sin a urscaoileadh nó an
t-ordú a dhéanamh a mbeifear tar éis a dhiúltú.

10. Aon ordú a fhéadfaidh an Máistir a dhéanamh féadfaidh
Leas-Mháistir é a dhéanamh.

11. Féadfar éisteacht a thabhairt d’abhcóide in aon chás
os comhair an Mháistir, ach ní cheadófar costais an abhcóide
sin mura mbeidh deimhnithe ina leith ag an Máistir.

————————

ORDÚ 64.

Aimiréalacht.

1. Sna Rialacha seo, ciallaíonn an abairt ‘‘caingean
aimiréalachta’’ aon imeacht chun aon cheann de na héilimh
nó de na ceisteanna seo a leanas a chinneadh:—

(a) éileamh nó ceist a mbíodh dlínse ag an Ard-Chúirt
Aimiréalachta in Éirinn ina leith;

(b) éileamh chun long, nó aon scair inti, a dhíol;

(c) éileamh chun aon déileáil le long, nó le haon scair
inti, a thoirmeasc;

(d) éileamh i leith morgáiste nó muirir ar long nó ar
aon scair inti;

(e) éileamh a bhainfidh le longmhorgáiste;

(f) éileamh chun aon long, nó a tácla, a feisteas nó a
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troscán, a fhorghéilleadh, nó chun í nó é a thabh-
airt ar ais tar éis a hurghabhála nó a urghabhála,
nó éileamh ar chostais nó ar dhamáistí i leith a
hurghabhála nó a urghabhála nó a coinneála nó
a choinneála;

(g) éileamh de chineál píolótaíochta nó a bhainfidh le
píolótaíocht;

(h) éileamh a bhainfidh le gníomh caillroinnte ilpháirtí.

2. Is i bhFoirm Uimh. 1, 2 nó 3 i bhFoscríbhinn J a bheidh
toghairm thionscnaimh i gcaingean aimiréalachta; agus úsáid-
fear na foirmeacha eile san Fhoscríbhinn sin, nuair is in-
fheidhme, in imeachtaí aimiréalachta.

3. Féadfar nós imeachta le toghairm speisialta a ghlacadh
sna haicmí éileamh seo a leanas:

(a) éileamh ó mhorgáistí loinge nó aon scaire inti chun
í a dhíol nó chun a urrús a chur i bhfeidhm i slí
eile, nó ó mhorgáisteoir chun í a fhuascailt;

(b) éileamh chun long, nó aon scair inti, a dhíol de bhun
an Achta Loingis Thráchtála, 1955, alt 47.

4. Féadfar nós imeachta le toghairm speisialta a ghlacadh
le toiliú na bpáirtithe uile in aon imeachtaí aimiréalachta
nach mbeidh ag teacht faoi réim aon cheann de na haicmí i
riail 3.

5. Is é a éistfidh imeachtaí aimiréalachta cibé Breitheamh
(dá ngairtear ‘‘an Breitheamh’’ san ordú seo) a shannfaidh
Uachtarán na hArd-Chúirte ó thráth go chéile chun iad a
éisteacht.

6. I gcaingne aimiréalachta in rem féadfaidh an Máistir
barántas chun maoin a ghabháil a eisiúint ar thionscnamh an
ghearánaí nó an chosantóra tráth ar bith tar éis an toghairm
a eisiúint, agus is i bhFoirm Uimh. 8 i bhFoscríbhinn J a
bheidh an barántas sin, ach faoi réir fhorálacha riail 7 ní
eiseofar aon bharántas gabhála go dtí go mbeidh mionn-
scríbhinn ón bpáirtí, nó óna ghníomhaire, comhdaithe agus
na forálacha seo a leanas comhlíonta:

(a) luafar sa mhionnscríbhinn ainm agus tuairisc an
pháirtí a mbeidh an barántas le heisiúint ar a
thionscnamh, cineál an éilimh nó an fhrithéilimh,
ainm agus cineál na maoine a bheidh le gabháil,
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agus nach mbeifear tar éis an t-éileamh nó an
frithéileamh a shásamh;

(b) i gcaingean phá nó seilbhe luafar sa mhionnscríbh-
inn gné náisiúnta an árthaigh a mbeidh imeachtaí
á saothrú ina coinne, agus, más i gcoinne árthaigh
choigríche dóibh, luafar fógra faoi thionscnamh
na caingne a bheith tugtha do Chonsal an Stáit,
nó d’ionadaí eile don Stát, lena mbainfidh an
t-árthach, má tá cónaí i mBaile Átha Cliath ar a
leithéid, agus cuirfear cóip den fhógra i gceangal
leis an mionnscríbhinn;

(c) i gcaingean longmhorgáiste déanfar an banna long-
mhorgáiste agus, más i dteanga iasachta dó,
tiontú nótaireachta air, a thabhairt ar aird le go
ndéanfaidh an Máistir iniúchadh air agus é a
ghrinnscrúdú, agus cuirfear cóip den bhanna, nó
den tiontú air, a bheidh deimhnithe a bheith ina
thiontú ceart, i gceangal leis an mionnscríbhinn;

(d) i gcaingean dáilte tarrthálais, luafar sa mhionn-
scríbhinn méid an airgid tarrthálais a bheidh dáfa
nó a mbeidh comhaontaithe glacadh leis, maille
le hainm, seoladh agus tuairisc an duine a bheidh
á shealbhú;

(e) gealltanas i scríbhinn a bheith taiscthe ag an aturn-
ae a bheidh ag iarraidh go n-eiseofar an barántas,
á ghealladh táillí agus caiteachais an oifigigh a
bheidh ag forghníomhú an bharántais a íoc.

7. Féadfaidh an Breitheamh, in aon chás, a cheadú go
n-eiseofar an barántas a luaitear i riail 6 cé go bhféad-
faidh sé nach mbeidh na sonraí go léir is gá sa mhionn-
scríbhinn atá luaite sa riail sin. I gcaingean phá féadfaidh
an Breitheamh seirbheáil an fhógra a tharscaoileadh, agus i
gcaingean longmhorgáiste féadfaidh sé tabhairt ar aird an
bhanna a tharscaoileadh.

8. I gcaingne aimiréalachta in rem ní gá an toghairm nó
an barántas a sheirbheáil i gcás ina gcomhaontóidh aturnae
an chosantóra seirbheáil a ghlacadh agus go ngeallfaidh sé i
scríbhinn láithreas a thaifeadadh agus bannaí a chur isteach,
nó airgead a íoc isteach sa Chúirt in ionad bannaí.

9. I gcaingne aimiréalachta in rem is é an Marascal
Aimiréalachta nó a ionadaithe a sheirbheálfaidh an barántas
gabhála, agus déanfar an barántas a chomhdú sa Phríomh-
Oifig tar éis é a sheirbheáil.
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10. I gcaingne aimiréalachta in rem déanfar toghairm nó
barántas i gcoinne lasta nó luchta loinge ar bord a sheir-
bheáil tríd an toghairm bhunaidh nó an barántas bunaidh a
thairneáil ar chrann mór nó ar aonchrann an árthaigh, nó ar
chuid fheiceálach eile di, nó a ghreamú den chrann nó den
chuid sin, ar feadh tréimhse giorra ama, agus, tar éis an
toghairm nó an barántas a bhaint anuas, trí chóip dhílis di
nó de a fhágáil tairneáilte nó greamaithe ina hionad nó ina
ionad.

11. Más rud é go mbeidh an lucht curtha i dtír nó tras-
loingsithe déanfar an toghairm nó an barántas chun an lucht
agus an lasta a ghabháil a sheirbheáil tríd an toghairm nó an
barántas a chur ar an lucht, ar feadh tréimhse giorra ama,
agus tar éis an toghairm nó an barántas a bhaint anuas, trí
chóip dhílis di nó de a fhágáil air.

12. Má tá an lucht i gcoimeád duine nach gceadóidh
rochtain air, féadfar an toghairm nó an barántas a sheirbheáil
ar an duine sin.

13. I gcaingean aimiréalachta in rem, dlífear aturnae nach
mbeidh láithreas á thaifeadadh aige, nó bannaí á gcur isteach
aige nó airgead á ioc isteach sa Chúirt aige in ionad bannaí,
de bhun gealltanais scríofa uaidh go ndéanfadh sé amhlaidh,
a astú.

14. I gcaingean aimiréalachta in rem féadfaidh aon duine
nach mbeidh ainmnithe sa toghairm idiragairt agus láithriú
ar mhionnscríbhinn a chomhdú a thaispeánfaidh leas a
bheith aige sa res a bheidh faoi ghabháil nó sa chiste sa
Chúirt.

15. I gcaingne aimiréalachta in rem féadfar bannaí a
thógáil sa Phríomh-Oifig nó os comhair coimisinéara a
bheidh ceaptha chun bannaí a thógáil in aimiréalacht, nó os
comhair coimisinéara a bheidh ceaptha chun daoine a chur
faoi mhionn, agus i ngach cás déanfaidh na hurraí fírinniú.

16. Ní dhéanfar, ach amháin le toiliú, banna urraí a
chomhdú go dtí go mbeidh ceithre huaire an chloig is fiche
caite ón tráth a mbeifear tar éis fógra ina mbeidh ainm-
neacha agus seoltaí na n-urraí beartaithe, agus an choimis-
inéara (más ann dó) a mbeifear tar éis an banna a thógáil os
a chomhair, a sheirbheáil ar an bpáirtí codarsna nó ar a
aturnae agus déanfar cóip den fhógra arna fhíorú le mionn-
scríbhinn a chomhdú i dteannta an bhanna urraí.

17. Déanfar agóid in aghaidh urra trí fhógra faoin agóid
a sheirbheáil ar an bpáirtí codarsna, nó ar a aturnae, agus trí
chóip di a thaisceadh sa Phríomh-Oifig, agus déanfaidh an
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Breitheamh í a bhreithniú ar fhoriarratas iar bhfógra ón
bpáirtí a mbeidh na bannaí á bhforthairiscint aige.

18. Ní dhéanfar maoin a bheidh gafa in imeachtaí aim-
iréalachta le barántas a scaoileadh ach amháin faoi údarás
ordaithe ón Máistir.

19. Páirtí a mbeifear tar éis maoin a ghabháil ar a thionsc-
namh féadfaidh sé, sula mbeidh láithreas taifeadta, ordú a
fháil chun an mhaoin sin a scaoileadh trí fhógra a chomhdú
á fhógairt an barántas a bheith á tharraingt siar aige.

20. Féadfaidh páirtí ordú a fháil chun aon mhaoin a
scaoileadh tríd an tsuim a mbeifear tar éis an chaingean a
thionscnamh ina leith, maille le suim le haghaidh costas a
bheidh le socrú ag an Máistir, a íoc isteach sa Chúirt.

21. Féadfar lucht nach mbeidh gafa ach mar gheall ar last-
táille a scaoileadh trí mhionnscríbhinn a chomhdú i dtaobh
luach na last-táille, agus trí mhéid na last-táille, maille le
suim i leith costas a bheidh le socrú ag an Máistir, a íoc
isteach sa Chúirt nó tríd an mBreitheamh a shásamh maidir
le méid na last-táille a bheith íoctha cheana féin.

22. I gcaingean tarrthálais comhaontófar ar luach na
maoine a bheidh faoi ghabháil, nó comhdófar mionn-
scríbhinn luacha sula scaoilfear an mhaoin, mura n-ordóidh
an Breitheamh a mhalairt.

23. Páirtí ar mian leis cosc a chur le haon mhaoin a bheidh
faoi ghabháil a scaoileadh déanfaidh sé fógra i bhFoirm
Uimh. 14 i bhFoscríbhinn J a chomhdú sa Phríomh-Oifig
agus air sin déanfar caveat in aghaidh scaoileadh na maoine
a thaifeadadh sa leabhar a bheidh le coimeád sa Phríomh-
Oifig agus dá ngairfear an ‘‘Leabhar Caveat in aghaidh
Scaoileadh’’.

24. Aturnae a mbeidh banna urraí comhdaithe aige sa
tsuim a mbeidh an chaingean tionscanta ina leith, maille le
suim le haghaidh costas a bheidh le socrú ag an Máistir, nó
a mbeidh na suimeanna sin íoctha isteach sa Chúirt aige,
agus, más caingean tarrthálais í an chaingean, a mbeidh
mionnscríbhinn comhdaithe aige freisin i dtaobh luach na
maoine gafa, beidh sé i dteideal scaoileadh ina leith sin,
mura mbeidh caveat in aghaidh a scaoilte sin in éifeacht sa
‘‘Leabhar Caveat in aghaidh Scaoileadh’’.

25. Nuair a gheofar an scaoileadh déanfaidh an t-aturnae
a mbeidh sé á thógáil amach aige é a fhágáil, maille le fógra,
san oifig chuí, agus íocfaidh sé, freisin, san am céanna, na
costais, na táillí agus na caiteachais uile a bheidh ag baint le
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cúram agus coimeád na maoine le linn di bheith faoi ghabh-
áil, agus air sin déanfar an mhaoin a scaoileadh.

26. Páirtí a mbeidh moill á cur aige ar aon mhaoin a
scaoileadh trí caveat a thaifeadadh dlífear costais agus
damáistí a ghearradh air mura suífidh sé chun sástacht an
Bhreithimh leorchúis mhaith a bheith aige leis sin a bheith
déanta aige.

27. Páirtí ar mian leis cosc a chur le gabháil aon mhaoine
féadfaidh sé a chur faoi deara caveat a thaifeadadh sa
Phríomh-Oifig in aghaidh barántas a eisiúint chun an mhaoin
sin a ghabháil.

28. Chun críche riail 27 cuirfidh an páirtí faoi deara fógra
arna shíniú aige féin nó ag a aturnae a chomhdú sa Phríomh-
Oifig á ghealladh láithreas a thaifeadadh in aon chaingean a
thionscnófar i gcoinne na maoine sin agus bannaí a thabhairt
sa chaingean sin i suim nach mó ná méid a luafar san fhógra,
nó an tsuim sin a íoc isteach sa Chúirt. Beidh san fhógra sin
seoladh an pháirtí le haghaidh seirbheála nó áit chláraithe
ghnó an aturnae a mbeidh an fógra á chomhdú aige. Air sin
déanfar caveat in aghaidh barántas a eisiúint chun an mhaoin
a ghabháil a thaifeadadh i leabhar a choimeádfar sa
Phríomh-Oifig agus dá ngairfear an ‘‘Leabhar Caveat in
aghaidh Barántas’’.

29. Páirtí a mbeidh caingean á tionscnamh aige in aghaidh
aon mhaoine a mbeidh caveat taifeadta ina leith sa ‘‘Leabhar
Caveat in aghaidh Barántas’’ déanfaidh sé cóip den toghairm
a sheirbheáil láithreach ar an bpáirtı́ a mbeidh an caveat taifead-
ta thar a cheann, nó ar a aturnae.

30. Laistigh de dhá lá dhéag ó dháta seirbheála na to-
ghairme, nó cóipe di, déanfaidh an páirtí a mbeidh an caveat
taifeadta thar a cheann, mura mó an tsuim a mbeidh an
chaingean tionscanta ina leith, mar aon leis an tsuim i leith
costas a luaitear anseo ina dhiaidh seo, ná an méid a mbeidh
gealltanas tugtha aige ina leith, bannaí a thabhairt sa tsuim
sin maille le suim i leith costas a bheidh le socrú ag an
Máistir, nó é sin a íoc isteach sa Chúirt, agus mura ndéanfar
sin féadfaidh an gearánaí dul ar aghaidh leis an gcaingean
trí mhainneachtain.

31. Más rud é, nuair a thiocfaidh an chaingean os comhair
an Bhreithimh, gur deimhin leis bonn maith a bheith leis an
éileamh, féadfaidh sé fógairt a dhéanamh i leith na suime a
dhealróidh dó a bheith dlite, agus féadfar íoc na suime sin a
chur i bhfeidhm trí astú i gcoinne an pháirtí a mbeidh an
caveat taifeadta thar a cheann agus tríd an maoin a ghabháil
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má tá sí laistigh de dhlínse na Cúirte an tráth sin, nó má
thagann sí laistigh de dhlínse na Cúirte ina dhiaidh sin.

32. Ní chuirfidh aon ní san Ordú seo cosc ar pháirtí barán-
tas a bhaint amach chun aon mhaoin a ghabháil d’ainneoin
caveat a bheith taifeadta sa ‘‘Leabhar Caveat in aghaidh
Barántas’’ ach dlífidh an páirtí sin an barántas a urscaoileadh
agus dlífear costais agus damáistí a ghearradh air mura suí-
fidh sé chun sástacht an Bhreithimh leorchúis mhaith a
bheith aige leis sin a bheith déanta aige.

33. Ní thógfaidh aon choimisinéir bannaí thar ceann aon
duine a mbeidh sé féin nó aon duine i gcomhpháirtíocht leis
ag gníomhú mar aturnae nó mar ghníomhaire dó.

34. I gcaingne aimiréalachta in rem, i gcás nach láith-
reoidh an cosantóir laistigh den tréimhse ama a bheidh
ceaptha le haghaidh láithris, féadfaidh an chaingean dul
ar aghaidh, ar an ngearánaí do chomhdú mionnscríbhinn
chuí seirbheála, amhail is dá mbeadh an cosantóir sin tar
éis láithriú.

35. I gcaingne aimiréalachta in rem ar mhainneachtain
láithriú, más deimhin leis an mBreitheamh, nuair a thioc-
faidh an chaingean os a chomhair, bonn maith a bheith le
héileamh an ghearánaí, féadfaidh sé fógairt a dhéanamh i
leith an éilimh, le tarchur nó gan tarchur chuig Breitheamh
nó chuig an Máistir, agus féadfaidh sé, san am céanna, a ordú
go ndéanfar an mhaoin a mheas agus a dhíol, le fógra roimh
ré nó gan fógra, agus na fáltais a íoc isteach sa Chúirt, nó
féadfaidh sé cibé ordú a dhéanamh is cóir leis.

36. (1) I gcaingne i leith damáiste de dheasca imbhualadh
idir árthaí, mura n-ordóidh an Breitheamh a mhalairt, déan-
faidh an gearánaí, laistigh de sheacht lá tar éis an chaingean
a thionscnamh, agus déanfaidh an cosantóir, laistigh de
sheacht lá i ndiaidh an láithris, agus sula seachadfar aon
phléadáil, doiciméad dá ngairfear réamhghníomh a chomhdú
le hoifigeach cuí na Prı́omh-Oifige, ar doiciméad é a shéalófar
agus nach n-osclófar go dtí go n-ordóidh an Breitheamh
amhlaidh, agus ina mbeidh ráiteas i dtaobh na sonraí seo
a leanas:—

(a) ainmneacha na n-árthaí a bheidh tar éis bualadh
faoina chéile agus ainmneacha na máistrí orthu;

(b) am an imbhuailte;

(c) áit an imbhuailte;
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(d) treo agus neart na gaoithe;

(e) staid na haimsire;

(f) staid agus fórsa na taoide;

(g) cúrsa agus luas an árthaigh nuair a bheifear tar éis
an t-árthach eile a fheiceáil ar dtús;

(h) na soilse, más ann, a bheidh tar éis bheith ar iomp-
ar aici;

(i) achar agus treo-uillinn an árthaigh eile nuair a
bheifear tar éis í a fheiceáil ar dtús;

(k) na soilse, más ann, de chuid an árthaigh eile a
bheifear tar éis a fheiceáil ar dtús;

(l) an mbeidh aon soilse de chuid an árthaigh eile,
seachas na soilse a bheifear tar éis a fheiceáil ar
dtús, tar éis nochtadh roimh an imbhualadh;

(m) cad iad na bearta a bheifear tar éis a dhéanamh,
agus cathain a bheifear tar éis iad a dhéanamh,
chun an t-imbhualadh a sheachaint;

(n) na codanna de gach árthach a bheidh tar éis teag-
mháil le chéile ar dtús;

(o) na fuaimchomharthaí (más ann) a bheifear tar éis
a thabhairt, agus cathain a bheifear tar éis iad
a thabhairt;

(p) na fuaimchomharthaí (más ann) a bheifear tar éis a
chloisteáil ón árthach eile agus cathain a bheifear
tar éis iad a chloisteáil.

(2) Féadfaidh an Breitheamh a ordú an réamh-
ghníomh a oscailt agus an fhianaise a thógáil air sin gan gá
a bheith le haon phléadálacha a sheachadadh ar dtús; ach
sa chás sin, má tá ar intinn ag ceachtar páirtí seasamh ar
chosaint na píolótaíochta éigeantaí, féadfaidh sé déanamh
amhlaidh, agus tabharfaidh sé fógra ina thaobh sin i
scríbhinn don pháirtí eile, laistigh de dhá lá ó dháta oscailte
an réamhghnímh.

37. Ag aon chéim i gcaingean aimiréalachta tar éis don
chosantóir láithriú, féadfaidh ceachtar páirtí ordú a iarraidh
ar an mBreitheamh, le foriarratas dar foras mionnscríbhinn,
á ordú go rachaidh an chaingean ar aghaidh ar aon cheist nó
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saincheist a bheidh socraithe os comhair an Bhreithimh agus
sin le pléadáil nó tuilleadh pléadála nó gan phléadáil nó tuill-
eadh pléadála.

38. Nuair a cheadóidh an Breitheamh an t-iarratas faoi
riail 37, ordóidh sé, san am céanna, go seachadfar cibé sonraí
is cuí leis agus tabharfaidh sé cibé ordacháin agus déanfaidh
sé cibé orduithe breise nó eile is cuí leis.

39. Nuair a bheifear tar éis sonraí a ordú mar a luaitear i
riail 38, ní sheasfar, mar éileamh nó mar chosaint, ar aon
ábhar dlí nó fíorais nach mbeidh nochta sna sonraí a bheidh
seachadta, gan cead ón mBreitheamh.

40. I gcás ina ndéanfaidh an cosantóir, i gcaingean bhunaidh
damáiste de dheasca imbhualadh, frithéileamh i leith dam-
áiste a bheidh bainte dó i leith an imbhuailte chéanna, más
rud é, sa chaingean bhunaidh, go mbeifear tar éis long an
chosantóra a ghabháil nó go mbeidh urrús tugtha aige chun
freagairt sa bhreithiúnas agus, sa fhrithéileamh, nach féidir
long an ghearánaí sa chaingean bhunaidh a ghabháil agus
nach mbeidh urrús tugtha chun freagairt sa bhreithiúnas sa
fhrithéileamh, féadfaidh an Breitheamh na himeachtaí sa
chaingean bhunaidh a fhionraí go dtí go mbeidh urrús tugtha
chun freagairt sa bhreithiúnas sa fhrithéileamh.

41. Airgead a ı́ocfar isteach sa Chúirt i gcaingean aimiréal-
achta ní íocfar amach as an gCúirt é ach amháin de bhun
ordaithe ón mBreitheamh.

42. Páirtí ar mian leis cosc a chur le hairgead a íoc amach
as an gCúirt i gcaingean aimiréalachta comhdóidh sé fógra i
ndúblach i bhFoirm Uimh. 16 i bhFoscríbhinn J, agus air sin
taifeadfar caveat i leabhar a choimeádfar sa Phríomh-Oifig
agus dá ngairfear an ‘‘Leabhar Caveat in aghaidh Íocaíocht-
aí’’, agus tarchuirfear an dúblach chuig an gCuntasóir lena
nótáil.

43. Féadfaidh an Breitheamh measúnóirí a cheapadh in
aon chaingean aimiréalachta ar thionscnamh aon pháirtí nó
i gcás ina measfaidh sé gur gá sin a dhéanamh chun go riarfar an
ceartas go cuí.

44. Íocfar le gach measúnóir cibé suim a shocróidh an
Breitheamh in aghaidh gach lae a bhfreastalóidh sé, agus
íocfaidh an páirtí a dtabharfar breithiúnas ar a thaobh nó ina
fhabhar táillí gach measúnóra, agus beidh siad ina gcostais
sa chúis; ach nuair a dhéanfar damáistí a roinnt íocfaidh na
páirtithe na táillí sin go cothrom.

45. I gcaingean aimiréalachta féadfaidh an Breitheamh nó
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an Máistir cúnamh a fháil, i cibé slí is cuí leis an mBreith-
eamh, ó chuntasóirí, ceannaithe, innealtóirí, achtúirí, agus
lucht eolaíochta eile, chun gur fearrde a bheifear ábalta aon
ábhar a chinneadh láithreach, agus féadfaidh sé gníomhú ar
dheimhniú ó dhaoine den sórt sin.

46. (1) Beidh feidhm ag an riail seo maidir le tarchur ón
mBreitheamh chuig an Máistir, cibé acu is tarchur chuig an
Máistir féin é nó tarchur chuig an Máistir agus ceannaí nó
ceannaithe, nó duine nó daoine eile, ag cabhrú leis.

(2) Laistigh de dhá lá dhéag ó lá déanta an ordaithe
don tarchur, comhdóidh an t-éilitheoir an t-éileamh agus na
mionnscríbhinní, agus seachadfaidh sé cóipeanna díobh ar
an bpáirtí codarsna nó ar a aturnae, agus déanfaidh seisean,
laistigh de dhá lá dhéag ó lá comhdaithe an éilimh agus
na mionnscríbhinní, a fhrith-mhionnscríbhinní (más ann) a
chomhdú agus tabharfaidh sé fógra, á rá é sin a bheidh déanta
aige, maille le cóipeanna de na frith-mhionnscríbhinní sin,
don éilitheoir nó dá aturnae.

(3) Ó thráth seirbheála fógra faoi chomhdú na bhfrith-
mhionnscríbhinní, agus cóipeanna díobh a sheachadadh, cibé
acu is deireanaí a tharlóidh, ní lamhálfar ach sé lá chun cóip-
eanna d’aon mhionnscríbhinní breise ó cheachtar páirtí a
chomhdú agus a sheachadadh ach amháin le hordú ón
Máistir. Ní foláir don pháirtí a mbeidh aon mhionnscríbhinn
bhreise den sórt sin á comhdú aige fógra faoina comhdú a
thabhairt don pháirtí codarsna nó dá aturnae.

(4) Déanfaidh an t-éilitheoir, laistigh de thrí lá ó
dheireadh na tréimhse ama a bheidh lamháilte chun an
mhionnscríbhinn deiridh a chomhdú, fógra a chomhdú sa
Phríomh-Oifig á impí an tarchur a bheith curtha ar an liosta
lena éisteacht, agus mura ndéanfaidh sé amhlaidh, féadfaidh
an páirtí codarsna a iarraidh ar an mBreitheamh an
t-éileamh a dhíbhe, le costais.

(5) Féadfar finnéithe a thabhairt ar aird os comhair
an Mháistir lena gceistiú, agus déanfaidh an Máistir nó, ar
cheachtar páirtí dá iarraidh sin, luathscríobhaí an fhianaise a
bhreacadh síos an tráth sin.

(6) Féadfaidh abhcóide freastal ar éisteacht aon tar-
chuir, ach ní dhéanfar na caiteachais a bhainfidh le fostú
abhcóide a cheadú san fhómhas mura dóigh leis an Máistir
gá a bheith le freastal an abhcóide.

(7) Féadfaidh an Máistir a dheimhniú an ceart aon
chuid de chostais an tarchuir a cheadú, agus cad é an chuid
í, agus cé dó ar ceart na costais sin a cheadú.
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(8) Beidh socrú agus rialáil an chúrsa imeachta faoi
gach tarchur go hiomlán faoi réir rialú agus faoi threorú an
Mháistir.

(9) Luafar toradh an fhiosrúcháin os comhair an
Mháistir i ndeimhniú a shíneoidh sé, agus nuair a bheidh an
deimhniú sin socraithe déanfar é a léirscríobh, agus nuair a
bheidh sé sínithe comhdófar é, agus air sin beidh an deimh-
niú sin arna dhaingniú mura ndéanfar, laistigh de cheithre lá
tar éis a chomhdaithe, fógra foriarratais a sheirbheáil chun é
a chur ar ceal nó a athrú.

(10) Sonrófar i ngach fógra foriarratais den sórt sin na
forais ar a mbeifear ar intinn a iarraidh go ndéanfar an
deimhniú sin a chur ar ceal nó a athrú.

(11) I gcás na mbeidh deimhniú ón Máistir arna dhaing-
niú faoi fho-riail (9), nó i gcás ina ndéanfar é a dhaingniú
ar an bhforiarratas sin a luaitear san fho-riail sin, féadfar
breithiúnas críochnaitheach a thaifeadadh láithreach dá réir
sin.

47. Beidh feidhm mutatis mutandis freisin ag forálacha
riail 46 i gcásanna ina ndéanfar tarchur chuig Breitheamh,
agus sna cásanna sin forléireofar an riail amhail is dá mbeadh
‘‘Breitheamh’’ curtha in ionad ‘‘Máistir’’ inti.

48. I gcaingean aimiréalachta féadfar an fhianaise go léir,
nó aon chuid di, a thabhairt le mionnscríbhinn má ordaítear
sin. Ní chlóbhuailfear mionnscríbhinní den sórt sin gan ordú
speisialta ón mBreitheamh.

49. Is é an Marascal Aimiréalachta nó a ionadaithe a fhor-
ghníomhóidh gach coimisiún chun maoin in imeachtaí aimir-
éalachta a mheas nó a dhíol, mura n-ordóidh an Breitheamh
a mhalairt; agus déanfaidh páirtí, nó a aturnae, a mbeidh
coimisiún den sórt sin á thógáil amach aige, gealltanas a
chomhdú go n-ı́ocfaidh sé táillı́ agus caiteachais an Mharascail,
má éilítear sin.

50. Déanfaidh an Marascal Aimiréalachta na fáltais chomh-
lána as díol aon mhaoine a bheidh díolta aige a íoc isteach
sa Chúirt láithreach agus, ar an díol a bheith críochnaithe,
déanfaidh sé an cuntas díola, mar aon le deimhnithe mar
thaca leis sin, a thabhairt isteach sa Phríomh-Oifig lena
fhómhas ag an Máistir.

51. Féadfar aon duine a mbeidh leas aige i bhfáltais díola
a éisteacht os comhair an Mháistir nuair a bheidh an cuntas
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caiteachas ón Marascal Aimiréalachta á fhómhas, agus éist-
fear agóid in aghaidh an fhómhais sa tslí chéanna le hagóid
in aghaidh an fhómhais ar bhille costas aturnae.

52. In imeachtaí aimiréalachta, aon chomhaontú i
scríbhinn idir na páirtithe, arna shíniú ag na páirtithe nó ag
a n-aturnaetha, féadfar, má mheasann an Máistir gur
comhaontú réasúnach é agus de chineál a cheadódh an
Breitheamh sna himthosca, é a chomhdú agus air sin tioc-
faidh sé chun bheith ina ordú ón gCúirt.

53. Beidh cumhacht ag an mBreitheamh ag aon chéim de
chaingean aimiréalachta triail luath a ordú, agus chun na
críche sin beidh cumhacht ag an mBreitheamh an tréimhse
nó na tréimhsí ama atá ceaptha leis na Rialacha seo
chun pléadálacha a sheachadadh, nó chun aon ghníomh a
dhéanamh, a ligean thar ceal nó a ghiorrú ar cibé téarmaí
(más ann) is gá de réir nádúr an cháis.

54. Féadfar na moilleanna a cheanglaítear leis an Ordú
seo maidir le bannaí a thógáil in aimiréalacht a ligean thar
ceal le toiliú na bpáirtithe nó a n-aturnaetha i scríbhinn.

55. In imeachtaí aimiréalachta, ní fhanfaidh caveat in
aghaidh barántas a eisiúint, maoin a scaoileadh, nó airgead
a íoc amach as an gCúirt i bhfeidhm níos faide ná sé mhí ó
dháta an caveat.

56. I gcaingean aimiréalachta déanfar gach ionstraim faoi
shéala na hArd-Chúirte a eisiúint ar fhógra arna chomhdú
ag na páirtithe a mbeidh an ionstraim á hiarraidh acu agus
beidh dáta a heisiúna uirthi.

57. Déanfar gach ionstraim den sórt sin a sheirbheáil
laistigh de dhá mhí dhéag tar éis dháta a heisiúna; mura
ndéanfar amhlaidh ní bheidh seirbheáil na hionstraime bailí.

58. Ní dhéanfar aon ionstraim den sórt sin, ach amháin
barántas, a sheirbheáil ar an Domhnach, ar Aoine an
Chéasta, nó ar Lá Nollag.

59. Gach barántas nó ionstraim eile ar gá don Mharascal
Aimiréalachta é nó í a fhorghníomhú nó a sheirbheáil déan-
faidh an t-aturnae a mbeidh sé nó sí á thógáil nó á tógáil
amach aige é nó í a fhágáil sa Phríomh-Oifig, maille le fógra
i bhFoirm Uimh. 7 nó i bhFoirm Uimh. 21 i bhFo-
scríbhinn J, Cuid II (cibé foirm acu is cuí).

60. Déanfar seirbheáil aon ionstraime ag an Marascal
Aimiréalachta a fhíorú le deimhniú uaidh. Mura ndéanfar
amhlaidh, is le mionnscríbhinn a dhéanfar seirbheáil aon
ionstraime a fhíorú.
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61. Is é a fheidhmeoidh agus a chomhlíonfaidh na
cumhachtaí, na húdaráis, na dualgais agus na feidhmeanna a
d’fheidhmíodh agus a chomhlíonadh an Marascal Aimiréal-
achta cibé oifigeach don Ard-Chúirt a bheidh ag fónamh
sa Phríomh-Oifig (ar a dtabharfar ‘‘an Marascal Aimiréal-
achta’’) agus a ordóidh an t-oifigeach ag a mbeidh bainistiú
na hoifige sin, ó thráth go chéile, agus déanfar an abairt
‘‘Marascal Aimiréalachta’’ a fhorléiriú dá réir sin.

62. (1) Féadfar iarratas chun long a choinneáil nó a
ghabháil de bhun an Shipowners’ Negligence (Remedies) Act,
1905, nó an Merchant Shipping (Stevedores and Trimmers)
Act, 1911, a dhéanamh ex parte, ach déanfar fógra faoin iarr-
atas a thabhairt, leis an bpost, le teileagram nó ar shlí eile,
do ghníomhaire na loinge laistigh den dlínse nó don aturnae
thar ceann úinéirí nó mháistir na loinge (más eol an
gnı́omhaire nó an t-aturnae sin don iarratasóir). Ar an gcoinn-
íoll go bhféadfaidh an Chúirt a ndéanfar an t-iarratas chuici
an fógra sin a ligean thar ceal i gcás nach indéanta é a
thabhairt mar gheall ar phráinn nó eile.

(2) Féadfaidh an Chúirt, sula ndéanfaidh sí ordú den
sórt sin a dúradh, a cheangal ar an iarratasóir gealltanas nó
urrús a thabhairt go gcloífidh sé le haon ordú a dhéanfar ina
dhiaidh sin chun aon damáistí a bheidh bainte d’úinéirí na
loinge, nó do dhuine eile a mbeidh leas aige sa long, mar
gheall ar í a choinneáil nó a ghabháil, a íoc.

(3) Déanfar méid an urrúis a bheidh le tabhairt de
bhun aon ordaithe chun long a choinneáil nó a ghabháil a
shonrú san ordú, ach féadfar é a athrú tráth ar bith le hordú
ina dhiaidh sin.

(4) Féadfaidh an Chúirt, tráth ar bith, ar chúis mhaith
a shuíomh, aon ordú chun long a choinneáil nó a ghabháil a
chealú, nó a ordú go scaoilfear an long.

————————

ORDÚ 65.

Mionaoisigh.

1. Tionscnófar imeachtaí chun coimircí Cúirte a dhéan-
amh de mhionaoiseach le toghairm thionscnaimh i bhFoirm
Uimh. 19 i bhFoscríbhinn K, agus is ó Oifig na gCoimircithe
Cúirte a eiseofar í, agus stampálfar í le séala na hArd-
Chúirte (Coimircithe Cúirte).
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2. Beidh gach toghairm den sórt sin le filleadh cibé lá a
shocróidh Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte, agus seir-
bheálfar í ar cibé daoine (más ann) sé lá ar a laghad roimh
an lá fillte (gan lá na seirbheála a áireamh) agus i cibé slí a
ordóidh an Cláraitheoir sin; ach féadfaidh an Chúirt a ordú
go ndéanfar cibé daoine eile is cuí léi a sheirbheáil.

3. Déanfar leabhar, dá ngairfear Leabhar Cúiseanna, a
choimeád in Oifig na gCoimircithe Cúirte, ar leabhar é ina
dtaifeadfar na himeachtaí go léir den sórt sin. Déanfar gach
toghairm a dhealú le dáta na bliana agus le huimhir, in ord
comhleanúnach, ag tosú ar an gcéad lá d’Eanáir gach bliain,
agus is é an dáta agus an uimhir sin a chomhdhéanfaidh
uimhir thaifid an imeachta.

4. Luafar na nithe seo a leanas sa mhionnscríbhinn a
bheidh mar fhoras leis an toghairm:—

(a) gnéas, aois, staid sláinte agus creideamh an mhion-
aoisigh, maille lena ionad sa saol;

(b) an áit ina mbeidh cónaí ar an mionaoiseach agus an
duine a mbeidh sé faoina chúram;

(c) an cineál agus an méid spré agus ioncaim a bheidh
ag an mionaoiseach, maille le sonraí i dtaobh aon
eirí a mbeidh difear á dhéanamh acu don spré
agus don ioncam sin;

(d) na neasghaolta a bheidh ag an mionaoiseach, agus
áiteanna cónaithe agus tuairiscí na ngaolta sin;

(e) aon chaomhnóir tiomnach a bheith ag an mionaois-
each, nó gan aon chaomhnóir tiomnach a bheith
aige, agus má tá, é a bheith toilteanach, nó gan a
bheith toilteanach, gníomhú faoin gCúirt;

(f) an duine a bheidh molta mar chaomhnóir an mhion-
aoisigh, maille le sonraí iomlána i dtaobh gach
ní is iomchuí maidir lena fheiliúnacht agus a
cháilíochtaí agus a thoilteanas chun gníomhú;

(g) sonraí iomlána i dtaobh a mbeidh molta i ndáil le
cúram agus cothabháil, áit chónaithe, oideachas
agus laethanta saoire an mhionaoisigh;

(h) na hordacháin is fóirsteanach i ndáil le maoin an
mhionaoisigh;

(i) aon imeacht a bheith ar feitheamh, nó gan aon
imeacht a bheith an feitheamh, i ndáil le haon
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mhaoin ina mbeidh aon leas ag an mionaoiseach,
agus sonraí iomlána i dtaobh na n-imeachtaí sin.

5. Is maidir le hiarratas beartaithe an teideal a chuirfear
ar an mionnscríbhinn a bheidh mar fhoras leis an toghairm,
agus féadfar an mhionnscríbhinn a mhionnú d’ainneoin nach
mbeidh an toghairm eisithe.

6. Déanfar na mionnscríbhinní uile in ábhair maidir le
mionaoisigh a chomhdú in Oifig na gCoimircithe Cúirte,
agus tabharfar fógra faoin gcomhdú do na páirtithe lena
mbainfidh, agus beidh na páirtithe sin i dteideal cóipeanna
díobh a chur ar ordú.

7. Ar aois iomlán a shlánú dó iarrfaidh an t-iar-mhion-
aoiseach ordú á ordú urscaoileadh ó choimircíocht agus
fiosrúchán i dtaobh na gcistí sa Chúirt nó maoine eile a
mbeidh sé ina teideal agus fiosrúchán eile i dtaobh na
n-éileamh, más ann, ar chostais, cothabháil nó eile i gcoinne
na maoine sin.

8. Is ó Oifig na gCoimircithe Cúirte a eiseofar gach ordú
in imeachtaí lena mbainfidh an tOrdú seo.

————————

ORDÚ 66

Naín.

I. Fianaise Aoise.

1. I gcás ina n-agróidh naíon mar ghearánaí, déanfar
sliocht deimhnithe as clár na mbreitheanna ina dtaispeánfar
dáta a bhreithe a thabhairt ar aird agus a chruthú thar a
cheann sa triail nó ag an éisteacht nó ar iarraidh a dhéanamh
go ndéanfaidh an Chúirt socraíocht mholta a fhormheas
agus, air sin, déanfaidh an Cláraitheoir an dáta sin a bhreac-
adh san ordú.

II. Socraíochtaí.

2. Ar iarratais chun ceadú na Cúirte a fháil maidir le naín
a mbeidh socraíochtaí á ndéanamh acu ar phósadh faoi 18 &
19 Vic., c. 43, agus 23 & 24 Vic., c. 83, taispeánfaidh an
fhianaise—
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(a) aois an naín;

(b) aon tuismitheoirí nó caomhnóirí a bheith ag an
naíon, nó gan aon tuismitheoirí nó caomhnóirí a
bheith aige;

(c) an duine a mbeidh an naíon ina chónaí leis nó ina
chónaí faoina chúram, agus, mura mbeidh aon
tuismitheoirí nó caomhnóirí ag an naíon, na
gaolta is neasa a bheidh ag an naíon;

(d) ionad an naín agus na dtuismitheoirí sa saol;

(e) na sonraí i dtaobh mhaoin agus spré an naín;

(f) aois an duine a mbeidh an naíon ar tí bheith pósta
leis nó léi agus ionad an duine sin sa saol;

(g) maoin, spré agus ioncam an duine sin;

(h) feiliúnacht na n-iontaobhaithe molta, agus a dtoiliú
chun gníomhú.

3. Déanfar a mbeidh molta chun socraíocht a dhéanamh i
dtaobh mhaoin an naín, agus an duine a mbeidh molta go
bpósfadh an naíon sin é nó í, a chur faoi bhráid na Cúirte.

————————

ORDÚ 67.

Coimircithe Cúirte
(seachas mionaoisigh)

I. Réamhráiteach.

1. San Ordú seo:

ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ an Lunacy Regulation (Ireland) Act,
1871;

ciallaíonn ‘‘an Breitheamh’’ Uachtarán na hArd-Chúirte, nó
an Breitheamh den Ard-Chúirt a mbeidh an dlı́nse a aistrı́odh
chuig an Ard-Chúirt leis an Acht Cúirteanna Breithiúnais,
1936, alt 9 (1), infheidhmithe aige de thuras na huaire;
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ciallaíonn ‘‘an Cláraitheoir’’ Cláraitheoir na gCoimircithe
Cúirte;

ciallaíonn ‘‘an Oifig’’ Oifig na gCoimircithe Cúirte;

ciallaíonn ‘‘an tAturnae Ginearálta’’ an tAturnae Ginearálta
do mhionaoisigh agus do choimircithe Cúirte;

ciallaíonn ‘‘fiosraitheoir’’ fiosraitheoir i ngealtacht, cibé acu
is liafhiosraitheoir, dlífhiosraitheoir nó fiosraitheoir eile é;

ciallaíonn ‘‘freagróir’’ duine a mbeidh líomhnaithe é a bheith
ina dhuine mímheabhrach agus éagumasach ar a phearsa nó
a mhaoin a bhainistiú agus a mbeidh achainí le haghaidh fios-
rúcháin tíolactha ina leith, nó a mbeidh ordaithe ina leith
go seasfadh tuarascáil ó fhiosraitheoirí agus go saothrófaí
imeachtaí uirthi mar achainí, ach nach mbeifear tar éis
coimircí a dhéanamh de, agus folaíonn sé, mar a gceadaíonn
an comhthéacs é, duine a mbeidh ordú á lorg ina leith faoi
alt 68, alt 70 nó alt 103 den Acht;

ciallaíonn ‘‘coimircí’’ duine a mbeidh dearbhaithe é a bheith
ina dhuine mímheabhrach agus éagumasach ar a phearsa nó
a mhaoin a bhainistiú, agus folaíonn sé, mar a gceadaíonn
an comhthéacs é, duine a mbeidh ordú déanta ina leith, nó i
leith a chuid maoine, faoi alt 68 nó alt 70 den Acht, maille
le coimirí sealadach;

ciallaíonn ‘‘coimirí sealadach’’ duine lagmheabhrach a
bheidh éagumasach go sealadach ar a ghnóthaí a bhainistiú
agus a mbeidh ordú déanta ina leith faoi alt 103 den Acht;

ciallóidh agus folóidh ‘‘neasghaol’’, nuair a úsáidtear é i ndáil
le freagróir nó coimircí atá beo, an duine nó na daoine a
bheadh, dá mbeadh an freagróir nó an coimircí sin marbh
agus ina dhíthiomnóir in alt na huaire, i dteideal a eastáit
faoin Acht Comharbais, 1965.

Is iad na foirmeacha atá leagtha amach i bhFoscríbhinn K
na foirmeacha dá dtagraítear faoi seach agus is iad a úsáid-
fear i gcás inarb infheidhme.

2. (1) I gcás ina dtionscnófar aon imeachtaí faoin Acht,
nó faoi dhlínse eile i ngealtacht de chuid na Cúirte, i leith
aon duine a mbeidh líomhnaithe é a bheith ina dhuine
mímheabhrach, nó ina dhuine lagmheabhrach, gairfear ‘‘an
freagróir’’ den duine sin, agus tabharfar ‘‘an freagróir’’ mar
thuairisc air, i dteideal na n-imeachtaí sin agus sna foirm-
eacha go léir a úsáidfear iontu, mura rud é go dtiocfaidh sé
agus, go dtí go dtiocfaidh sé, chun bheith ina choimircí.
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(2) I gcás ina mbeidh dearbhaithe gur duine mí-
mheabhrach agus éagumasach ar a phearsa nó a mhaoin a
bhainistiú aon duine, nó i gcás, faoi fhorálacha alt 68 nó alt
70 den Acht, ina mbeidh ordú déanta ag an mBreitheamh
ionas go gcuirfí a chuid maoine, nó an t-ioncam aisti, ar fáil
chun é a chothabháil nó chun tairbhe dó nó chun a thrádáil
nó a ghnó a sheoladh, gairfear ‘‘coimircí Cúirte’’ de ina
dhiaidh sin sna himeachtaí uile ina dhiaidh sin a bhainfidh
leis, agus tabharfar sin mar thuairisc air i dteideal na
n-imeachtaí sin agus sna foirmeacha go léir a úsáidfear iontu.

(3) Más rud é, faoi fhorálacha alt 103 den Acht, go
mbeidh caomhnóir ceaptha ar phearsa agus ar mhaoin, nó ar
mhaoin, duine lagmheabhraigh ag an mBreitheamh, gairfear
‘‘coimircí Cúirte sealadach’’ den duine sin ina dhiaidh sin
sna himeachtaí go léir ina dhiaidh sin a bhainfidh leis, agus
tabharfar sin mar thuairisc air i dteideal na n-imeachtaí sin
agus sna foirmeacha go léir a úsáidfear iontu.

3. (1) Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt leis an
Acht nó leis an Ordú seo is le hachainí, a bheidh le síniú ag
an achainíoch agus le fianú ag a aturnae, a dhéanfar gach
iarratas tionscnaimh chun an Bhreithimh chun go bhfeidhm-
eodh sé gach ceann nó aon cheann de na cumhachtaí a
thugtar dó leis an Acht nó ar shlí eile, nó a bheidh aige, i
leith phearsana nó mhaoin daoine lagmheabhracha nó
mímheabhracha.

(2) Faoi réir fho-riail (3) den riail seo, is le foriarratas,
a mbeidh mionnscríbhinn mar thaca leis, i gcás inar gá sin, a
dhéanfar gach iarratas chun an Bhreithimh in ábhar a bheidh
ar marthain.

(3) Maidir le hiarratais in ábhar a bheidh ar
marthain—

(a) chun ordachán in ordú roimhe sin a urscaoileadh nó
a mhodhnú;

(b) chun airgead a thaisceadh sa Chúirt nó chun urrúis
a aistriú isteach sa Chúirt;

(c) chun suim a íoc as cistí sa Chúirt le go mbeadh an
cúramaí ar eastát coimircí acmhainneach nó chun
costais nó fiacha eile de chuid an choimircí a íoc;

(d) chun an coimircí a aistriú ó áit chónaithe nó choinn-
eála amháin go dtí áit chónaithe nó choinneála
eile;
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(e) chun cúramaí nua a cheapadh ar chúramaí d’fháil
bháis nó do scor;

(f) chun cead a thabhairt don churamaí a aturnae a
athrú;

agus maidir le cibé iarratais eile a ordóidh an Cláraitheoir,
féadfar iad a dhéanamh trí ráiteas neamh-mhionnaithe agus
iarratas a chomhdú, ach féadfaidh an Cláraitheoir a cheangal
ar an iarratasóir tuilleadh fianaise a chur isteach, le mionn-
scríbhinn nó eile, mar thaca leis an iarratas. Tar éis an ráiteas
agus an t-iarratas agus fianaise bhreise (más ann) a bhreith-
niú, (i) ullmhóidh an Cláraitheoir dréacht den ordú ar dóigh
leis gur chóir é a dhéanamh agus cuirfidh sé an t-iarratas faoi
bhráid an Bhreithimh i ndlísheomra chun ordú nó ordacháin
a fháil uaidh, nó (ii) diúltóidh sé déanamh amhlaidh, agus
cuirfidh sé é sin in iúl don iarratasóir, agus air sin féad-
faidh an t-iarratasóir an t-iarratas a thabhairt os comhair an
Bhreithimh le foriarratas.

(4) Taiscfear gach achainí san Oifig, agus comhdóidh
an Cláraitheoir í agus, nuair a éileofar sin, ullmhóidh sé
cóipeanna le haghaidh úsáid na bpáirtithe.

II. Imeachtaí le hachainí um fhiosrúchán, nó ar thuarascáil a
mbeidh ordaithe go seasfadh sí mar achainí.

4. (1) In achainí á impí go ndéanfar fiosrúchán i dtaobh
aon duine a bheith slánmheabhrach nó mímheabhrach
luafar:—

(a) ainm, creideamh, aois agus tuairisc an fhreagróra
agus cibé acu é a bheith pósta nó gan a bheith
pósta;

(b) ainmneacha, creideamh, tuairiscí agus áiteanna
cónaithe a neasghaolta agus an duine nó na
ndaoine ar ina theach nó ina dteach, nó faoina
chúram nó faoina gcúram, a bheidh cónaí air de
thuras na huaire, nó a bheidh cónaí tar éis bheith
air ar feadh an dá mhí dhéag roimhe sin (chomh
fada agus is féidir leis an achainíoch a
fhionnadh);

(c) cineál agus méid a mhaoine agus a fhiach;

(d) ainm, creideamh, seoladh agus tuairisc an achain-
ígh, agus a údarás chun an achainí a thíolacadh;

(2) beidh gealltanas ón achainíoch san achainí freisin
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go n-íocfaidh sé, i gcás ina ndéanfar an achainí a dhíbhe nó
nach rachfar ar aghaidh léi, costais nó caiteachais aon fhios-
raithe ar an bhfreagróir nó na costais nó na caiteachais a
bhainfidh ar dhóigh eile leis an bhfiosrúchán os comhair na
Cúirte.

(3) beidh mionnscríbhinní ó bheirt lia-chleachtóir
chláraithe mar thaca leis an achainí agus fíorófar í le mionn-
scríbhinn ón achainíoch.

(4) Féadfaidh an achainí a bheith i bhFoirm Uimh. 2,
agus féadfaidh an mhionnscríbhinn ón achainíoch a bheith i
bhFoirm Uimh. 3.

(5) Cuirfidh an Cláraitheoir faoi deara cóipeanna fian-
aithe den achainí a ullmhú lena seirbheáil ar an bhfreagróir.

5. Cuirfidh an Cláraitheoir faoi bhráid an Bhreithimh
gach achainí á impí fiosrúchán a dhéanamh i dtaobh aon
duine a bheith slánmheabhrach nó mímheabhrach, agus gach
tuarascáil ó fhiosraitheoir faoi Alt 11 den Acht.

6. Nuair a chuirfear achainí nó tuarascáil faoi bhráid an
Bhreithimh mar a dúradh, féadfaidh sé ordú a dhéanamh le
haghaidh fiosrúcháin agus a ordú an ndéanfar fógra faoin
achainı́ nó faoin tuarascáil agus faoin ordú le haghaidh fiosrú-
cháin a sheirbheáil ar aon duine de bhreis ar an bhfreagróir;
agus, má tá seirbheáil le déanamh, cé air.

7. Déanfar fógra faoi gach achainí agus tuarascáil den sórt
sin, agus faoin ordú le haghaidh fiosrúcháin, a thabhairt don
fhreagróir sa tslí agus san fhoirm a fhoráiltear anseo ina
dhiaidh seo, agus do cibé duine eile a ordóidh an Breith-
eamh.

8. Is trí chóip fhianaithe den achainí agus fógra formhuin-
ithe uirthi, arna shíniú ag an achainíoch nó ag a aturnae i
bhFoirm Uimh. 4, a sheirbheáil ar an bhfreagróir a thabhar-
far an fógra do fhreagróir faoi thíolacadh na hachainí agus
an ordaithe le haghaidh fiosrúcháin.

9. Is i bhFoirm Uimh. 5 a bheidh fógra do fhreagróir faoi
thuarascáil agus ordú faoi alt 12 (nó alt 22) den Acht.

III. I gcás an fiosrúchán a bheith os comhair giúiré.

10. Féadfaidh an fógra a údaraítear le halt 13 den Acht
do fhreagróir a thabhairt le giúiré a éileamh a bheith i
bhFoirm Uimh. 6.

11. Déanfaidh an freagróir nó a aturnae an fógra éilithe
giúiré a tharchur chuig an gCláraitheoir laistigh de sheacht
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lá tar éis an fógra dá dtagraítear i riail 7 a sheirbheáil ar
an bhfreagróir.

12. Ar aon fhógra den sórt sin a fháil déanfaidh an
Cláraitheoir é a chomhdú láithreach agus an achainí nó an
tuarascáil, de réir mar a bheidh, a chur síos le haghaidh ord-
achán ón mBreitheamh. Má cheanglaíonn an Breitheamh é,
éileoidh an Cláraitheoir, le litir arna díriú chuig an
bhfreagróir nó chuig a aturnae, ar an bhfreagróir freastal os
comhair an Bhreithimh lena cheistiú go pearsanta. Déan-
faidh an t-achainíoch nó a aturnae, nó an t-aturnae ar a
mbeidh cúram na tuarascála, fógra i bhFoirm Uimh. 7 a
sheirbheáil láithreach ar aturnae fianaithe an fhreagróra á rá
an achainí nó an tuarascáil a bheith curtha síos le haghaidh
ordachán agus (más amhlaidh a bheidh) é a bheith éilithe ar
an bhfreagróir freastal go pearsanta os comhair an Bhreith-
imh. I gcás ina gceanglóidh an Breitheamh ar an bhfreagróir
freastal déanfaidh an duine a mbeidh sé ina chónaí leis
é a thabhairt ar aird lena cheistiú go pearsanta mura
ndeimhneoidh lia-chleachtóir cláraithe é gan a bheith ar a
chumas go fisiciúil freastal.

13. I gcás ina n-ordóidh an Breitheamh go ndéanfar agus
go luathófar an fiosrúchán os comhair giúiré féadfaidh sé
ordacháin bhreise a thabhairt i dtaobh gach ábhair nó aon
ábhair díobh seo a leanas, eadhon, i dtaobh coimisiún de
lunatico inquirendo a eisiúint; i dtaobh am, ionad agus
mhodh an fhiosrúcháin; i dtaobh fhoirm na saincheisteanna
a bheidh le cur faoi bhráid an ghiúiré; agus i dtaobh mhodh
nós imeachta agus sheoladh ginearálta an fhiosrúcháin.

14. I gcás ina ndéanfar an fiosrúchán faoi choimisiún de
lunatico inquirendo, ansin, faoi réir aon ordachán speisialta
a thabharfaidh an Breitheamh, seolfar é de réir an chleacht-
ais agus an nóis imeachta a leanadh go dtí seo ar fhiosrúchán
faoi choimisiún den sórt sin a dhéanamh.

15. I gcás ina ndéanfar an fiosrúchán ar shlí seachas faoi
choimisiún den sórt sin, ansin, faoi réir aon ordachán speis-
ialta a thabharfaidh an Breitheamh, seolfar an fiosrúchán de
réir an chleachtais agus an nóis imeachta is gnách agus
saincheist fíorais á triail ag Breitheamh maille le giúiré. Ar
an bhfiosrúchán a bheith curtha i gcrích, deimhneoidh clár-
aitheoir na cúirte a mbeidh an fiosrúchán déanta os a comh-
air toradh an fhiosrúcháin agus tarchuirfidh sé a dheimhniú,
mar aon le páipéar na saincheiste agus gach foilseán agus
taifead, chuig Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte.
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16. I gcás ina measfaidh an Breitheamh, d’ainneoin nach
mbeidh giúiré éilithe ag an bhfreagróir, gur gá nó gur fóirstean-
ach go ndéanfaí an fiosrúchán os comhair giúiré, déanfaidh
sé é sin a ordú le hordú, agus air sin beidh feidhm ag forál-
acha rialacha 13, 14 agus 15.

IV. I gcás an fiosrúchán a bheith gan ghiúiré.

17. I gcás nach n-ordóidh an Breitheamh an fiosrúchán
a dhéanamh os comhair giúiré déanfaidh sé an fiosrúchán
é féin.

18. I gcás inar mian leis an bhfreagróir, gan giúiré a éil-
eamh, cur i gcoinne aon fhiosrúchán a bheith ann, nó i
gcoinne aon dearbhú a dhéanamh á dhearbhú é a bheith ina
dhuine mímheabhrach agus éagumasach ar a phearsa nó a
mhaoin a bhainistiú, déanfaidh sé, laistigh de sheacht lá tar
éis an fógra dá dtagraítear i riail 7 a sheirbheáil air, fógra i
bhFoirm Uimh. 6 a tharchur chuig an gCláraitheoir.

19. I gcás nach n-éileoidh an freagróir giúiré nó i gcás,
cé go mbeidh giúiré éilithe aige, gur deimhin leis an
mBreitheamh trí cheistiú a dhéanamh go pearsanta é gan
a bheith inniúil, ó thaobh meabhrach de, mian a thabhairt
d’fhiosrúchán os comhair giúiré agus an mhian sin a shainiú,
déanfaidh an Cláraitheoir, ar chóipeanna fianaithe de
mhionnscríbhinní cuísheirbheála an fhógra faoin achainí nó
faoin tuarascáil, maille leis an ordú le haghaidh fiosrúcháin
ina leith, a thabhairt ar aird, an fiosrúchán a chur síos lena
éisteacht ag an mBreitheamh a luaithe is indéanta tar éis
dháta seirbheála an fhógra ar an duine is deireanaí a mbeidh
an fógra sin seirbheáilte air.

20. (1) Gach fiosrúchán os comhair an Bhreithimh gan
ghiúiré, mura n-ordóidh an Breitheamh a mhalairt, éistfear
é ar fhianaise le mionnscríbhinn.

(2) Déanfar gach mionnscríbhinn a bheidh le húsáid
maidir leis an bhfiosrúchán a chomhdú san Oifig dhá lá glan
roimh an lá dá mbeidh an achainí nó an tuarascáil, de réir
mar a bheidh, curtha síos lena héisteacht os comhair an
Bhreithimh.

V. Imeachtaí faoi ailt 68 agus 70 den Acht.

21. (1) In achainí de bhun alt 68 den Acht luafar:—

(a) ainm, creideamh, aois agus tuairisc an fhreagróra
agus cibé acu é a bheith pósta nó gan a bheith
pósta;
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(b) ainmneacha, creideamh agus áiteanna cónaithe a
neasghaolta agus an duine nó na ndaoine ar ina
theach nó ina dteach, nó faoina chúram nó faoina
gcúram, a bheidh cónaí air de thuras na huaire,
nó a mbeidh cónaí tar éis bheith air sa dá mhí
dhéag roimhe sin (chomh fada agus is féidir leis
an achainíoch a fhionnadh);

(c) méid agus cineál a mhaoine agus a fhiach;

(d) ainmneacha agus aoiseanna na ndaoine dá theagh-
lach a bheidh i gcleithiúnas air;

(e) nach mó ná £5,000 luach a mhaoine nó nach mó ná
£300 sa bhliain an t-ioncam aisti.

(2) Beidh mionnscrı́bhinn nó deimhniú ó lia-chleachtóir
cláraithe mar thaca leis an achainí.

(3) Is i bhFoirm Uimh. 8 a bheidh an achainí.

22. Is i bhFoirm Uimh. 9 a bheidh achainí de bhun alt 70
den Acht agus, i dteannta na n-ábhar a luaitear i riail 21 a
bheith luaite inti, beidh ráiteas inti ina mbeidh an fíorasc nó
an cinneadh i dtaobh ghealtacht an fhreagróra agus i dtaobh
é a bheith fós faoi ghaibhniú. Beidh mionnscríbhinn nó
deimhniú ó lia-chleachtóir cláraithe i dtaobh é a bheith ar
gealtacht i gcónaí mar thaca leis an achainí.

23. Is trí chóip fhianaithe den achainí, le fógra i bhFoirm
Uimh. 10 formhuinithe uirthi, arna shíniú ag an achainíoch
nó ag a aturnae, a sheirbheáil ar an bhfreagróir go pearsanta
a thabharfar an fógra dó faoin iarratas ar ordú de bhun
ceachtar de na hailt sin.

24. Féadfaidh an freagróir, le fógra, cur i gcoinne aon
ordú a dhéanamh ar an achainí. Síneoidh sé an fógra sin agus
tarchuirfidh seisean nó a aturnae é chuig an gCláraitheoir
laistigh de sheacht lá tar éis an fógra dá dtagraítear i riail 23
a sheirbheáil air. Féadfaidh an fógra sin a bheith i bhFoirm
Uimh. 14.

25. Má dhealraíonn sé don Chláraitheoir an fhianaise a
bheidh mar thaca le hachainí faoi alt 68 den Acht a bheith
neamhchinnte nó mı́shásúil ar shlı́ eile, féadfaidh sé an tuarasc-
áil ó dhuine de na liafhiosraitheoirí a fháil lena cur faoi
bhráid an Bhreithimh.

26. I gcás ina gcuirfidh an freagróir, le fógra mar a dúradh,
i gcoinne ordú a dhéanamh, nó i gcás ina gcuirfidh aon duine
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a mbeidh fógra faoi achainí aige in aghaidh impí na hachainí,
beidh sé de dhualgas ar an gCláraitheoir, i gcás nach mbeidh
tuarascáil ón liafhiosraitheoir faighte aige cheana féin, a
ordú do dhuine de na liafhiosraitheoirí an freagróir a fhiosrú
agus tuarascáil a thabhairt mar atá faoi alt 11 den Acht.

27. A luaithe is indéanta tar éis seacht lá a bheith caite ó
dháta seirbheála an fhógra dá dtagraítear i riail 23 déanfaidh
an Cláraitheoir an achainí, maille leis an bhfianaise mar
thaca léi, an mhionnscríbhinn seirbheála dá dtagraítear i riail
95, an fógra agóide (más ann) agus an tuarascáil ón lia-
fhiosraitheoir (más ann) a chur faoi bhráid an Bhreithimh.

28. Féadfaidh an Breitheamh, ar an achainí agus na
doiciméid eile a bhreithniú, ordú a dhéanamh ina leith, gan
abhcóide, aturnae, nó páirtithe a bheith ag freastal, nó a
ordú an achainí a chur síos lena héisteacht, nó féadfaidh sé
an t-ábhar a tharchur chuig an gCláraitheoir chun aon
fhiosrúchán áirithe a dhéanamh i dtaobh aon ábhair lena
mbainfidh an achainí.

29. I gcás ina ndearbhóidh an Breitheamh, nuair a bheidh
an achainí á héisteacht, é a bheith suite chun a shástachta an
freagróir a bheith ina dhuine mímheabhrach agus éagumas-
ach ar a ghnóthaí a bhainistiú féadfaidh sé a ordú don Chlár-
aitheoir na hábhair seo a leanas a fhiosrú agus tuarascáil a
thabhairt ina dtaobh, eadhon:- cineál na gealtachta a bheidh
ar an gcoimircí; a mhaoin; méid a ioncaim; cad ba cheart a
cheadú lena chothabháil, agus as cén ciste; cé leis ar cheart
an liúntas sin a íoc; cé ba cheart a bheith ina chúram-
aí ar a phearsa, agus ar a mhaoin; agus aon ábhair iomchuí
eile; agus, d’fhonn staid mheabhrach an choimircí a fhiosrú,
féadfaidh an Cláraitheoir, má mheasann sé gur gá é, a ordú
do dhuine de na liafhiosraitheoirí an coimircí a fhiosrú agus
tuarascáil a thabhairt i dtaobh a staide.

30. I gcás ina ndealróidh sé don Chláraitheoir nach mó ná
£5,000 luach maoine duine a mbeidh líomhnaithe é a bheith
ina dhuine mímheabhrach, nó nach mó ná £300 an t-ioncam
bliantúil as an maoin sin, agus gurb inmhianaithe ordú a
dhéanamh de bhun alt 68 den Acht ina leith, ansin, beidh
feidhm ag na forálacha seo a leanas:—

(a) féadfar iarratas de bhun an ailt sin a dhéanamh i
cibé slí is cuí leis an gCláraitheoir, agus gan
achainí a thíolacadh;

(b) gheobhaidh an Cláraitheoir tuarascáil ó dhuine de
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na liafhiosraitheoirí i dtaobh staid mheabhrach
an fhreagróra;

(c) má dhealraíonn sé ón tuarascáil an freagróir a
bheith ina dhuine mímheabhrach agus éagumas-
ach ar a ghnóthaí a bhainistiú, cuirfidh an Clár-
aitheoir cúram na n-imeachtaí ar an Aturnae
Ginearálta nó ar cibé aturnae eile is cuí leis, agus
ordóidh sé don aturnae sin fógra a sheirbheáil ar
an bhfreagróir i bhFoirm Uimh. 11 i dtaobh an
iarratais agus na tuarascála sin;

(d) féadfaidh an freagróir cur i gcoinne aon ordú a
dhéanamh ar an iarratas le fógra i bhFoirm
Uimh. 14, a shíneoidh sé, agus a tharchuirfidh
seisean nó a aturnae chuig an gCláraitheoir
laistigh de sheacht lá tar éis an fógra dá dtag-
raítear i mír (c) a sheirbheáil air;

(e) a luaithe is indéanta tar éis seacht lá a bheith caite
ó dháta seirbheála an fhógra dá dtagraítear i mír
(c), déanfaidh an Cláraitheoir an tuarascáil ón
liafhiosraitheoir, cibé fianaise a bheidh ar fáil
maidir leis an bhfreagróir, a mhaoin agus a
ghnóthaí, mionnscríbhinn seirbheála an fhógra
sin air agus an fógra agóide (más ann) a chur faoi
bhráid an Bhreithimh;

(f) féadfaidh an Breitheamh, ar na doiciméid sin a
bhreithniú, ordú a dhéanamh de bhun an ailt sin,
gan abhcóide, aturnae nó páirtithe a bheith ag
freastal, nó a ordú an t-iarratas a chur síos lena
éisteacht, nó féadfaidh sé an t-ábhar a tharchur
chuig an gCláraitheoir chun aon fhiosrúchán
áirithe a dhéanamh.

VI. Imeachtaí faoi alt 103 den Acht.

31. Is le hachainí a dhéanfar iarratais de bhun alt 103 den
Acht agus déanfaidh an t-achainíoch í a shíniú agus a fhíorú
agus fianóidh aturnae í. Beidh cóip chóir ag gabháil leis an
achainí a mbeidh deimhnithe ag an aturnae í a bheith ina
cóip dhílis. Is i bhFoirm Uimh. 12 a bheidh an achainí agus
luafar inti:—

(a) ainm, creideamh, aois agus tuairisc an fhreagróra
agus cibé acu é a bheith pósta nó gan a bheith
pósta;
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(b) ainmneacha, tuairiscí, creideamh agus áiteanna
cónaithe a neasghaolta;

(c) ainmneacha, tuairiscí, creideamh agus áiteanna
cónaithe an duine nó na ndaoine ar ina theach
nó ina dteach, nó faoina chúram nó faoin
gcúram, a bheidh cónaí air de thuras na huaire
nó a mbeidh cónaí tar éis bheith air ar feadh na
míosa roimhe sin;

(d) cineál agus méid a mhaoine, maille le glanmhéid
chorp na maoine sin nó an luach glan a mheasfar
dó, agus an t-ioncam glan aisti is inchurtha i leith
a chothabhála agus a ghnáthchaiteachais; nó, i
gcás nach féidir é sin a thabhairt go beacht, an
meastachán nó an garmheastachán is gaire dó is
féidir leis an achainíoch a thabhairt;

(e) an cineál breoiteachta nó díobhála trína mbeidh an
freagróir éagumasach go sealadach ar a ghnóthaí
a bhainistiú agus tearmann ón gCúirt a bheith ag
teastáil uaidh agus an fad is dóigh a mhairfidh an
bhreoiteacht sin, nó iarmhairtí na díobhála sin;

(f) an fáth ar gá nó ar fóirsteanach don fhreagróir go
ndéanfaí iarratas faoi alt 103 den Acht;

(g) ainm, áit chónaithe, creideamh, tuairisc agus slí
bheatha an duine a mbeidh beartaithe é a cheap-
adh mar chaomhnóir ar phearsa agus ar mhaoin
an fhreagróra;

(h) ainm agus áit chláraithe ghnó aturnae ar féidir
fógraí san ábhar a sheirbheáil air.

32. Beidh gealltanas san achainí, ar thaobh an achainígh,
go ndéanfaidh sé, má dhíbhtear an achainí nó mura rachfar
ar aghaidh léi, costais nó caiteachais aon fhiosraithe ar an
bhfreagróir a dhéanfaidh aon fhiosraitheoir roimh an bhfios-
rúchán os comhair an Bhreithimh, nó a bhainfidh leis an
bhfiosrúchán sin, a íoc.

33. Beidh dhá dheimhniú ag gabháil leis an achainí agus
gach ceann acu sínithe ag lia-chleachtóir cláraithe á dheimh-
niú an freagróir a bheith ina dhuine lagmheabhrach agus
éagumasach go sealadach ar a ghnóthaí a bhainistiú. Luafar
i ngach deimhniú cineál an éagumais sin, an chúis a bheidh
leis agus an fad is dóigh a mhairfidh an t-éagumas.
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34. Beidh gealltanas i scríbhinn ag gabháil leis an achainí,
freisin, arna shíniú ag an duine a mbeidh beartaithe é a
cheapadh mar chaomhnóir, á ghealladh go ngníomhóidh sé
mar chaomhnóir den sórt sin agus go bhforghníomhóidh sé
banna, i cibé suim is cuí leis an gCláraitheoir, go gcomh-
líonfaidh sé go cuí a dhualgas mar chaomhnóir den sórt sin.

35. Is trí chóip fhianaithe den achainí, le fógra for-
mhuinithe uirthi, arna shíniú ag an achainíoch nó ag a
aturnae, i bhFoirm Uimh. 13, a sheirbheáil ar an bhfreagróir
a thabharfar fógra dó faoi thíolacadh na hachainí.

36. Féadfaidh an freagróir, le fógra, cur i gcoinne aon
ordú a dhéanamh chun caomhnóir a cheapadh. Ní foláir an
fógra sin a bheith sínithe aige, a bheith fianaithe ag a aturn-
ae, agus a bheith tarchurtha chuig an gCláraitheoir laistigh
de cheithre lá tar éis fhiosrú an liafhiosraitheora, mar a
fhoráiltear i riail 37. Féadfaidh an fógra agóide a bheith i
bhFoirm Uimh. 14.

37. Díreach tar éis don Chláraitheoir an achainí agus an
chóip fhianaithe di, mar aon le mionnscríbhinn seirbheála an
fhógra faoin achainí, a fháil, tarchuirfidh sé an chóip chuig
duine de na fiosraitheoirí le hordacháin á ordú an freagróir
a fhiosrú láithreach agus a fhionnadh an ábhar cuí é le hagh-
aidh fheidhmiú fhorálacha an Achta i dtaobh daoine atá ina
ndaoine lagmheabhracha agus atá éagumasach go sealadach
ar a ngnóthaí a bhainistú, maille lena mhéid a bheidh sé i
gcumas cineál agus éifeacht na n-imeachtaí a bheifear tar éis
a thionscnamh chun a mhaoin a chosaint a thuiscint, agus,
i gcoitinne, staid a mheabhrach a fhionnadh. Míneoidh an
fiosraitheoir don fhreagróir gur ceart dó, más mian leis cur i
gcoinne na n-imeachtaí, fógra a thabhairt laistigh de cheithre
lá don Chláraitheoir faoina agóid. Déanfaidh an fiosraitheoir
a thuairim maidir leis na nithe réamhráite, agus na nithe a
bheidh luaite san achainí, a chur in iúl láithreach don Chlár-
aitheoir, chomh maith lena thuairim maidir le cibé acu an
éagumas de chineál sealadach é éagumas (más ann) an
fhreagróra agus, más amhlaidh dó, maidir leis an bhfad is
dóigh a mhairfidh an t-éagumas.

38. (1) Tar éis do shé lá glan a bheith caite ó dháta fála
na tuarascála ón bhfiosraitheoir déanfaidh an Cláraitheoir
an achainí, an fógra ina thaobh sin a bheifear tar éis a sheir-
bheáil ar an bhfreagróir agus an mhionnscríbhinn seirbheála,
na deimhnithe liachta, an fógra agóide (más ann), an tuarasc-
áil ón bhfiosraitheoir, agus aon fhianaise a bheidh ar fáil i
dtaobh an fhreagróra nó a ghnóthaí, a chur faoi bhreithniú
an Bhreithimh.
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(2) Féadfaidh an Breitheamh, gan abhcóide, aturn-
aetha nó páirtithe a bheith ag freastal, cibé ordú faoi fhorál-
acha alt 103 den Acht is fóirsteanach leis a dhéanamh, nó
féadfaidh sé a ordú an achainí a chur síos lena héisteacht nó
an t-ábhar a tharchur chuig an gCláraitheoir lena fhiosrú.

(3) I gcás ina gcuirfear an achainí síos lena héisteacht
tabharfaidh an Cláraitheoir fógra do na páirtithe nó dá
n-aturnaetha, leis an ngnáthphost réamhíoctha, faoi lá agus
tráth na héisteachta. Seolfar an éisteacht i gcúirt iata.

39. Nuair a bheidh ordú déanta faoi alt 103 den Acht
chun caomhnóir ar phearsa agus ar mhaoin an fhreagróra a
cheapadh, ordóidh an Cláraitheoir do dhuine de na lia-
fhiosraitheoirí an freagróir a fhiosrú laistigh de mhí roimh
dhul in éag don ordú, nó cibé tráthanna agus i cibé slí a
bheidh ordaithe ag an mBreitheamh, agus tuarascáil a thabhairt
don Bhreitheamh i dtaobh staid choirp agus mheabhrach
an fhreagróra. Ar gach tuarascáil den sórt sin a fháil,
comhdóidh an Cláraitheoir í agus cuirfidh sé faoi bhráid
an Bhreithimh í lena breithniú.

VII. Imeachtaí tar éis ordaithe phríomha arna dhéanamh ar
achainí um fhiosrúchán nó ar thuarascáil a mbeidh ordaithe

go seasfadh sí mar achainí.

40. Beidh i ngach ordú ag dearbhú duine a bheith ina
dhuine mímheabhrach agus éagumasach ar a phearsa nó a
mhaoin a bhainistiú, mura n-ordóidh an Breitheamh a mhal-
airt, ordacháin á ordú go ndéanfaidh an t-achainíoch, nó cibé
duine eile a gcuirfidh an Breitheamh, dá rogha féin, cúram
na n-imeachtaí ar a iontaoibh, ráiteas fíoras faoi mhionn,
maille le tograí chun pearsa agus maoin an choimircí a
bhainistiú ina leagfar amach na sonraí seo a leanas, a thaisc-
eadh agus a chomhdú san Oifig laistigh de thréimhse ama a
bheidh le sonrú san ordú:—

(a) staid an choimircí;

(b) an cineál meabhairghalair atá air;

(c) cé ba cheart a cheapadh ina churamaí ar a phearsa
agus ar a eastát;

(d) a mhaoin agus glanmhéid nó luach measta na
maoine sin;

(e) méid a ioncaim chomhláin;
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(f) méid a ioncaim ghlain;

(g) cad é an dóigh a raibh sé á chothabháil agus cén
costas a bhain leis sin, agus cé a bhí á chothabháil
agus cá raibh sé á chothabháil; cad ba cheart a
lamháil dá chothabháil san am a caitheadh; an
bhfuil aon ní dlite, agus, má tá, cad tá dlite, agus
cé dó ina leith sin, agus cé leis ar cheart agus cén
ciste as ar cheart é a íoc;

(h) cad ba cheart a lamháil lena chothabháil sa todh-
chaí, cathain ba cheart don liúntas tosú agus cén
ciste as ar cheart é a íoc;

(i) an bhfuil aon chostais le híoc as eastát an choimircí,
agus, má tá, cad iad na costais sin agus cé leis ar
cheart agus cén ciste as ar cheart iad a íoc;

(j) an bhfuil aon fhiacha dlite den choimircí agus, má tá,
cad iad na fiacha sin, agus an bhfuil aon imthosca
speisialta ann i dtaobh aon fhéich díobh;

(k) ar cheart glacadóir a cheapadh ar eastát an choim-
ircí;

(l) an eol aon uacht a bheith déanta ag an gcoimircí,
agus, más eol sin, cé aige a bhfuil sí ina choimeád.

41. (1) Ar bhreithniú a dhéanamh ar an ráiteas fíoras
agus ar na tograí agus, d’fhonn eolas iomlán a thabhairt don
Bhreitheamh i dtaobh fhíorais an ábhair agus i dtaobh
thorthaí aon fhiosrúchán a bheidh déanta aige, ullmhóidh
an Cláraitheoir dréacht-tuarascáil lena cur faoi bhráid an
Bhreithimh.

(2) Féadfaidh an Cláraitheoir fógra faoi imeachtaí san
Oifig chun an tuarascáil a shocrú a thabhairt do na páirtithe
sin a mbeidh fógra faighte acu faoin achainí thionscnaimh,
nó a mbeidh an Breitheamh tar éis a cheadú dóibh freastal
ar éisteacht na hachainí sin, nó do cibé daoine eile a mheas-
faidh sé i gcúrsa na n-imeachtaí is cuí. Ach amháin mar
a dúradh, ní bheidh aon daoine eile i dteideal freastal os
comhair an Chláraitheora ar shocrú na tuarascála.

42. Déanfaidh an Cláraitheoir a thuarascáil a tharraingt
suas i míreanna ar leith, le gach mír díobh ag plé, a mhéid is
indéanta, le cuid ar leithligh den ábhar agus ceann-
teideal cuí uirthi.
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43. Féadfaidh aon pháirtí a bheidh ag freastal os comhair
an Chláraitheora ar shocrú na tuarascála cur i gcoinne
dhréacht an Chláraitheora trí liosta dá chuid agóidí a chur
isteach i scríbhinn. Rialóidh an Cláraitheoir ar gach agóid
agus ceadóidh nó dícheadóidh sé í. I gcás ina gceadóidh sé
agóid athbhreithneoidh sé a dhréacht dá réir sin. I gcás ina ndí-
cheadófar agóid féadfaidh an t-agóideoir fógra i scríbhinn a
chur faoi bhráid an Chláraitheora á rá é a bheith ag seasamh
ar an agóid sin. Aon agóid nach seasfar uirthi amhlaidh
measfar í a bheith tréigthe.

44. I gcás nach ndéanfar aon agóid in aghaidh na dréacht-
tuarascála, nó i gcás, ar agóidí a bheith déanta, go mbeidh
rialaithe orthu chun sástacht na n-agóideoirí nó nach
mbeifear ag seasamh orthu, déanfaidh an Cláraitheoir, ar
bhreithniú críochnaitheach a dhéanamh ar an ráiteas fíoras
agus ar na tograí, ar cibé ábhair a bheidh tugtha os a
chomhair ag na páirtithe agus ar aon ábhair iomchuí eile, a
thuarascáil a chur faoi bhráid an Bhreithimh, maille le cibé
ordacháin iarmhartacha is fóirseanach leis a mholadh.

45. I gcás ina seasfaidh agóideoir, seachas an páirtí ar a
mbeidh cúram na n-imeachtaí, ar agóid, iarrfaidh an páirtí
ar a mbeidh an cúram go ndaingneofaí an tuarascáil. I
gcás ina seasfaidh an páirtí ar a mbeidh an cúram ar agóid,
féadfaidh an Cláraitheoir cúram na n-imeachtaí a chur
ar an Aturnae Ginearálta agus a ordú dó a iarraidh go
ndaingneofaí í.

46. Ní dhéanfaidh aon duine, ach amháin le cead speis-
ialta ón mBreitheamh, achainı́ a thı́olacadh i gcoinne tuarasc-
áil a dhaingniú. Féadfaidh agóideoir a bheidh ag seasamh ar
agóid í a chur faoi bhráid an Bhreithimh lena breithniú ar
an iarratas ar dhaingniú a éisteacht.

47. (1) Is le foriarratas, ar fhógra a bheith tugtha do cibé
daoine (más ann) a ordóidh an Cláraitheoir nó an Breith-
eamh, a thabharfar an tuarascáil ón gCláraitheoir os comhair
an Bhreithimh, lena daingniú, sna cásanna seo a leanas:—

(a) i gcás ina mbeidh sé sin ordaithe ag an mBreith-
eamh;

(b) i gcás ina n-ordóidh an Cláraitheoir amhlaidh mar
gheall ar chineál nó imthosca speisialta an cháis;

(c) i gcás nach mbeidh rialaithe chun sástacht an agóid-
eora ar agóidí in aghaidh na tuarascála nó i gcás
ina mbeidh na hagóidí sin tréigthe;

(d) i gcás ina mbeidh an tuarascáil curtha faoi bhráid
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an Bhreithimh ag an gCláraitheoir de bhun fho-
riail (2), ach nach mbeidh aon fiat tugtha ina
leith.

(2) I gcásanna eile, cuirfidh an Cláraitheoir a thuarascáil
faoi bhráid an Bhreithimh, maille leis na hordacháin a bheidh
beartaithe a thabhairt nó a dhéanamh de dhroim na tuarascála,
agus beidh éifeacht ordaithe ag fiat an Bhreithimh ina leith i
dtéarmaı́ na n-ordachán sin, faoi réir cibé athraithe (más ann)
orthu a dhéanfaidh sé.

(3) Féadfaidh an Cláraitheoir, in aon chás, an tuarascáil
dá dtagraítear sa riail seo a ligean thar ceal agus féadfaidh
sé an dréacht den ordú is gá chun éifeacht a thabhairt do
thograí chun pearsa agus maoin an choimircí a bhainistiú
a chur faoi bhráid an Bhreithimh agus air sin féadfaidh an
Breitheamh, gan abhcóide, aturnaetha nó páirtithe a bheith
ag freastal, ordú a dhéanamh i dtéarmaí an dréachta sin, le
hathrú nó gan athrú.

VIII. An Cláraitheoir.

48. Féadfaidh an Cláraitheoir, i leith gnóthaí coimircí a
bhainistiú faoi aon ordú arna dhéanamh ag an mBreitheamh,
deimhnithe, tuarascálacha agus rialuithe a dhéanamh agus a
eisiúint, agus údaráis agus ordacháin a thabhairt.

49. Féadfaidh an Cláraitheoir, ó thráth go chéile agus de
réir mar is fóirsteanach leis, aon fhiosrúchán a dhéanamh
agus aon togra a ghlacadh agus a bhreithniú, i dtaobh aon
ábhair a bhainfidh le pearsa, maoin nó gnóthaí aon fhreag-
róra nó aon choimircí, nó lena chothabháil, nó le cothabháil
aon duine dá theaghlach, agus tuarascáil a thabhairt air sin
don Bhreitheamh. Féadfaidh sé, go háirithe, gach ceann nó
aon cheann de na nithe seo a leanas a dhéanamh: a fháil
amach an bhfuil aon fhiacha dlite den choimircí nach ceart
a dhíospóid, agus a bhreithniú ar chóir aon cheann díobh a
íoc, agus, más cóir, cé leis ar chóir iad a íoc agus cén mhaoin
nó cén ciste as ar chóir iad a íoc; tograí a bhreithniú chun aon
fhiach neamhdhíospóidithe den sórt sin a choigeartú agus a
shocrú, agus chun aon fhiach nó éileamh díospóidithe i
gcoinne eastát an choimircí a chomhréiteach agus a shocrú;
a fhiosrú agus a bhreithniú ar ceart aon déileálacha le maoin
an fhreagróra nó an choimircí, sular tionscnaíodh imeachtaí
nó i ndiaidh a dtionscanta, a scrúdú; tuarascáil nó deimhniú
ar leith nó speisialta a thabhairt nó a dhéanamh, nó aon
imthoisc a bhainfidh le hábhar tuarascála a shonrú go speis-
ialta de réir mar is cuí leis.

50. Tabharfaidh an Cláraitheoir, de réir aon ordacháin
ghinearálta nó speisialta a thabharfaidh an Breitheamh,
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cuairt go tréimhsiúil ar gach ospidéal meabhairghalar agus
foras ina mbeidh cónaí ar choimircí, agus, faoi mar is gá, ar
gach coimircí a bheidh faoi chúram príobháideach.

51. (1) Féadfaidh an Cláraitheoir a cheangal ar an gcúram-
aí ar phearsa nó eastát aon choimircí cibé faisnéis a bheidh
aige agus a bhainfidh leis an gcoimircí a thabhairt a mheas-
faidh an Cláraitheoir is gá, agus féadfaidh sé, más cuí leis é,
a cheangal air freastal os a chomhair chun na críche sin.

(2) Má mheasann an Cláraitheoir moill mhíchuí a
bheith ar aon imeachtaí nó ábhar, nó má tá sé míshásta ar
shlí eile le stiúradh aon imeachtaí nó ábhair, féadfaidh sé a
cheangal ar an bpáirtí ag a mbeidh stiúradh na n-imeachtaí
sin nó an ábhair sin, nó ar a aturnae nó ar aon duine eile a
dhealróidh a bheith freagrach sa chéanna, freastal os a chomh-
air agus míniú a thabhairt ar an moill nó ar an stiúradh eile
a mbeidh sé míshásta leis, agus air sin féadfaidh sé cibé rialú
nó ordachán is cuí leis a dhéanamh nó a thabhairt, agus féad-
faidh sé, go háirithe, más cuı́ leis é, an tAturnae Ginearál-
ta a cheapadh chun gníomhú mar aturnae sna himeachtaí nó
san ábhar sin in ionad aon aturnae a bheidh tar éis bheith
ag gníomhú go dtí sin. Chun críche na rialach seo, féadfaidh
an Cláraitheoir a ordú don Aturnae Ginearálta cibé to-
ghairm, fógra foriarratais nó doiciméad eile a eisiúint is
gá agus na himeachtaí fúithi nó faoi a stiúradh agus cibé
ordacháin eile a thabharfar a chomhlíonadh.

52. I gcás ina mbeidh an Cláraitheoir den tuairim gur
duine mímheabhrach nó lagmheabhrach agus éagumasach ar
a phearsa, a mhaoin nó a ghnóthaí a bhainistiú é aon duine,
agus go measfaidh sé gur fóirsteanach déanamh amhlaidh ar
mhaithe le leas an duine sin, féadfaidh sé a ordú don Aturn-
ae Ginearálta nó do cibé duine eile is cuí leis imeachtaí cuí
a thionscnamh faoin Acht i leith an duine sin.

53. Tabharfaidh an Cláraitheoir fógra faoi aon imeacht a
bheidh os a chomhair do chúramaí an choimircí agus féad-
faidh sé fógra a thabhairt d’aon duine de neasghaolta an
choimircí nó d’aon duine a mheasfaidh sé gurb inmhianaithe
go bhfreastalódh sé ar mhaithe le leas an choimircí. Ní
bheidh aon duine eile i dteideal freastal ar na himeachtaí ach
amháin le cead speisialta ón gCláraitheoir.

54. Féadfaidh an Cláraitheoir a ordú go ndéanfaidh páirt-
ithe leithleacha a bheidh tar éis láithriú trí aturnaetha
éagsúla láithriú as sin amach tríd an aturnae céanna nó go
ndéanfaidh páirtithe leithleacha a bheidh tar éis láithriú tríd
an aturnae céanna láithriú as sin amach trí aturnaetha
éagsúla. Aon duine a láithreoidh contrártha don ordachán
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sin, is ar a chostas féin a dhéanfaidh sé amhlaidh mura
n-ordófar a mhalairt.

55. Is é an Cláraitheoir a ghlacfaidh gach cuntas ar eastát
réadach nó pearsanta.

56. Coimeádfaidh an Cláraitheoir cibé taifid i ndáil le
coimircithe a ordóidh an Breitheamh ó thráth go chéile.

IX. Cúramaithe.

57. I gcás inar fóirsteanach leis an mBreitheamh é féad-
faidh sé beirt nó níos mó a cheapadh chun bheith ina
gcúramaithe ar an eastát nó ar an bpearsa; agus féadfaidh sé
a ordú, ar aon duine den sórt sin d’fháil bháis nó a urscaoil-
eadh, go leanfaidh an marthanóir nó na marthanóirí de
choimeád agus de chúram an eastáit nó na pearsan, de réir
mar a bheidh, a fheidhmiú. Ar chúramaí aonair nó duine
amháin de chúramaithe leithleacha in ábhar nach mbeidh
aon socrú den sórt a dúradh déanta ann d’fháil bháis nó a
urscaoileadh, déanfaidh an Cláraitheoir fiosrú agus tabhar-
faidh sé tuarascáil don Bhreitheamh i dtaobh cibé acu is gá
nó is fóirsteanach nó nach gá nó nach fóirsteanach go ndéan-
faí duine éigin a cheapadh nó a chur in ionad an chúramaí
éagtha nó urscaoilte, agus más gá nó más fóirsteanach, cé ba
cheart a cheapadh.

58. Ní dhéanfar dílseánach ná maor ná príomhdhochtúir
an ospidéil nó an fhorais ina mbeidh cónaí de thuras na
huaire ar an gcoimircí, ná aon duine a mbeidh cónaí air leis
an dílseánach, leis an maor nó leis an bpríomhdhochtúir sin
ná ar fostú aige, a cheapadh ina chúramaí ar phearsa nó
eastát an choimircí go haonarach ná i gcomhpháirt le haon
duine eile.

59. Féadfaidh an Cláraitheoir, más cuí leis é, a cheangal
ar an gcúramaí ar an bpearsa tuairisceán i ndúblach a
thabhairt dó go tréimhsiúil, nó go neamhthréimhsiúil, ina
dtabharfar sonraí i dtaobh áit chónaithe, staid choirp agus
mheabhrach, chothabháil agus chompord an choimircí agus
i dtaobh cibé ábhar eile i ndáil leis an gcoimircí ar mian leis
go gcuirfí in iúl dó iad.

60. Ní dhéanfaidh cúramaí ar an bpearsa áit chónaithe an
choimircí a athrú ach amháin le cead an Bhreithimh nó an
Chláraitheora.

61. Ach amháin mar a n-ordóidh an Breitheamh a mhal-
airt, tabharfaidh gach cúramaí ar an eastát urrús ina mbeidh
cibé suim a ordóidh an Cláraitheoir, ag féachaint dó do
mhéid agus do staid mhaoin agus ioncam an choimircí, agus
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féadfaidh an Cláraitheoir a ordú, ó thráth go chéile, go
ndéanfar méid an urrúis sin a mhéadú nó a laghdú.

62. (1) Féadfaidh an cúramaí urrús a thabhairt in aon slí
amháin nó níos mó de na slite seo a leanas, de réir mar a
ordóidh an Breitheamh nó an Cláraitheoir:—

(a) trí dhul i mbanna le beirt leorurra nó níos mó;

(b) trí dhul i mbanna le haon chorparáid nó cuideachta
a mbeidh gnó á seoladh aici in Éirinn, arna bunú
le Cairt nó arna corprú faoi Reacht, agus a
mbeidh cumhacht aici dul i ráthaíocht;

(c) trí airgead a íoc isteach sa Chúirt nó trí stoic, scair-
eanna nó urrúis eile a aistriú isteach inti.

(2) Ar an duine sin a cheapadh mar chúramaí, déanfar
an t-urrús sin a chomhlánú os comhair an Chláraitheora,
láithreach, agus ní ghníomhóidh an duine sin mar chúramaí
go dtí go mbeidh a urrús comhlánaithe. Comhdófar agus
déileálfar le gach banna san Oifig.

63. Tabharfaidh an cúramaí ar an eastát cuntas gach
bliain, nó cibé tréimhsí is faide nó is giorra ná sin a chinnfidh
an Cláraitheoir. Déanfaidh sé a chuntais, arna bhfíorú le
mionnscríbhinn, a thaisceadh san Oifig agus freastalóidh sé
san Oifig, cibé tráthanna nó laistigh de cibé tréimhsí ama a
chinnfidh an Cláraitheoir, chun go ndéanfar a chuntais a
thógáil agus a fhaomhadh. Ar gach ócáid díobh sin, agus,
freisin, aon uair a cheanglóidh an Cláraitheoir air amhlaidh,
deimhneoidh sé don Chláraitheoir a urraí a bheith sóc-
mhainneach agus laistigh den dlínse.

64. I gcás inar dóigh leis an gCláraitheoir cuntas ón gcúram-
aí ar an eastát a bheith míshásúil, nó imscrúdú speisialta a
bheith ag teastáil ar ghnóthaí an choimircí, nó aon ábhar nó
ceist eile a bheith ann ar ceart déileáil leis nó léi le hordú
ón mBreitheamh, tabharfaidh sé tuarascáil go speisialta don
Bhreitheamh ina thaobh sin.

65. Féadfaidh an Cláraitheoir, nó, ar achomharc, an
Breitheamh, in imthosca speisialta nó ar chúis speisialta,
luach saothair a cheadú do chúramaí ar an eastát nó ar an
bpearsa; agus féadfaidh sé méid an luacha saothair sin a
shocrú.

66. Déanfaidh gach cúramaí ar an eastát, mura n-údar-
óidh an Breitheamh a mhalairt, an t-airgead go léir a
bheidh faighte aige ar chuntas an eastáit a thaisceadh láith-
reach chun creidiúna do chuntas ar leith a choimeádfar i
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mbanc don eastát sin; agus déanfar pasleabhar an bhainc nó
cóip den chuntas a thaisceadh san Oifig le gach cuntas
bliantúil nó cuntas eile a thaiscfidh an cúramaí sin. Luafar i
gcuntas an chúramaí na dátaí ar a mbeidh sé tar éis an
t-airgead sin a fháil le linn na tréimhse lena mbainfidh an
cuntas.

67. I gcás ina mainneoidh an cúramaí ar an eastát a chunt-
as a thabhairt isteach nó é a chur á fhaomhadh, nó aon suim
a thaisceadh sa Chúirt a mbeifear tar éis a ordú í a thaisc-
eadh, féadfaidh an Cláraitheoir a luach saothair, más ann,
agus a chostais, a dhícheadú, agus féadfaidh sé a ordú go
n-íocfaidh sé ús de réir an ráta reachtúil de thuras na huaire
i gcomhair breithiúnas ar aon suim den sórt sin a dúradh in
aghaidh na tréimhse ar dealraitheach an tsuim sin a bheith
coinnithe go míchuí nó fágtha gan infheistiú.

68. Ceanglóidh an Cláraitheoir ar an gcúramaí ar an
eastát de chuid gach coimircí, an 1ú Aibreán gach bliain nó
roimhe sin, tuairisceán i ndúblach i bhFoirm Uimh. 16 a
thabhairt laistigh de thréimhse shonraithe. Más dóigh leis an
gCláraitheoir gur féidir tuairisceán níos iomláine a fháil ón
nglacadóir (más ann) san ábhar éileoidh sé é ón nglacadóir
sin. Air sin déanfaidh an cúramaí nó an glacadóir an tuairisc-
eán sin a thabhairt laistigh den tréimhse shonraithe ama sin;
má dhéantar aon fhaillí déanamh amhlaidh, cuirfear sin san
áireamh nuair a bheidh a chostais i gceist.

69. Má loiceann cúramaí i gcomhlíonadh aon cheanglais
atá san Ordú seo nó aon cheanglais ón mBreitheamh nó ón
gCláraitheoir, nó má dhéanann sé moill mhíchuí á chomh-
líonadh, beidh sé sin ina fhoras chun é a chur as oifig, mura
míneofar an loiceadh nó an mhoill sin go sásúil.

X. Caomhnóirí agus glacadóirí.

70. Féadfar glacadóir a cheapadh i gcás inar gá nó inar fóir-
steanach sin agus cibé acu a bheidh cúramaí ar an eastát
ceaptha nó nach mbeidh.

71. Beidh feidhm mutatis mutandis ag forálacha rialacha
60 go 68 a bhaineann leis an gcúramaí ar an eastát maidir le
glacadóirí agus caomhnóirí arna gceapadh faoi alt 103 den
Acht.

72. Ní cheapfar aon duine ina ghlacadóir mura mbeidh sé
neamhspleách ar na haturnaetha go léir a mbeidh baint acu
leis an ábhar; ná ní cheapfar aon abhcóide cleachtach, nó
aturnae, nó gníomhaire nó duine a bheidh ar fostú mar
chléireach nó eile ag aturnae, ina ghlacadóir gan cead speis-
ialta ón mBreitheamh.
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73. Ní dhéanfaidh aon ghlacadóir in aon ábhar an t-aturn-
ae thar ceann an chúramaí ar phearsa nó ar eastát an
choimircí, ná an t-aturnae thar ceann aon duine a mbeidh
leas aige san ábhar, ná comhpháirtí, gníomhaire baile, cléir-
each nó printíseach aon aturnae den sórt sin, a fhostú go
díreach nó go neamhdhíreach mar aturnae dó féin i ndáil
lena ghlacadóireacht nó le heastát an choimircí.

74. Gach glacadóir a cheapfar ar mhaoin choimircí, beidh
sé faoi réir na rialacha ginearálta lena mbeidh ceapadh,
cuntais, agus rialú glacadóirí á rialáil, ach amháin i gcás
ina mbeidh na rialacha sin ar neamhréir leis an Ordú seo
nó i gcás ina n-ordóidh an Breitheamh a mhalairt.

75. Déanfaidh caomhnóir gach coimircí shealadaigh, de
réir alt 103 den Acht, cuntas míosúil a chomhdú san Oifig ar
an airgead go léir nó ar an maoin eile go léir de chuid an
choimircí a bheidh faighte, díolta, tíolactha, sannta nó diúsc-
artha ar shlí eile aige, ina leagfar amach conas a bheidh an
céanna nó na fáltais as curtha chun feidhme aige; agus ráit-
eas freisin i dtaobh an airgid nó na maoine eile de chuid an
choimircí a bheidh ina sheilbh, faoina chumhacht nó faoina
rialú in alt na huaire; agus beidh ráiteas, a bheidh le síniú ag
an gcaomhnóir sin, ag gabháil le gach cuntas den sórt sin i
dtaobh staid choirp agus mheabhrach an choimircí an tráth
sin agus i dtaobh an fhaid is dóigh a mhairfidh a éagumas.

76. Déanfar gach cuntas a bheidh le comhdú ag caomh-
nóir san Oifig faoi riail 75 a fhíorú le mionnscríbhinn uaidh
agus tógfaidh an Cláraitheoir é.

77. I gcás, faoi fhorálacha riail 64 (arna gcur chun feidhme
maidir le caomhnóirí), ina ndéanfaidh an Cláraitheoir aon
ábhar a thiocfaidh chun cinn as cuntas caomhnóra, nó i ndáil
le pearsa nó maoin coimircí shealadaigh, a thuairisciú go
speisialta don Bhreitheamh, déanfaidh an Breitheamh an
t-ábhar sin a bhreithniú agus a chur de láimh i gcúirt iata
agus tabharfaidh an Cláraitheoir fógra leis an bpost faoi lá
agus tráth an bhreithnithe sin do na haturnaetha a bheidh
ainmnithe san achainí, agus do cibé aturnaetha eile a
mbeifear tar éis a cheadú dóibh láithriú san ábhar. Cuirfear
na fógraí sin leis an bpost go dtí a n-áiteanna cláraithe gnó.

78. Beidh gach caomhnóir agus glacadóir faoi réir rialú an
Bhreithimh agus ní bheidh acu agus ní fheidhmeoidh siad, i
ndáil le heastát an chúramaí, ach cibé cumhachtaí a bheidh
tugtha go sainráite san ordú ceapacháin.

79. In aon chás ina ndealróidh sé don Chláraitheoir gur
cuí luach saothair aon ghlacadóra a shocrú mar chéatadán
den ioncam a bhaileoidh sé, féadfaidh an Cláraitheoir cibé
céatadán den ioncam sin a cheadú don ghlacadóir sin de réir
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cibé ráta a chinnfidh sé. In aon chás eile socrófar luach
saothair an ghlacadóra ag cibé figiúr nó ar cibé bonn is cuí
leis an gCláraitheoir, nó ar achomharc uaidhsean, is cuí leis an
mBreitheamh.

XI. Léasanna, díolacháin agus morgáistí.

80. I gcás ina mbeidh beartaithe léas nó seachléas a
thabhairt nó a athnuachan ar aon mhaoin de chuid coimircí,
nó ar aon mhaoin ina mbeidh leas aige mar úinéir teoranta
nó eile, nó aon chumhacht léasaithe a bheidh dílsithe dó a
fheidhmiú, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:—

(a) más léas nó seachléas ar feadh téarma nach faide ná
bliain is fiche an léas nó an seachléas beartaithe,
féadfar an t-iarratas ar chead chun é a thabhairt
a dhéanamh ex parte chuig an gCláraitheoir, agus
togra chun é a ghlacadh, arna shíniú ag an léasaí
beartaithe, maille le mionnscríbhinn á thaispeáint
é a bheith chun tairbhe don choimircí agus é a
bheith cóir agus réasúnach an léas nó an seach-
léas sin a thabhairt, mar fhoras leis, más gá. Más
deimhin leis an gCláraitheoir é a bheith chun
tairbhe don choimircí agus cóir agus réasúnach,
féadfaidh sé a údarú don chúramaí ar an eastát
an léas nó an seachléas a thabhairt dá réir sin;

(b) más léas nó seachléas ar feadh téarma is faide ná
bliain is fiche an léas nó an seachléas beartaithe,
nó más léas nó seachléas é lenar gá aon chumh-
acht léasaithe nó aon chumhacht eile a bheidh
dílsithe don choimircí a fheidhmiú thar a cheann,
déanfar an t-iarratas ar chead chun é a thabhairt,
nó chun an chumhacht sin a fheidhmiú, ex parte
chuig an gCláraitheoir ar an gcéad ásc, agus togra
chun an léas nó an seachléas a ghlacadh, arna
shíniú ag an léasaí beartaithe, maille le mionn-
scríbhinn á thaispeáint é a bheith chun tairbhe
don choimircí agus é a bheith cóir agus réasúnach
an léas nó an seachléas a thabhairt, nó an chumh-
acht a fheidhmiú, mar fhoras leis. Más deimhin
leis an gCláraitheoir gur togra é is cuí a chur faoi
bhráid an Bhreithimh, deimhneoidh sé a thuairim
i dtaobh na n-ábhar sin a dúradh agus ordóidh
sé an t-iarratas a dhéanamh le foriarratas chuig
an mBreitheamh, ar fhógra a bheith tugtha do
cibé daoine (más ann) a ordóidh an Clár-
aitheoir. Is é foras a bheidh leis an bhforiarratas
chuig an mBreitheamh an togra agus an mhionn-
scríbhinn mar a dúradh, maille leis an deimhniú
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ón gCláraitheoir. Más deimhin leis an mBreith-
eamh gur ceart an léas nó an seachléas a
thabhairt, nó an chumhacht a fheidhmiú, féadfaidh
sé a ordú don chúramaí ar an eastát é a thabhairt,
nó í a fheidhmiú, dá réir sin;

(c) is é an cúramaí ar an eastát a dhéanfaidh aon iarr-
atas den sórt sin a dúradh, ach amháin in im-
thosca speisialta, tráth a bhféadfaidh, le cead an
Chláraitheora nó an Bhreithimh, aon duine eile
a mbeidh leas aige ann an t-iarratas a dhéanamh;

(d) i gcás ina mbeidh aon léas nó seachléas den sórt sin
ordaithe mar a dúradh, socróidh agus formheas-
faidh an Cláraitheoir an fhoirm den léas nó den
seachléas a bheidh le deonú don léasaí beart-
aithe, ar an gcíos, ar feadh na tréimhse agus faoi
réim agus faoi réir na gcúnant agus na gcoinníoll-
acha a bheidh ordaithe; agus déanfaidh an cúram-
aí ar an eastát, in ainm agus thar ceann an
choimircí, an léas nó an seachléas, de réir mar a
bheidh, a fhorghníomhú, nuair a bheidh sé
socraithe agus formheasta amhlaidh, ar an
gCláraitheoir do chur in iúl i scríbhinn é a bheith
formheasta aige, agus ar an léasaí beartaithe
d’fhorghníomhú contrapháirte de; agus deimh-
neoidh an Cláraitheoir dá réir sin.

81. I gcás ina mbeartófar aon mhaoin réadach nó léasach
de chuid an choimircí, nó aon mhaoin a mbeidh leas aige
inti mar úinéir teoranta nó eile, a dhíol, nó aon chumhacht
díolacháin a bheidh dílsithe dó a fheidhmiú thar a cheann,
beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas (mura n-ordóidh
an Breitheamh a mhalairt):—

(a) féadfar an t-iarratas ar chead chun an mhaoin a
dhíol a dhéanamh ex parte chuig an gCláraitheoir
ar an gcéad ásc, agus mionnscríbhinn mar fhoras
leis á thaispeáint conas a bheidh sé chun tairbhe
don choimircí, agus cóir agus réasúnach, go
ndéanfaí díol;

(b) más deimhin leis an gCláraitheoir gur iarratas ar cuí
é a chur faoi bhráid an Bhreithimh é an t-iarr-
atas, deimhneoidh sé a thuairim i dtaobh na
n-ábhar a dúradh, agus ordóidh sé an t-iarratas a
dhéanamh le foriarratas chuig an mBreitheamh
ar fhógra a bheith tugtha do cibé daoine (más
ann) a ordóidh an Cláraitheoir;

(c) is é foras a bheidh leis an bhforiarratas chuig an
mBreitheamh mionnscríbhinn mar a dúradh agus
an deimhniú ón gCláraitheoir, agus féadfaidh an
Breitheamh, más deimhin leis gur cheart an
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mhaoin a dhíol, a ordú don chúramaí ar an eastát
í a dhíol dá réir sin;

(d) is é an cúramaí ar an eastát a dhéanfaidh aon iarr-
atas den sórt sin a dúradh, ach amháin in
imthosca speisialta, tráth a bhféadfaidh, le cead
an Chláraitheora nó an Bhreithimh, aon duine
eile a mbeidh leas aige ann an t-iarratas a
dhéanamh;

(e) i gcás ina mbeidh díol ordaithe socróidh agus for-
mheasfaidh an Cláraitheoir na coinníollacha díol-
acháin, agus, más gá, socróidh sé dáta an díola;

(f) beidh sé sainráite i ngach conradh i gcomhair díol-
acháin é a bheith faoi réir na gcoinníollacha atá
leagtha amach i gCuid 2 d’Fhoirm Uimh. 17,
agus nuair is ar ceant poiblí a bheidh an díol á
dhéanamh beidh ar áireamh sna coinníollacha
díolacháin, arna socrú ag an gCláraitheoir,
na coinníollacha uile atá leagtha amach i gCuid
1 agus i gCuid 2 den Fhoirm sin;

(g) ar dhíol a dhéanamh, déanfaidh an ceannaitheoir,
cibé tráth nó laistigh de cibé tréimhse ama a
shocróidh an Cláraitheoir, an t-airgead ceannaigh
a íoc isteach sa Bhanc in ainm agus le hionpháirt-
eacht an Chuntasóra chun creidiúna don ábhar,
agus le cibé cuntas ar leith (más ann) a cheap-
faidh an Cláraitheoir, agus ar an airgead sin a
bheith íoctha, tabharfar seilbh na maoine a
bheifear tar éis a dhíol, agus glacadh chíosanna
agus bhrabúis na maoine sin, don cheannaitheoir
amhail ó cibé lá a cheapfaidh an Cláraitheoir;

(h) déanfaidh an Cláraitheoir, ar fhógra cuí a bheith
tugtha do na páirtithe uile a mbeidh leas acu ann,
an dréacht-tíolacas nó an dréachtsannadh, de réir
mar a bheidh, a shocrú agus a fhormheas; agus
déanfaidh an cúramaí ar an eastát, in ainm agus
thar ceann an choimircí, é sin a fhorghníomhú,
nuair a bheidh sé socraithe agus formheasta
amhlaidh, ar an gCláraitheoir do chur in iúl
i scríbhinn é a bheith formheasta aige, agus
deimhneoidh an Cláraitheoir dá réir sin.

82. I gcás ina mbeartófar aon mhaoin réadach nó léasach
de chuid an choimircí a mhorgáistiú beidh feidhm mutatis
mutandis ag forálacha riail 81 (a), (b) agus (c). I gcás ina
n-ordófar go bhféadfaidh an cúramaí ar an eastát airgead a
chruinniú chun aon chríche, trí mhorgáiste ar aon mhaoin de
chuid an choimircí, socróidh agus formheasfaidh an Clár-
aitheoir morgáiste cuí; agus déanfaidh an cúramaí, in ainm
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agus thar ceann an choimircí, ar an tsuim a bheidh le
cruinniú a íoc leis an gcúramaí nó de réir mar a ordófar, an
morgáiste a fhorghníomhú, nuair a bheidh sé socraithe agus
formheasta amhlaidh, ar an gCláraitheoir do chur in iúl i
scríbhinn é sin a bheith formheasta aige, agus déanfaidh an
cúramaí gach uile ghníomh eile is gá chun éifeacht a thabh-
airt dó sin; agus deimhneoidh an Cláraitheoir dá réir sin.

XII. Fiosraitheoirí.

83. Féadfaidh an Cláraitheoir a ordú d’fhiosraitheoir aon
fhreagróir nó coimircí a fhiosrú, go tréimhsiúil nó cibé tráth
nó tráthanna eile a mheasfaidh sé is gá, chun é a scrúdú
nó chun fiosrú faoina staid choirp agus mheabhrach, faoina
chúram, a chóireáil, a chothabháil, a chompord agus cibé
nithe eile is cuí leis.

84. Féadfaidh an Cláraitheoir aon ní a thuairisceoidh fios-
raitheoir a imscrúdú, agus, más gá, féadfaidh sé a cheangal
ar chúramaí freastal agus an ní sin a mhíniú; agus féadfaidh
sé, in aon chás, cibé ordacháin a thabhairt is gá nó is fóir-
steanach.

85. Measfar tuarascáil ó fhiosraitheoir a bheith faoi rún
daingean agus a bheith ceaptha mar fhaisnéis don Bhreith-
eamh agus do cibé daoine a cheapfaidh sé go speisialta agus
mar sin amháin. Ní chuirfear aon tuarascáil den sórt sin ar
fáil ar dhóigh ar bith chun a húsáide nó a hiniúchta ag aon
duine eile ach amháin le cead an Bhreithimh.

86. (1) Gheobhaidh fiosraitheoirí luach saothair trí tháillí
a shocróidh an Cláraitheoir nó, ar achomharc in aon chás
áirithe, an Breitheamh. Ar dheimhniú an Chláraitheora,
déanfaidh an cúramaí ar an eastát aon táille den sórt sin a
íoc san ábhar ina mbeifear tar éis í a thabhú; agus ceadófar
creidmheas don chúramaí sin i leith na híocaíochta sin ar a
chuntas a fhaomhadh.

(2) I gcás ina ndéanfar achainı́ a dhı́bhe, nó nach rachfar
ar aghaidh le hachainí, á impí fiosrúchán a dhéanamh i
dtaobh aon duine a bheith slánmheabhrach nó mí-
mheabhrach, íocfaidh an t-achainíoch, mura n-ordóidh an
Breitheamh a mhalairt, caiteachais aon fhiosraithe ar an
bhfreagróir i ndáil leis sin.

XIII. Bás nó téarnamh an choimircí.

87. Aon duine a mbeidh aon uacht, codaisíl nó páipéar
tiomnach de chuid an choimircí ina choimeád, ina sheilbh,
faoina chumhacht nó faoina rialú, féadfaidh sé, faoi mhionn
arna ordú ag an gCláraitheoir, í nó é a thaisceadh lena slán-
choimeád nó lena shlánchoimeád san Oifig. Más rud é, ar an
gCláraitheoir dá iarraidh sin air, go loicfidh an duine sin an
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taisceadh sin a dhéanamh, féadfaidh an Breitheamh a ordú
dó é a dhéanamh.

88. Ar bheith deimhin don Chláraitheoir coimircí a bheith
tar éis bháis féadfaidh sé, gan ordú, aon scríbhinn pháipéir
a airbheartóidh nó a líomhnófar gurb í uacht an choimircí
í a oscailt agus a léamh, d’fhonn a fhionnadh cé a bheidh ainm-
nithe inti mar sheiceadóir na huachta, agus freisin an mbeidh
nó nach mbeidh aon ordachán inti i dtaobh a shochraide nó
a ionaid adhlactha, agus cad é an t-ordachán é, agus ansin
seachadfaidh sé an scrı́bhinn sin ar an Oifigeach Probháide
ionas go ndéileálfar léi de réir dlí, agus deimhneoidh sé
an bás agus oscailt agus seachadadh amach na scríbhinne
páipéir dá réir sin.

89. Ar aon choimircí d’fháil bháis, déanfaidh an cúramaí
ar a eastát, ach amháin mar a fhoráiltear anseo ina dhiaidh
seo, ráiteas fíoras a thaisceadh san Oifig ina leagfar amach
dáta a bháis, cibé acu a bhí uacht forghníomhaithe aige nó a
fuair sé bás ina dhíthiomnóir, cad iad na héilimh i gcoinne a
eastáit i leith costas, cothabhála nó eile, cé hiad a oidhrí nó
a neasghaolta, cé hiad na seiceadóirí agus na hiontaobhaithe
atá ainmnithe ina uacht agus cé hiad réadtiomnaithe a eastáit
réadaigh. Má tá an cúramaí féin marbh, ansin déanfaidh an
t-aturnae thar ceann an iarchúramaí sin, nó, ina éagmais-
sean, ionadaí pearsanta an iarchúramaí sin, nó, ina éagmais-
sean, an t-achainíoch bunaidh san ábhar, nó cibé duine eile
a údaróidh an Cláraitheoir chuige sin, an ráiteas fíoras a
thaisceadh. In aon chás ina bhfaighidh an coimircí bás sula
gceapfar aon chúramaí ar a eastát, is é an t-achainíoch bun-
aidh, nó cibé duine eile a údaróidh an Cláraitheoir chuige
sin, a thaiscfidh an ráiteas fíoras. Féadfaidh an Cláraitheoir
i gcás ar bith, más cuí leis sin a dhéanamh, taisceadh aon
ráitis fíoras a ligean thar ceal.

90. Ar ráiteas fíoras a bheith taiscthe de bhun riail 89,
tabharfaidh an Cláraitheoir tuarascáil lena cur faoi bhráid an
Bhreithimh á thuairisciú an coimircí a bheith tar éis bháis,
maille le dáta a bháis, cibé acu a d’fhorghníomhaigh sé uacht
nó a fuair sé bás ina dhíthiomnóir, cad iad na héilimh i
gcoinne a eastáit i leith costas, cothabhála agus eile, cé aige
a bhfuil leas ina eastát réadach nó pearsanta, nó cé atá ina
theideal, mar oidhrí ginearálta, mar neasghaolta nó mar
sheiceadóirí, iontaobhaithe, nó réadtiomnaithe arna n-ainm-
niú san uacht, agus cad iad na himeachtaí (más ann) a bheidh
á moladh ag an gCláraitheoir chun an t-ábhar a fhoirceann-
adh. Socróidh an Cláraitheoir an tuarascáil sin i láthair cibé
duine nó daoine a ordóidh sé agus ar fhógra a bheith tugtha
dó nó dóibh. Féadfaidh an Cláraitheoir i gcás ar bith an
tuarascáil sin a ligean thar ceal.
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91. (1) Déanfaidh an cúramaí ar an eastát iarratas, nó
féadfaidh aon pháirtí eile a mbeidh leas aige i ndaingniú na
tuarascála iarratas a dhéanamh, chuig an mBreitheamh
chun an tuarascáil sin a dhaingniú; agus ar an iarratas sin a
dhéanamh chuige féadfaidh an Breitheamh an tuarascáil a
dhaingniú le hathrú nó gan athrú agus cibé ordú breise nó
cibé ordú eile a dhéanamh a mheasfaidh sé is cóir.

(2) I gcás ráiteas fíoras nó tuarascáil a bheith ligthe
thar ceal ag an gCláraitheoir, féadfaidh sé dréacht den ordú
is gá chun an t-ábhar a fhoirceannadh a chur faoi bhráid an
Bhreithimh, maille le cibé fianaise (más ann) mar thaca leis
sin is gá, agus air sin féadfaidh an Breitheamh, gan abhcóide,
aturnae nó pairtithe a bheith ag freastal, ordú a dhéanamh i
dtéarmaí an dréachta sin, le hathrú nó gan athrú.

92. I gcás nach mbeidh aon uiríoll déanta i leith eastáit
choimircí a bheidh tar éis bháis ina dhíthiomnóir, agus a
ndealróidh sé don Bhreitheamh nach mó ná £1,000 luach a
shócmhainní iomlána, féadfar, le hordachán ón mBreith-
eamh, aon chistí a mbeidh sé féin tar éis bheith ina dteideal,
nó a mbeadh a ionadaithe pearsanta ina dteideal, a íoc leis
an duine a bheadh i dteideal litreacha riaracháin a eastáit a
fháil faoin Acht Comharbais, 1965, nó a aistriú chuige nó a
sheachadadh air, ar an duine sin do dhéanamh dearbhú i
bhFoirm 18 agus é a chomhdú leis an gCláraitheoir.

93. I gcás inar mian le coimircí, ar é do théarnamh, go
ndéanfaí é a chur ar ais i mbun bhainistiú a ghnóthaí féin,
féadfaidh sé iarratas a dhéanamh go neamhfhoirmiúil chuig
an mBreitheamh chun é a chur ar ais amhlaidh. Más deimhin
leis an mBreitheamh, ó cibé fianaise is leor leis, an coimircí
sin a bheith cumasach ar a phearsa, a mhaoin agus a ghnó-
thaí i gcoitinne a bhainistiú, féadfaidh sé cibé ordú a dhéan-
amh a mheasfaidh sé is gá sna himthosca agus an t-ábhar a
dhíbhe as gealtacht.

XI. Ilghnéitheach.

94. (1) Ach amháin mar a fhoráiltear anseo ina dhiaidh
seo, is trína sheirbheáil go pearsanta a dhéanfar fógra faoi
thíolacadh achainí tionscnaimh mar a cheanglaítear le rial-
acha 8, 23 agus 35 a sheirbheáil, trí chóip dhílis den achainí,
agus an fógra formhuinithe uirthi, a sheachadadh ar an
bhfreagróir agus a fhágáil aige, agus tríd an gcóip fhianaithe
agus an fógra cuí formhuinithe uirthi a thaispeáint dó san
am céanna. Ach amháin mar a fhoráiltear anseo ina dhiaidh
seo, is trína sheachadadh ar an bhfreagróir go pearsanta a
dhéanfar aon doiciméad eile a sheirbheáil ar fhreagróir nó
ar choimircí.
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(2) Más rud é, de bhíthin staid choirp nó mheabhrach
an fhreagróra nó an choimircí, nó de bhíthin a cháis nó im-
thosca eile an cháis, nach mbeadh seirbheáil phearsanta in-
déanta nó fóirsteanach, ansin féadfar seirbheáil a dhéanamh
mar a leanas:—

(a) más othar a mbeidh cónaí air in ospidéal meabhair-
ghalar nó i bhforas eile an freagróir nó an coimicı́,
tríd an bhfógra nó an doiciméad a sheachadadh
ar an duine a bheidh i gceannas an ospidéil nó
an fhorais de thuras na huaire;

(b) más rud é nach othar den sórt sin é an freagróir nó
an coimircí, tríd an bhfógra nó an doiciméad a
sheachadadh ar áitritheoir éigin, agus é bliain is
fiche d’aois nó os a chionn, i dteach cónaithe an
choimircí nó ina ghnáth-áit chónaithe nó san áit
chónaithe is deireanaí is eol a bheith aige, agus
an teach nó an áit chónaithe sin a bheith laistigh
den dlínse.

(3) Ní bheidh feidhm ag forálacha na rialach seo
i dtaobh seirbheála ionadaí maidir le seirbheáil fógra faoi
achainí thionscnaimh faoi alt 68 nó alt 103 den Acht, mura
n-ordóidh an Breitheamh a mhalairt.

95. I ngach cás déanfar mionnscríbhinn seirbheála an
fhógra nó an doiciméid sin a chomhdú leis an gCláraitheoir,
agus luafar inti ach go háirithe tráth, áit agus modh na
seirbheála, agus, i gcás nach mbeifear tar éis seirbheáil
phearsanta a dhéanamh, luafar na forais agus an fáth nach
mbeifear tar éis an tseirbheáil phearsanta sin a dhéanamh,
agus an modh a mbeifear tar éis seirbheáil a dhéanamh de
réir fho-riail 94 (2). Is i bhFoirm Uimh. 15 a bheidh an
mhionnscríbhinn sin.

96. Maidir le hiarratas, ó aon duine in aon ábhar, ar chead
chun aturnaetha a athrú, beidh mionnscríbhinn ón duine sin
ag gabháil leis ina dtaispeánfar an chúis a bheidh leis an
athrú.

97. Faoi réir fhorálacha an Ordaithe seo, féadfaidh aturn-
aetha cibé táillí a ghearradh, agus ceadófar cibé táillí dóibh,
ar sheirbhísí gairmiúla in imeachtaí i ndáil le coimircithe
Cúirte, a cheadófaí dóibh ar sheirbhísí gairmiúla dá samhail
i ndáil le himeachtaí i gcoitinne san Ard-Chúirt.

98. Faoi réir aon ordaithe a dhéanfaidh an Breitheamh
san ábhar, féadfaidh an Cláraitheoir a ordú go ndéanfar aon
bhille costas in aon imeacht faoin Acht a tharchur chuig an
Máistir Fómhais lena fhómhas agus déanfaidh seisean an
méid a bheidh dlite air a fhómhas agus a dheimhniú in am
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trátha amhail is dá mbeifí tar éis a ordú dó é sin a dhéanamh
le hordú ón mBreitheamh.

99. (1) Féadfaidh an Cláraitheoir féin suim a thomhas i
leith costas i gcás ina n-ordóidh an Breitheamh amhlaidh, nó
i gcás ina dtoileoidh na páirtithe lena mbainfidh leis sin, nó
i gcás ina measfaidh sé nár mhó ná £1,000 an tsuim a chead-
ófaí ar fhómhas.

(2) I gcás ina ndéanfaidh an Cláraitheoir costais a
thomhas de bhun na rialach seo, féadfaidh an Cuntasóir an
tsuim arna tomhas amhlaidh a íoc, d’ainneoin go mbeidh
ordaithe san ordú faoina mbeidh na costais sin iníoctha íoc a
dhéanamh ar dheimhniú fómhais ina leith a thabhairt ar aird.

100. Costais an Aturnae Ghinearálta i ndáil le haon ábhar
ina mbeidh sé tar éis gníomhú mar chúramaí, mar ghlacadóir
nó mar chaomhnóir, nó aon chostais i ndáil le haon imeacht-
aí a bheidh tionscanta aige de réir ordacháin an Bhreithimh
nó an Chláraitheora, íocfaidh cibé páirtithe iad, nó íocfar as
cibé cistí iad, a ordóidh an Breitheamh nó an Cláraitheoir.

101. Mura n-ordóidh an Breitheamh nó an Cláraitheoir a
mhalairt, ní cheadófar ar chostas eastát an choimircí aon
chostais nó caiteachais d’aon chúramaí, glacadóir nó caomh-
nóir as aon obair ba chuí a bheith déanta aige féin go
pearsanta agus gan aon chúnamh gairmiúil a bheith ag
teastáil chun í a dhéanamh.

102. Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt leis an
Acht nó leis an Ordú seo, is le mionnscríbhinn a thabharfar
an fhianaise in aon imeachtaí nó ábhar faoin Acht nó faoin
Ordú seo; ach i gcás ar bith féadfaidh an Breitheamh agus,
in imeachtaí os a chomhair, féadfaidh an Cláraitheoir a ordú
go bhfreastalóidh aon duine a mbeidh mionnscríbhinn
déanta aige le dul faoi chroscheistiú agus féadfaidh sé a ordú
go dtabharfar agus go dtógfar an t-iomlán nó aon chuid den
fhianaise viva voce.

103. Féadfaidh an Cláraitheoir dearmaid chléireachais i
mbreithiúnais nó in orduithe ón mBreitheamh, nó earráidí
arna dtarlú de thaisme iontu mar gheall ar aon bhotún nó
easnamh, a cheartú tráth ar bith le formheas an Bhreithimh.
Féadfaidh an Cláraitheoir dearmaid chléireachais in ord-
uithe, rialuithe nó ordacháin a bheidh déanta nó tugtha ag
an gCláraitheoir, nó earráidí arna dtarlú de thaisme iontu
mar gheall ar aon bhotún nó easnamh, a cheartú tráth ar
bith gan an t-ábhar a tharchur chun an Bhreithimh.
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104. Is ó Oifig na gCoimircithe Cúirte a eiseofar gach
ordú in imeachtaí lena mbainfidh an tOrdú seo.

————————

ORDÚ 68.

Ioncam.

1. San Ordú seo, ciallaíonn ‘‘na Coimisinéirí’’ na Coimis-
inéirí Ioncaim.

2. Is é teideal a chuirfear ar gach imeacht i gcúiseanna
agus in ábhair maidir le hIoncam:

‘‘An Ard-Chúirt
Ioncam.’’

I. Cánacha agus dleachtanna a ghnóthú.

3. Maidir le himeachtaí chun aon cháin nó dleacht faoi
chúram agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí a ghnóthú, nó
imeachtaí le haghaidh aon fhíneála, aon phionóis nó aon
fhorghéillte a bhainfidh le haon cháin nó dleacht den sórt
sin nó a bheidh tabhaithe faoi na hAchtanna nó forchurtha
leis na hAchtanna a bhainfidh le custaim nó mál, nó imeacht-
aí chun mionnscríbhinn nó cuntas, cibé acu faoi mhionn é
nó nach ea, a sheachadadh, nó imeachtaí chun mínithe nó
doiciméid i ndáil le haon cháin nó dleacht den sórt sin a
thabhairt, nó imeachtaí chun earraí a dhaoradh faoi na
hAchtanna Custam, féadfar iad a thionscnamh le toghairm
achomair (nó, más gá sin sna himthosca, le toghairm iomlán-
ach).

4. (1) I gcúiseanna agus in ábhair maidir le hIoncam féad-
faidh an Chúirt cead a thabhairt chun toghairm thionsc-
naimh a sheirbheáil lasmuigh den dlínse.

(2) Gach iarratas ar chead chun toghairm den sórt sin,
nó fógra fúithi, a sheirbheáil ar chosantóir lasmuigh den
dlínse, beidh mionnscríbhinn, nó fianaise eile, mar thaca leis
ina luafar an teisteoir a bheith á chreidiúint cúis mhaith
chaingne a bheith ag an ngearánaí, agus ina léireofar cá háit
nó cén tír ina mbeidh, nó inar dócha go bhfaighfear, an
cosantóir, agus cibé acu is saoránach d’Éirinn é nó nach ea;
agus ní thabharfar aon chead mura gcuirfear ina luí go leor-
mhaith ar an gCúirt gur cás cuí é an cás chun seirbheáil a
dhéanamh lasmuigh den dlínse.
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(3) Beidh feidhm ag forálacha Ordú 11, rialacha 6 go

10 (go huile), maidir le seirbheáil lasmuigh den dlínse i gcúis-
eanna agus in ábhair maidir le hIoncam.

5. Má loiceann cosantóir i gcomhlíonadh aon ordaithe
chun cuntas a sheachadadh, cibé acu faoi mhionn nó le
mionnscríbhinn é nó nach ea, nó chun mínithe nó doiciméid
i ndáil le haon cháin nó dleacht den sórt sin a dúradh a
thabhairt, féadfar ordú astaithe a eisiúint ina choinne faoi
fhorálacha Ordú 44, Cuid I.

II. Achomhairc faoin Finance Act, 1894, alt 10.

6. Aon duine éagóirithe de réir bhrí an Finance Act, 1894,
alt 10 (1), ar mian leis achomharc a dhéanamh in aon cheann
de na cásanna a luaitear san alt sin, déanfaidh sé, laistigh de
mhí tar éis dósan nó dá aturnae fógra i bhFoirm Uimh. 29 i
bhFoscrı́bhinn C a fháil faoi bhreith nó éileamh na gCoimis-
inéirí, ráiteas i scríbhinn, arna dhíriú chuig na Coimisinéirí,
i dtaobh fhorais an achomhairc sin a sheachadadh ag oifig
an Aturnae Ioncaim i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, nó a
fhágáil inti, le linn uaireanta oifige.

7. Beidh sa ráiteas sin ainm agus seoladh iomlán an
achomharcóra agus ainm agus áit chláraithe ghnó a aturnae
(más ann), agus sonrófar ann go soiléir na forais uile agus
faoi seach ar a mbeidh an t-achomharcóir á mhaíomh breith
nó éileamh na gCoimisinéirí a bheith earráideach agus, má
mhaíonn sé gur luach iomarcach an luach a bheidh curtha
ag na Coimisinéirí ar aon mhaoin, déanfaidh sé an mhaoin
sin a shainaithint ina ráiteas agus luafaidh sé an luach a
bheidh á mhaíomh aige is ceart a chur ar an maoin.

8. Laistigh de mhí tar éis an ráiteas sin a fhágáil nó a
sheachadadh tabharfaidh na Coimisinéirí fógra don achomh-
arcóir nó dá aturnae á rá an bhreith nó an t-éileamh a
mbeidh achomharc déanta ina coinne nó ina choinne a
bheith tarraingthe siar acu nó cinneadh a bheith déanta acu
seasamh léi nó leis, go hiomlán nó go páirteach, agus más go
páirteach é, á rá cad í an pháirt í, agus luafaidh siad san
fhógra sin forais na breithe sin agus sonraí an éilimh sin a
mhéid a bheidh cinneadh déanta acu seasamh léi nó leis.

9. Féadfaidh an t-achomharcóir, laistigh de mhí tar éis dó
fógra na gCoimisinéirí a fháil faoina gcinneadh seasamh lena
mbreith nó lena n-éileamh, go hiomlan nó go páirteach, dul
ar aghaidh lena achomharc trí achainí a thíolacadh don
Chúirt. Díreach tar éis an tíolactha seirbheálfaidh an
t-achomharcóir cóip den achainí ar na Coimisinéirí trína
fágáil in oifig an Aturnae Ioncaim le linn uaireanta oifige.
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10. Laistigh de mhí tar éis an chóip den achainí a sheir-
bheáil déanfaidh na Coimisinéirí a bhfreagra uirthi a
chomhdú sa Phríomh-Oifig agus seirbheálfaidh siad cóip den
fhreagra sin ar an achomharcóir nó ar a aturnae; agus, mura
ndéanfar sin, measfar go mbeidh géillte do na fíorais a
bheidh luaite san achainí agus, air sin, féadfaidh an
t-achomharcóir an achainí a chur síos lena héisteacht.

11. Faoi réir fhorálacha na Rialacha seo, ní luafaidh an
t-achomharcóir ina achainí aon fhorais achomhairc nach
mbeidh leagtha amach go sonrach ina ráiteas i dtaobh na
bhforas achomhairc, ná tráth éisteachta na hachainí sin ní
cheadófar dó seasamh ar aon fhorais den sórt sin; ná ní
cheadófar do na Coimisinéirí, ag an éisteacht sin, seasamh
ar aon fhorais chun bonn a thabhairt dá mbreith nó dá
n-éileamh nach mbeidh leagtha amach go sonrach ina
bhfreagra.

12. Ar an bhfreagra a chomhdú agus ar chóip de a sheir-
bheáil mar atá ráite, measfar an t-ábhar a bheith i saincheist
go hiomlán, agus féadfaidh an t-achomharcóir an achainí a
chur síos lena héisteacht mar a dúradh, agus mura ndéan-
faidh sé amhlaidh laistigh de sheacht lá tar éis an freagra a
sheirbheáil féadfaidh na Coimisinéirí déanamh amhlaidh.

13. Mura n-ordófar a mhalairt is viva voce a thabharfar
an fhianaise tráth éisteachta na hachainí.

14. Féadfaidh an Chúirt, ag aon chéim de na himeachtaí,
a cheadú don achomharcóir a fhorais achomhairc agus a
achainí a leasú, nó a cheadú do na Coimisinéirí a bhfreagra
a leasú, i cibé slí agus ar cibé téarmaí is cóir.

15. (1) Is le foriarratas iar bhfógra do na Coimisinéirí a
dhéanfar iarratas faoin Finance Act, 1894, alt 10 (4), ar chead
chun achomharc a thionscnamh gan dleacht a íoc, nó gan
ach cuid den dleacht a íoc, agus is é teideal a chuirfear air
ná maidir leis an achomharc a bheidh beartaithe agus maidir
leis an Finance Act, 1894, agus seirbheálfar é laistigh den
tréimhse ama atá ceaptha le riail 9, mar aon le cóip den
mhionnscríbhinn a bheidh mar fhoras leis an iarratas, trína
fhágáil in oifig an Aturnae Ioncaim, nó trína sheachadadh
ag an oifig sin, le linn uaireanta oifige, ceithre lá glan ar a
laghad sula n-éistfear an t-iarratas.

(2) I gcás ina ndéanfar iarratas den sórt sin féadfaidh
an t-achomharcóir, d’ainneoin an tréimhse ama atá ceaptha
le riail 9 chun an achainí a thíolacadh a bheith caite, dul ar
aghaidh lena achomharc trí achainí a thíolacadh don Chúirt,
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laistigh de cheithre lá dhéag tar éis an t-ordú a bheidh déanta
ar an iarratas sin a bheith comhlánaithe, agus cóip den
achainí a sheirbheáil sa tslí a fhoráiltear sa riail sin.

III. Achomhairc faoin Succession Duty Act, 1853, alt 50.

16. Féadfar achomharc de bhun an Succession Duty Act,
1853, alt 50, a thionscnamh trı́ achainı́ a thı́olacadh don Chúirt.
Dı́reach tar éis an tı́olactha, seirbheálfaidh an t-achomharcóir
cóip den achainí ar na Coimisinéirí trína fágáil in oifig an
Aturnae Ioncaim le linn uaireanta oifige, agus air sin beidh
feidhm ag forálacha rialacha 10 go 14 (go huile) maidir leis
an achomharc sin.

Iarratais faoin Acht Airgeadais, 1983, alt 18.

17. Féadfar iarratas de bhun an Achta Airgeadais, 1983,
alt 18, a dhéanamh le foriarratas ex parte a mbeidh mionn-
scríbhinn mar fhoras leis, agus teideal mar a fhoráiltear i riail
2, agus maidir leis an Acht sin, uirthi, ar mionnscríbhinn í
ina sainaithneofar an duine lena mbainfidh an t-iarratas sin.

IV. Ilghnéitheach.

18. Coimeádfar Leabhar Cúiseanna ar leith le haghaidh
imeachtaí i gcúiseanna agus in ábhair maidir le hIoncam.

19. Ní fhorléireofar aon ní sna Rialacha seo mar ní a
dhéanfaidh dochar do na cearta, na pribhléidí agus na
tosaíochtaí a chaomhnaítear leis an Acht Airgid, 1924, alt
38(2).

20. Ní bheidh feidhm ag forálacha Ordú 16, agus Ordú 19,
riail 2, maidir le himeachtaí i gcúiseanna nó in ábhair maidir
le hIoncam.

21. Faoi réir na cumhachta chun aistriú a dhéanamh,
déanfar imeachtaí i gcúiseanna agus in ábhair maidir le hIon-
cam a shannadh do cibé Breitheamh a shannfaidh Uachtarán
na hArd-Chúirte ó thráth go chéile chun imeachtaı́ den sórt
sin a éisteacht.

————————
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ORDÚ 69.

Cosantóir a ghabháil faoin DEBTORS ACT (IRELAND),
1872.

1. Is le mionnscríbhinn agus ex parte a dhéanfar ordú
gabhála faoin Debtors Act (Ireland), 1872, alt 7 (agus is i
bhFoirm Uimh. 16 i bhFoscríbhinn F, Cuid II, a bheidh sé),
ach féadfaidh an cosantóir, tráth ar bith tar éis na gabhála,
a iarraidh ar an gCúirt an t-ordú a chealú nó a athrú, nó
go ndéanfaí é a scaoileadh as coimeád, nó féadfaidh sé cibé
faoiseamh eile is cóir a iarraidh ar an gCúirt.

2. Sula ndéanfar ordú gabhála a sheachadadh ar an
nGarda Síochána déanfar áit chláraithe ghnó aturnae an
ghearánaí, nó seoladh seirbheála an ghearánaí féin mar a
cheanglaítear le hOrdú 4, rialacha 14 agus 15, a fhor-
mhuiniú air.

3. Féadfaidh sé gurb é a bheidh san urrús a bheidh le
tabhairt ag an gcosantóir an tsuim a bheidh luaite san ordú
a thaisceadh sa Chúirt, nó banna don ghearánaı́ ón gcosantóir
agus beirt leorurra (nó, le cead ón gCúirt, urra amháin nó
níos mó ná beirt urra), nó, le toiliú an ghearánaí, aon chineál
eile urrúis. Féadfaidh an gearánaí, laistigh de cheithre lá tar
éis sonraí a fháil i dtaobh ainmneacha agus sheoltaí na
n-urraí beartaithe, fógra a thabhairt á rá é a bheith ag cur
ina choinne sin, agus sonraí a agóidí á lua aige san fhógra.
Sa chás sin déanfaidh an Máistir dóthanacht an urrúis a
chinneadh agus beidh cumhacht aige costais a dhámhachtain
do cheachtar páirtí. Beidh sé de dhualgas ar an ngearánaí
coinne a fháil chun na críche sin agus, mura ndéanfaidh sé
amhlaidh laistigh de cheithre lá tar éis fógra agóide a
thabhairt, measfar gur leor an t-urrús.

4. Beidh an t-airgead a thaiscfear, maille leis an urrús,
agus gach imeacht air sin, faoi réir ordú agus rialú na Cúirte.

5. Mura n-ordófar a mhalairt, beidh na costais a ghabh-
faidh agus a bhainfidh le hordú gabhála ina gcostais sa chúis.

6. Ar an tsuim a bheidh luaite san ordú a íoc isteach sa
Chúirt, tabharfar admháil, agus ar an mbanna nó ar an urrús
eile a fháil, tabharfar deimhniú sa chéill sin, arna shíniú nó
arna fhianú ag aturnae an ghearánaí, má tá aturnae aige,
nó ag an ngearánaí, má agraíonn sé i bpearsa. Tabharfaidh
seachadadh na hadmhála sin, nó deimhnithe, ar an oifigeach
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a mbeidh an t-ordú á fhorghnı́omhú aige teideal don chosant-
óir chun bheith scaoilte as coimeád.

7. An t-oifigeach a mbeidh gabháil á déanamh aige faoi
ordú den sórt sin, déanfaidh sé dáta cruinn na gabhála a
fhormhuiniú ar an ordú laistigh de dhá lá tar éis na gabhála
sin.

————————

ORDÚ 70.

Cúiseanna agus ábhair maidir le pósadh.

I. Achainí.

1. Déanfar imeachtaí i gcúiseanna agus in ábhair maidir
le pósadh a thionscnamh trí achainí a chomhdú, arna díriú
chuig an Ard-Chúirt, agus is i bhFoirm Uimh. 1 i bhFo-
scríbhinn L a bheidh sí. (Is iad na foirmeacha atá leagtha
amach san Fhoscríbhinn sin na foirmeacha dá dtagraítear
anseo ina dhiaidh seo san Ordú seo.)

2. I ngach achainí lena dtionscnófar imeachtaí den sórt sin
luafar sainchónaí na bpáirtithe ar dháta an phósta agus ar
dháta na hachainí, faoi seach, áit an phósta, seoladh agus
tuairisc gach páirtí, agus an líon leanaí ón bpósadh.

3. Beidh mionnscríbhinn, arna déanamh ag an achainíoch,
ag gabháil le gach achainí, lena bhfíorófar na fíorais a
mbeidh eolas pearsanta aige nó aici orthu, agus ina dteist-
eofar é nó í a bheith á chreidiúint gur fíor do na fíorais eile
a bheidh líomhnaithe san achainí, agus déanfar an mhionn-
scríbhinn sin a chomhdú leis an achainí.

4. I gcásanna ina mbeidh foraithne neamhnithe pósta, nó
foraithne idirscartha a mensa et thoro, á lorg ag an achain-
íoch, luafar thairis sin i mionnscrı́bhinn an achainı́gh, a chomh-
dófar leis an achainí uaidh nó uaithi, gan aon chlaonpháirt-
eachas nó cúlcheadú a bheith idir an t-achainíoch agus an
páirtí eile sa phósadh nó sa phósadh líomhnaithe, agus i
gcásanna ina mbeidh foraithne á lorg ag an achainíoch chun
go ndéanfaí cearta an phósta a aiseag luafar thairis sin sa
mhionnscríbhinn a chomhdófar leis an achainí fíorais
dhóthanacha chun a thaispeáint éileamh i scríbhinn ar
chomhchónaí agus aiseag chearta an phósta a bheith déanta
ag an achainíoch ar an bpáirtí a bheidh le forghairm, agus,
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tar éis deise réasúnaí chun déanamh de réir an éilimh sin, an
comhchónaí sin agus aiseag sin chearta an phósta a bheith
ceilte.

II. Forghairm.

5. Gach achainíoch a chomhdóidh achainí agus mionn-
scríbhinn déanfaidh sé forghairm, faoi shéala na Cúirte, a
bhaint amach láithreach lena seirbheáil ar gach freagróir sa
chúis.

6. Is i bhFoirm Uimh. 2 a bheidh gach forghairm, agus
déanfaidh an páirtí a bheidh á baint amach, nó a aturnae, an
fhorghairm sin, mar aon le praecipe, a thógáil ar láimh agus
cuirfidh sé á síniú í. Sa praecipe beidh áit chláraithe ghnó an
aturnae a mbeidh sé á thaisceadh aige, nó mura mbeidh aon
aturnae ann, seoladh i gcomhair seirbheála laistigh den
dlínse ina bhféadfar fógraí, pléadálacha, orduithe, barántais
agus doiciméid eile a fhágáil i gcomhair an pháirtí sin.

III. Seirbheáil.

7. Déanfar forghairmeacha a sheirbheáil go pearsanta
nuair is féidir sin a dhéanamh.

8. Déanfar forghairm a sheirbheáil trí chóip dhílis di a
sheachadadh go pearsanta ar an bpáirtí forghairthe, agus tríd
an gcóip bhunaidh a thabhairt ar aird, má éilítear sin.

9. Déanfar cóip dheimhnithe den achainí faoi shéala na
Cúirte a sheachadadh, mar aon leis an gcóip den fhorghairm,
ar gach duine ar a seirbheálfar forghairm.

10. I gcásanna nach féidir seirbheáil phearsanta a dhéan-
amh, féadfar iarratas a dhéanamh le foriarratas chun na
Cúirte chun modh seirbheála éigin eile a chur in ionad na
seirbheála pearsanta.

11. Tar éis seirbheáil a dhéanamh, déanfar an fhorghairm,
agus deimhniú seirbheála i bhFoirm Uimh. 3 formhuinithe
uirthi, a chomhdú láithreach sa Phríomh-Oifig.

12. Nuair a ordófar forghairm a fhógairt, déanfar na
nuachtáin ina mbeidh an fógrán a chomhdú sa Phríomh-
Oifig i dteannta na forghairme.
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13. Beidh feidhm ag rialacha 7 go 12, a mhéid a bhaineann
siad le seirbheáil forghairmeacha, maidir le seirbheáil gach
doiciméid eile is gá a sheirbheáil go pearsanta.

14. Ní rachaidh achainíoch ar aghaidh, tar éis forghairm
a bhaint amach, go dtí go mbeidh láithreas taifeadta ag na
freagróirí nó thar a gceann, nó go dtí go suífear le mionn-
scríbhinn, arna comhdú sa Phríomh-Oifig, iad a bheith for-
ghairthe go cuí agus gan a bheith tar éis láithriú.

15. Cuirfear an fhorghairm dá dtagrófar sa mhionn-
scríbhinn seirbheála i gceangal leis na mionnscríbhinní sin,
agus déanfaidh an duine a mionnófar í os a chomhair í a
mharcáil. Is i bhFoirm Uimh. 4 a bheidh mionnscríbhinn
seirbheála forghairme.

IV. Láithreas.

16. Gach láithreas de réir forghairme déanfar é a thaifead-
adh sa Phríomh-Oifig i leabhar a bheidh curtha ar fáil chun
na críche sin, agus is i bhFoirm Uimh. 5 a bheidh sé.

17. Féadfar láithreas a thaifeadadh tráth ar bith sula
mbeidh imeacht tionscanta d’éagmais láithris, nó dá éis sin
le cead na Cúirte, agus i ngach láithreas beidh áit chláraithe
ghnó an aturnae a mbeidh an láithreas á thaifeadadh aige,
nó, mura mbeidh aon aturnae ann, seoladh le haghaidh
seirbheála mar a fhorordaítear le riail 6.

18. Más mian le páirtí forghairthe aon cheist a tharraingt
anuas i dtaobh dhlínse na Cúirte, taifeadfaidh sé láithreas i
ndiaidh agóide, agus laistigh d’ocht lá comhdóidh sé sa
Phríomh-Oifig a ghníomh ar achainí ag cur leis an agóid sin,
agus an lá céanna seachadfaidh sé cóip den chéanna ar an
achainíoch, nó ar a aturnae. Tar éis láithreas iomlánach a
thaifeadadh de réir na forghairme, nı́ féidir le páirtı́ forghairthe
aon agóid a dhéanamh i dtaobh dlínse.

V. Idiragróir.

19. Maidir le hiarratas ar chead chun idiragairt in aon
chúis, déanfar chun na Cúirte é, le foriarratas, a mbeidh
mionnscríbhinn mar thaca leis, agus glacfaidh gach páirtí a
bheidh ag idiragairt páirt sna himeachtaí ag cibé céim a
bheidh bainte amach acu, mura n-ordóidh an Chúirt a mhal-
airt, ach féadfaidh an Chúirt cead a thabhairt do pháirtí a
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bheidh ag idiragairt pléadáil, amhail is dá mba pháirtí sna
himeachtaí ó thús é.

VI. Freagra.

20. Gach freagróir a mbeidh láithreas taifeadta aige féad-
faidh sé, laistigh d’ocht lá is fiche tar éis an fhorghairm a
sheirbheáil air, freagra ar an achainí, i bhFoirm Uimh. 6, a
chomhdú sa Phríomh-Oifig.

21. Déanfaidh gach freagróir, an lá ar a gcomhdóidh sé
freagra, cóip den fhreagra sin a sheachadadh ar an achain-
íoch, nó ar a aturnae.

22. Gach freagra ina mbeidh ábhar seachas séanadh
simplí ar na fíorais a bheidh luaite san achainí, beidh mionn-
scríbhinn arna déanamh ag an bhfreagróir ag gabháil leis,
lena bhfíorófar an t-ábhar eile nó breise sin, a mhéid a
bheidh eolas pearsanta aige air, agus ina dteisteofar é a
bheith á chreidiúint gur fíor don chuid eile den ábhar eile
nó breise sin, agus déanfar an mhionnscríbhinn sin a
chomhdú leis an bhfreagra.

23. I gcásanna a bhainfidh le foraithne neamhnithe pósta,
nó foraithne idirscartha a mensa et thoro, luafaidh an freag-
róir, arb é fearchéile an achainígh é nó arb í banchéile an
achainígh í, thairis sin, sa mhionnscríbhinn a chomhdófar leis
an bhfreagra, gan aon chlaonpháirteachas nó cúlcheadú a
bheith idir an teisteoir agus an t-achainíoch.

VII. Tuilleadh pléadálacha.

24. Laistigh de cheithre lá dhéag ó dháta comhdaithe agus
seachadta an fhreagra féadfaidh an t-achainíoch freagra a
chomhdú ar an bhfreagra sin, agus ní cheadófar a thuilleadh
pléadála gan cead ón gCúirt.

25. Déanfar cóip de gach freagra ar fhreagra agus pléadáil
ina dhiaidh sin a sheachadadh ar na páirtithe freasúracha nó
ar a n-aturnaetha ar lá comhdaithe an fhreagra agus na
pléadála.

VIII. Rialacha ginearálta i dtaobh pléadálacha.

26. Ceachtar páirtí ar mian leis aon phléadáil a athrú nó
a leasú déanfaidh sé cead chun sin a dhéanamh a iarraidh ar
an Máistir le foriarratas iar bhfógra, mura rud é nach mbeidh
san athrú nó sa leasú ach athrú nó leasú foclaíochta, nó athrú



O. 70, r. 26 260

nó leasú de chineál earráide cléireachais, agus i gcás den sórt
sin, féadfar an t-iarratas a dhéanamh ex parte.

27. Nuair a bheidh ordaithe achainí, freagra nó pléadáil
eile a athrú nó a leasú, is ó thráth comhlíonta an ordaithe a
ríomhfar an tréimhse ama chun cóip den chéad phléadáil eile
a chomhdú agus a sheachadadh.

28. Déanfar cóip de gach pléadáil ina dtaispeánfar na
hathruithe agus na leasuithe a bheidh déanta inti a sheachad-
adh ar na páirtithe freasúracha lá déanta na n-athruithe agus
na leasuithe sin sa phléadáil a bheidh comhdaithe sa
Phríomh-Oifig; agus beidh de chead ag na páirtithe freasúr-
acha, más rud é go mbeidh pléadáilte acu cheana féin, an
phléadáil sin a leasú laistigh de cheithre lá tar éis an
tseachadta sin, nó laistigh de cibé tréimhse ama bhreise a
lamhálfar chuige sin.

29. Má loiceann ceachtar páirtí sa chúis cóip den fhreagra,
den fhreagra ar an bhfreagra nó den phléadáil eile a chomh-
dú nó a sheachadadh, nó é nó í a athrú nó a leasú, nó cóip
d’aon phléadáil athraithe nó leasaithe a sheachadadh, lais-
tigh den tréimhse ama a bheidh lamháilte chuige sin, ní
bheidh an páirtí ar ar chóir an chóip den fhreagra sin, den
fhreagra sin ar an bhfreagra nó den phléadáil eile sin, nó
den phléadáil athraithe nó leasaithe sin, a sheachadadh faoi
cheangal í a ghlacadh, agus ní chomhdófar an freagra sin, an
freagra sin ar an bhfreagra nó an phléadáil eile sin, nó ní
dhéileálfar leis nó léi mar fhreagra nó pléadáil a mbeifear
tar éis é nó í a chomhdú nó ní mheasfar é nó í a bheith
comhdaithe, nó ní athrófar nó ní leasófar é nó í, ach amháin
le hordú ón gCúirt. Is ar an bpáirtí a mbeidh an t-ordú sin
á iarraidh aige a thitfidh costas fála an ordaithe, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

30. Maidir le hiarratais ar a thuilleadh sonraí i dtaobh
ábhar a bheifear tar éis a phléadáil, déanfar chun na Cúirte
iad le foriarratas iar bhfógra.

31. Ní dhéanfar aon phléadáil in aon chúis nó ábhar
maidir le pósadh, ach amháin an achainí lena dtionscnófar
na himeachtaí, a chomhdú, a sheachadadh nó a leasú le linn
na Saoire Fada mura n-ordóidh an Chúirt sin, ach féadfar
gach achainí den sórt sin a sheachadadh le linn na Saoire
Fada gan aon ordú.

IX. Scrúdú liachta.

32. (1) In imeachtaí chun pósadh a neamhniú ar fhoras
leimhe nó éagumais, iarrfaidh an t-achainíoch ar an Máistir,
tar éis an phléadáil deiridh a chomhdú nó, mura mbeidh aon
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láithreas taifeadta nó aon fhreagra comhdaithe, tar éis an
tréimhse ama a bheidh lamháilte chun láithreas a thaifead-
adh nó freagra a chomhdú (de réir mar a bheidh) a bheith
caite, cinneadh a dhéanamh ar cheart lia-chigirí a cheapadh
chun na páirtithe a scrúdú.

(2) Ar an iarratas sin a dhéanamh chuige féadfaidh an
Máistir beirt lia-chigire a cheapadh chun na páirtithe a
scrúdú agus toradh an scrúdaithe sin a thuairisciú don
Chúirt.

(3) Nuair a bheidh aon imeachtaí den sórt sin á n-éist-
eacht féadfaidh an Chúirt lia-chigire nó beirt lia-chigire a
cheapadh chun aon pháirtí nach mbeidh scrúdaithe a scrúdú
nó chun aon pháirtí a bheidh scrúdaithe a scrúdú tuilleadh,
agus chun toradh an scrúdaithe sin a thuairisciú don Chúirt.

(4) In imeachtaı́ chun pósadh a neamhniú ar an bhforas
nach mbeifear tar éis an pósadh a chur i gcrích mar gheall ar
dhiúltú toiliúil an fhreagróra déanamh amhlaidh, féadfaidh
ceachtar páirtí, tar éis an phléadáil deiridh a chomhdú, a
iarraidh ar an Máistir lia-chigirí a cheapadh chun na páirtithe
a scrúdú agus toradh an scrúdaithe sin a thuairisciú don
Chúirt. Ar an iarratas sin a dhéanamh chuige ceapfaidh an
Máistir beirt lia-chigire agus beidh de chead ag ceachtar de
na páirtithe dul faoi scrúdú ag duine amháin de na cigirí nó
ag an mbeirt chigire a cheapfar amhlaidh.

(5) An páirtí a mbeifear tar éis lia-chigirí a cheapadh
mar a dúradh ar iarratas uaidh, cuirfidh sé faoi deara fógra
faoi thráth agus áit an scrúdaithe a thabhairt don pháirtí
eile.

(6) Is i seomraí comhairle duine de na lia-chigirí a
bheidh ceaptha mar a dúradh, nó in áit chaoithiúil éigin eile
a bheidh le sonrú san ordú á gceapadh, a chuirfear gach
scrúdú ar siúl.

(7) Freastalóidh Cláraitheoir san áit a bheidh soc-
raithe don scrúdú agus iarrfaidh sé ar na haturnaetha thar
ceann na bpáirtithe aithne a thabhairt ar na páirtithe a
bheidh le scrúdú. Nuair a bheidh aithne tugtha ar na páirt-
ithe, deimhneoidh an Cláraitheoir an t-aitheantas sin i
bhFoirm Uimh. 8, agus cuirfidh sé na lia-chigirı́ faoi mhionn
i bhFoirm Uimh. 9 agus sı́neoidh siadsan an Fhoirm sin.
Comhdóidh an Cláraitheoir an deimhniú aitheantais agus an
mionn sa Phríomh-Oifig.
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(8) Déanfaidh na lia-chigirí gach tuarascáil a thabhar-
far faoin riail seo a chur leis an bpost cláraithe réamhíoctha
chuig an Máistir sna Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, agus
air sin comhdófar sa Phríomh-Oifig í, agus beidh ceachtar
páirtí i dteideal cóip di a fháil ar an táille fhorordaithe a
íoc.

X. Triail nó éisteacht.

33. Ní ghlaofar aon chúis le haghaidh trialach nó éist-
eachta go dtí go mbeidh deich lá caite ón lá a mbeidh an
t-iarratas chun modh na trialach a shocrú éiste, mura ndéan-
far sin le toiliú nó le hordú speisialta.

34. Féadfar aon fhreagróir sa chúis, tar éis láithreas a
thaifeadadh, gan freagra ar an achainí sa phríomhchúis a
chomhdú, a éisteacht i leith aon cheiste i dtaobh costas.

35. Féadfaidh an Chúirt, le linn aon chúis a bheith á triail
nó á héisteacht, atráthú a ordú go dtí cibé tráth agus faoi
réir cibé coinníollacha i dtaobh costas agus eile is cuí léi.

XI. Fianaise arna tógáil le mionnscríbhinn.

36. Nuair a bheidh ordaithe ag an gCúirt gach ceann nó
aon cheann de na fíorais a bheidh leagtha amach sna pléad-
álacha a chruthú le mionnscríbhinní, comhdófar na mionn-
scríbhinní sin sa Phríomh-Oifig laistigh d’ocht lá ó thráth
tabhartha an ordacháin sin, mura n-ordóidh an Chúirt a
mhalairt.

37. Féadfar frith-mhionnscríbhinní i dtaobh aon fhíoras a
bheidh le cruthú le mionnscríbhinn a chomhdú laistigh
d’ocht lá ó dháta comhdaithe na mionnscríbhinní a mbeidh
beartaithe iad a fhreagairt leo.

38. Déanfar cóipeanna de na mionnscríbhinní uile a
sheachadadh, lá comhdaithe mionnscríbhinní, ar na páirtithe
eile a bheidh le héisteacht le linn thriail nó éisteacht na cúise,
nó ar a n-aturnaetha.

39. Ní dhéanfar mionnscríbhinní mar fhreagra ar fhrith-
mhionnscríbhinní a chomhdú gan cead ón gCúirt.

40. Féadfaidh an Chúirt, ar aon pháirtí dá iarraidh sin, a
ordú d’aon duine a mbeidh mionnscríbhinn déanta aige
freastal lena chroscheistiú.
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XII. Imeachtaí le hachainí.

41. Féadfaidh aon pháirtí i gcúis, a mbeidh láithreas taif-
eadta aige, a iarraidh ar an gCúirt, le foriarratas, é a éisteacht
ar a achainí i dtaobh aon cheisteanna comhthaobhacha a
thiocfaidh chun cinn in agra.

42. Déanfaidh an páirtí a mbeidh cead éisteachta ar a
achainı́ tugtha dó a ghnı́omh ar achainı́ a chomhdú sa Phrı́omh-
Oifig laistigh d’ocht lá, agus seachadfaidh sé cóip de an lá
céanna ar cibé páirtithe sa chúis a gceanglófar orthu é sin
a fhreagairt.

43. Déanfaidh gach páirtí ar a seachadfar cóip de ghníomh
ar achainí a fhreagra air a chomhdú sa Phríomh-Oifig laistigh
d’ocht lá tar éis dó an chóip sin a fháil, agus ar an lá céanna
seachadfaidh sé cóip den fhreagra sin ar an bpáirtí freasúr-
ach, agus leanfar an cúrsa céanna i leith aon phléadála ina
dhiaidh sin. Ach ní cheadófar aon phléadáil tar éis an
fhreagra ar fhreagra gan cead ón gCúirt.

44. Déanfaidh na páirtithe sa ghníomh ar achainí, faoi
seach, laistigh d’ocht lá ón lá a gcomhdófar an phléadáil deir-
idh (mura mbeidh a mhalairt de mhodh cruthúnais ordaithe
ag an gCúirt), cibé mionnscríbhinn agus cruthúnais eile is gá,
mar thaca lena ndeimhnisc leithleacha, a chomhdú sa
Phríomh-Oifig.

45. Tar éis don tréimhse ama chun mionnscríbhinní agus
cruthúnais a chomhdú a bheith caite, mura mbeidh a mhal-
airt de mhodh cruthúnais ordaithe ag an gCúirt, déanfaidh
páirtí comhdaithe an ghnímh ar achainí an achainí a chur
síos lena héisteacht; agus i gcás ina loicfidh sé déanamh
amhlaidh laistigh de mhí féadfaidh aon pháirtí a mbeidh
freagra uirthi comhdaithe aige an céanna a chur síos lena
éisteacht, agus éistfidh an Chúirt an achainí gan ghiúiré.

46. Déanfar socrú chun an achainí a éisteacht leis an ordú
a luaitear i rialacha 44 agus 45 lena n-ordófar a mhalairt de
mhodh cruthúnais.

XIII. Ailiúnas.

47. Féadfaidh an banchéile, arb í an t-achainíoch i gcúis í,
ailiúnas ag feitheamh ar agra a iarraidh le foriarratas iar
bhfógra, a mbeidh mionnscríbhinn mar thaca leis, tráth ar
bith tar éis an fhorghairm a sheirbheáil go cuí ar an bhfear-
chéile nó tar éis don Chúirt ordú a dhéanamh chun an
tseirbheáil sin a ligean thar ceal, ar an gcoinníoll go mbeidh
factum an phósta idir na páirtithe suite le mionnscríbhinn a
bheidh comhdaithe roimhe sin.
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48. Féadfaidh an banchéile, arb í an freagróir i gcúis í, tar
éis láithreas a thaifeadadh, ailiúnas ag feitheamh ar agra a
iarraidh, freisin, le foriarratas iar bhfógra a mbeidh mionn-
scríbhinn mar thaca leis.

49. Déanfaidh an fearchéile, laistigh d’ocht lá tar éis an
fógra foriarratais agus an chóip den mhionnscríbhinn mar
thaca leis a sheirbheáil, mionnscríbhinn mar fhreagra a
chomhdú agus fógra faoina comhdú a thabhairt don bhan-
chéile.

50. Déanfaidh an fearchéile, arb é an freagróir sa chúis
é, láithreas a thaifeadadh sular féidir leis mionnscríbhinn a
chomhdú mar fhreagra ar iarratas ar ailiúnas.

51. Mura mbeidh an banchéile sásta le dóthanacht na
mionnscríbhinne mar fhreagra, ón bhfearchéile, féadfaidh sí,
le foriarratas, a iarraidh ar an gCúirt a ordú dó mionnscríbh-
inn bhreise agus níos iomláine mar fhreagra a thabhairt, nó
a ordú dó freastal nuair a bheidh an foriarratas á éisteacht
chun go ndéanfaí é a cheistiú fúithi.

52. I gcás ina lı́omhnófar sa mhionnscrı́bhinn mar fhreagra,
ón bhfearchéile, maoin dá cuid féin a bheith ag an mban-
chéile, féadfaidh sí, laistigh d’ocht lá tar éis fógra a fháil faoi
chomhdú na mionnscríbhinne, mionnscríbhinn mar fhreagra
ar an líomhain sin a chomhdú, ach ní bheidh de chead ag an
bhfearchéile mionnscríbhinn a chomhdú mar athfhreagra
gan cead ón gCúirt.

53. Mura gcomhdóidh an fearchéile aon mhionnscríbhinn
mar fhreagra féadfaidh an banchéile dul ar aghaidh leis an
bhforiarratas nó féadfaidh sí a iarraidh ar an gCúirt, le for-
iarratas, a ordú dó freastal tráth éisteachta an fhoriarratais
chun é a cheistiú faoi.

54. Féadfaidh banchéile a mbeidh foraithne chrı́ochnaitheach
a mensa et thoro faighte aici leithroinnt bhuanailiúnais a
iarraidh ar an gCúirt, le foriarratas, ar an gcoinníoll go
dtabharfaidh sí fógra faoin iarratas sin don fhearchéile nó dá
aturnae ocht lá ar a laghad sula ndéanfaidh sí an t-iarratas.

55. Féadfaidh banchéile, tráth ar bith tar éis ailiúnas a
leithroinnt uirthi, cibé acu is ailiúnas ag feitheamh ar agra
nó buanailiúnas é, iarratas a dhéanamh, le foriarratas, ar
mhéadú ar an ailiúnas a bheidh leithroinnte mar gheall ar
acmhainní méadaithe an fhearchéile nó de dheasca laghdú a
bheith tagtha ar a hacmhainní féin, nó féadfaidh fearchéile
iarratas a dhéanamh, le foriarratas, ar laghdú ar an ailiúnas
a bheidh leithroinnte mar gheall ar acmhainní laghdaithe nó
mar gheall ar acmhainní méadaithe an bhanchéile, agus
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beidh an cúrsa imeachta i gcásanna den sórt sin ar aon dul
lena gceanglaítear leis an Ordú seo i leith an iarratais bhun-
aidh ar ailiúnas, agus leithroinnt an ailiúnais sin, a mhéid is
infheidhme an céanna.

56. Mura n-ordófar a mhalairt, tosóidh buanailiúnas agus
déanfar é a ríomh ó dháta na foraithne críochnaithí ón
gCúirt.

57. Déanfar ailiúnas ag feitheamh ar agra, agus buan-
ailiúnas freisin, a íoc leis an mbanchéile nó le duine éigin a
bheidh le hainmniú i scríbhinn aici agus le ceadú ag an
gCúirt mar iontaobhaí thar a ceann.

XIV. Aiseag chearta an phósta.

58. Tráth ar bith tar éis imeachtaí a thionscnamh chun
cearta an phósta a aiseag, féadfaidh an freagróir ordú a iarr-
aidh ar an gCúirt chun na himeachtaí sa chúis a bhacadh mar
gheall ar é a bheith toilteanach atosú nó filleadh ar chomh-
chónaí leis an achainíoch.

XV. Caomhnóirí naíon.

59. Féadfaidh naíon aon duine amháin nó níos mó dá
neasghaolta a roghnú mar chaomhnóir, d’fhonn imeachtaí a
shaothrú thar a cheann mar achainíoch, mar fhreagróir nó
mar idiragróir i gcúis.

60. Comhdófar an ionstraim roghnaithe is gá sa Phríomh-
Oifig sula bhféadfar ligean don chaomhnóir roghnaithe for-
ghairm a bhaint amach nó láithreas a thaifeadadh thar ceann
an naín.

61. I gcás nach mbeidh caomhnóir roghnaithe ag naíon
mar a dúradh, déanfaidh an Chúirt caomhnóir a shannadh
don naíon le haghaidh an agra sin.

XVI. Astú agus Forghabháil.

62. I ngach cúis agus ábhar maidir le pósadh, beidh ord-
uithe astaithe agus orduithe forghabhála le hullmhú ag an
bpáirtí ar ar a thionscnamh a bheifear tar éis an t-ordú chun
iad a eisiúint a fháil, nó ag páirtí iarrtha a n-eisiúna, agus
beidh siad le tabhairt go dtí an Phríomh-Oifig, maille le cóip
fhianaithe den ordú, más rud é go mbeidh ordú déanta, agus
praecipe le haghaidh an ordaithe, agus, nuair a bheidh siad
formheasta nó sínithe ag an Máistir nó ag an gCláraitheoir,
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séalófar iad, agus ní gá don Bhreitheamh na horduithe sin
a shéalú.

63. Féadfaidh aon duine a bheidh i gcoimeád faoi ordú
astaithe a iarraidh ar an gCúirt é a scaoileadh.

XVII. Fógraí.

64. Sı́neoidh an páirtı́ nó a aturnae gach fógra a cheanglaı́tear
leis an Ordú seo nó le cleachtas na Cúirte a thabhairt.

XVIII. Pléadálacha, fógraí, 7rl., a sheirbheáil.

65. Gach pléadáil, fógra agus doiciméad eile a cheanglaı́tear
leis an Ordú seo a thabhairt do na páirtithe freasúracha sa
chúis, nó dá n-aturnaetha, nó a sheachadadh orthu, agus
nach gceanglaítear go sainráite í nó é a sheirbheáil go pear-
santa, is leor í nó é a fhágáil ag an áit chláraithe ghnó nó ag
an seoladh le haghaidh seirbheála a bheidh tugtha mar a
dúradh ag an achainíoch agus ag an bhfreagróir faoi seach.

66. I gcás inar gá fógra a thabhairt faoi aon fhoriarratas a
bheidh le déanamh chun na Cúirte, seirbheálfar an fógra sin
ar na páirtithe freasúracha a mbeidh láithreas taifeadta acu
dhá lá glan sula n-éistfear an foriarratas sin, agus déanfar
cóip den fhógra arna sheirbheáil amhlaidh a chomhdú sa
Phríomh-Oifig, ach ní bheidh aon chruthúnas i leith sheir-
bheáil an fhógra ag teastáil, mura n-ordóidh an Chúirt é.

67. Má fhaightear ordú le foriarratas gan fógra cuí do na
páirtithe freasúracha, cealófar an t-ordú sin, ar na páirtithe
ar cheart go mbeifí tar éis an fógra a sheirbheáil orthu dá
iarraidh sin; agus, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, is
ar an bpáirtí a mbeidh an t-ordú sin faighte aige a thitfidh
caiteachas cealaithe an ordaithe sin agus an caiteachas a
thiocfaidh ón gcealú sin.

68. Nuair is gá aon bhreithiúnas nó ordú a sheirbheáil go
pearsanta, déanfar an breithiúnas bunaidh nó an t-ordú bun-
aidh, nó cóip fhianaithe de, a thabhairt ar aird don pháirtí a
mbeidh seirbheáil á déanamh air, agus cuirfear é nó ı́ i gceangal
leis an mionnscrı́bhinn seirbheála.
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XIX. Aturnae a mhalartú.

69. Féadfaidh páirtí ordú a fháil chun a aturnae nó a
haturnae a mhalartú, ar iarratas a dhéanamh chuig an
Máistir.

70. I gcás ina bhfailleoidh an t-iar-aturnae a bhille costas
a chomhdú lena bhfómhas an tráth a bheidh ceangailte leis
an ordú a bheidh seirbheáilte air, féadfaidh an páirtí, le
ceadú na Cúirte, dul ar aghaidh sa chúis tríd an aturnae nua,
gan na costais sin a íoc roimh ré.

XX. Páipéir fhoriarratais.

71. Leagfar amach i bpáipéir fhoriarratais teideal agus
cuspóir na cúise nó an imeachta a bheidh os comhair na
Cúirte, maille le hainmneacha agus tuairiscí na bpáirtithe a
bheidh sa chúis nó san imeacht; na himeachtaí a bheidh tar
éis bheith sa chúis cheana féin agus dátaí na n-imeachtaí sin;
impí an pháirtí a mbeidh an foriarratas á dhéanamh thar
a cheann, agus, go haicearrach, na himthosca ar a mbeidh
sé bunaithe.

72. Má bhı́onn na páipéir fhoriarratais a thairgfear easnamh-
ach in aon cheann de na sonraí sin thuas, ní ghlacfar iad gan
cead ón Máistir.

73. Déanfar an páipéar foriarratais agus an mhionn-
scríbhinn a bheidh mar thaca leis, maille le gach doiciméad
bunaidh dá dtagrófar i mionnscríbhinní den sórt sin, a
chomhdú sa Phríomh-Oifig agus a fhágáil inti.

XXI. Costais, 7rl.

74. Déanfaidh an Máistir Fómhais gach bille costais i leith
gnó i gcúiseanna agus in ábhair maidir le pósadh a fhómhas.

75. Tar éis ordacháin a bheith tugtha i dtaobh mhodh éist-
eachta nó trialach cúise, nó i gcéim níos luaithe de chúis, i
gcás ina ndéanfar imthosca speisialta a shuíomh, féadfaidh
an Chúirt, ar iarratas le foriarratas ó bhanchéile is achain-
íoch nó a mbeidh láithreas taifeadta aici (mura rud é go
gcruthóidh an fearchéile eastát leordhóthanach ar leith a
bheith ag an mbanchéile nó mura ndéanfaidh sé cúis mhaith
eile a shuíomh), ordú a dhéanamh á ordú don fhearchéile
costais an bhanchéile a íoc i leith na cúise suas go dtí dáta
an iarratais sin, maille lena costais bhreise de die in diem
suas go dtí an triail nó an éisteacht, agus á ordú don Mháistir
Fómhais na costais sin a fhómhas agus, tráth an fhómhais sin
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(má bhíonn ordacháin tugtha roimh an bhfómhas sin i
dtaobh an mhodha éisteachta nó trialach), a fhionnadh agus
a dheimhniú cén tsuim airgid is leor a íoc isteach sa Chúirt
nó cén t-urrús is leor don fhearchéile a thabhairt faoi chomh-
air chostais an bhanchéile a ghabhfaidh agus a bhainfidh le
héisteacht nó triail na cúise.

76. I ngach cás ina ndéanfaidh an Chúirt, tráth éisteachta
cúise, aon pháirtí san agra a dhaoradh i leith costas, féad-
faidh aturnae an pháirtí a mbeidh na costais sin le híoc leis
a bhille costas a thaisceadh láithreach agus coinne a fháil
don fhómhas, ar an gcoinníoll nach ndéanfar an fómhas sin
sula mbeidh an tréimhse ama a bheidh lamháilte chun triail
nua a iarraidh caite.

77. Nuair a bheidh a dheimhniú fómhais, nó a dheimhniú
i dtaobh urrúis, sínithe ag an Máistir Fómhais, féadfaidh an
páirtí a mbeidh an deimhniú sin á fháil aige é a thaisceadh
sa Phríomh-Oifig, agus eiseoidh an Máistir ordú láithreach
chun an tsuim a íoc nó urrús a thabhairt laistigh de sheacht
lá, agus seirbheálfar an t-ordú sin ar an bpáirtí a bheidh faoi
dhliteanas nó ar a aturnae, ach ní eiseofar aon fhorghabháil
chun an íocaíocht sin a chur i bhfeidhm, mura rud é go
bhfaighfear cead ón gCúirt.

78. Nuair a bheidh breith na Cúirte nó fíorasc an ghiúiré,
ar chúis a éisteacht nó a thriail, i gcoinne an bhanchéile, ní
cheadófar aon chostais de chuid an bhanchéile a ghabhfaidh
agus a bhainfidh leis an éisteacht nó an triail sin amhail i
gcoinne an fhearchéile, ach amháin cibé costais díobh a
ndéanfar iarratas orthu, agus a n-ordóidh an Chúirt iad a
cheadú tráth na héisteachta nó na trialach sin.

XXII. Ginearálta.

79. I gcás nach láithreoidh páirtí a mbeidh forghairm seir-
bheáilte air laistigh den tréimhse ama a bheidh ceaptha le
haghaidh láithris, féadfaidh an chúis, ar an achainíoch do
chomhdú mionnscríbhinne cuí seirbheála, dul ar aghaidh
amhail is dá mbeadh an páirtí sin tar éis láithriú, ach déanfar
aon phléadálacha nó foriarratais a cheanglófar a sheirbheáil
ar an bpáirtí sin a chomhdú leis an oifigeach cuí sa Phríomh-
Oifig in ionad iad a sheirbheáil.

————————
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ORDÚ 71.

An LEGITIMACY DECLARATION ACT (IRELAND), 1868.

1. San Ordú, seo ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ an Legitimacy
Declaration Act (Ireland), 1868.

2. Is le hachainí a thionscnófar imeachtaí faoin Acht, agus
is é teideal a chuirfear uirthi—

‘‘AN ARD-CHÚIRT

An Legitimacy Declaration Act (Ireland), 1868’’

agus díreofar mar a leanas í—

‘‘Don Ard-Chúirt.’’

3. Beidh mionnscríbhinn, arna déanamh ag an achainíoch,
ag gabháil le gach achainí faoin Acht, lena bhfíorófar na fíor-
ais agus na hábhair a bheidh luaite san achainí sin agus a
mbeidh eolas ag an achainíoch go pearsanta orthu agus ina
dteisteofar maidir le fírinne na bhfíoras agus na n-ábhar eile
a bheidh líomhnaithe san achainí a bheith á creidiúint aige;
agus beidh i ngach mionnscríbhinn den sórt sin séanadh ar
chlaonpháirteachas le haon daoine nó duine; ar an gcoinn-
íoll, áfach, más naíon faoi bhun ocht mbliana déag d’aois,
nó duine mímheabhrach, é nó í an t-achainíoch, nó mura
féidir leis an achainíoch, ar aon chúiseanna speisialta,
mionnscríbhinn den sórt sin a dhéanamh, go bhféadfaidh an
Chúirt nó an Máistir, ar mhionnscríbhinn ina luafar na fíor-
ais ar mar gheall orthu gur mian go ndéanfadh duine éigin
seachas an t-achainíoch an achainí a fhíorú, a cheadú, le
hordú, do dhuine éigin eile a ainmneofar san ordú sin an
achainí a fhíorú, agus a cheadú freisin don duine eile sin
mionnscríbhinn a dhéanamh lena séanfar claonpháirteachas.

————————

ORDÚ 72.

Na SETTLED LAND ACTS, 1882 go 1890.

1. (1) Beidh le focail a mhínítear sna Settled Land Acts,
1882 go 1890 (dá ngairtear ‘‘na hAchtanna’’ san Ordú seo),
nuair a úsáidtear san Ordú seo iad, na bríonna céanna atá
leo sna hAchtanna.
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(2) San Ordú seo, folaíonn an abairt ‘‘tionónta saoil’’
aon duine a mbeidh cumhachtaí tionónta saoil aige faoi na
hAchtanna.

2. (1) Is le toghairm speisialta a dhéanfar gach iarratas
chun na Cúirte faoi na hAchtanna.

(2) Is é teideal a chuirfear ar gach toghairm den sórt
sin ná maidir leis an tsocraíocht, leis an uacht, leis an ion-
taobhas nó leis an maoin (de réir mar a bheidh) lena mbain-
fidh sí, agus maidir leis an reacht faoina mbeidh an t-iarratas
á dhéanamh, agus sonrófar, san fhormhuiniú speisialta éil-
imh, an t-alt den reacht faoina mbeidh an faoiseamh á lorg.

3. (1) Is iad seo a leanas, ar an gcéad ásc, na daoine a
mbeidh fógra faoi iarratais chun na Cúirte le seirbheáil
orthu:—

(a) i gcás iarratas ón tionónta saoil faoin Settled Land
Act, 1882, alt 34, nó faoin Settled Land Act, 1890,
alt 10, nó i gcás iarratas faoin Settled Land Act,
1884, alt 7 (ii): na hiontaobhaithe;

(b) i gcás iarratas faoin Settled Land Act, 1882, alt 38:
na hiontaobhaithe (más ann) agus an tionónta
saoil (murab é an t-iarratasóir é);

(c) i gcás iarratas faoin Settled Land Act, 1882, alt 44:
an tionónta saoil nó na hiontaobhaithe (de réir
mar a bheidh);

(d) i gcás iarratas faoin Settled Land Act, 1884, alt 7
(iii): na hiontaobhaithe (más ann) agus an tion-
ónta saoil (murab é an t-iarratasóir é), agus an
duine (más ann) dá mbeidh cead tugtha faoi alt
7 (ii).

(2) Ní dhéanfar aon duine eile a sheirbheáil ar an
gcéad ásc. Ach amháin mar a fhoráiltear anseo roimhe seo,
i gcás ina ndéanfaidh aon duine seachas an tionónta saoil
iarratas faoi na hAchtanna is é an tionónta saoil amháin a
sheirbheálfar ar an gcéad ásc.

4. Ach amháin sna cásanna a luaitear i riail 3, ní dhéanfar,
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ar an gcéad ásc, iarratais ó thionónta saoil a sheirbheáil ar
aon duine.

5. Féadfaidh an Chúirt a cheangal fógra faoi aon iarratas
faoi na hAchtanna a sheirbheáil ar cibé daoine is cuí léi,
agus féadfaidh sí gach ordachán is gá a thabhairt i dtaobh na
ndaoine (más ann) a bheidh le seirbheáil agus féadfar cur
leis na hordacháin sin nó iad a athrú ó thráth go chéile de
réir mar is gá sa chás. Má ordaítear fógra faoi iarratas a
sheirbheáil ar aon duine nach mbeidh fógra seirbheáilte air
cheana féin, déanfar an t-iarratas a chur ar gcúl go ginearál-
ta, nó go dtí cibé tráth a ordóidh an Chúirt. Féadfaidh an
Chúirt in aon chás áirithe, ar cibé téarmaí (más ann) is cuí
léi, seirbheáil ar aon duine ar a mbeidh aon iarratas le
seirbheáil faoin Ordú seo, nó faoi aon ordachán ón gCúirt,
a ligean thar ceal.

6. Is leor, ar aon iarratas faoi na hAchtanna, teideal an
tionónta saoil agus na n-iontaobhaithe nó na ndaoine eile
a mbeidh leas acu san iarratas a fhíorú le mionnscríbhinn, mura
n-éileoidh an Chúirt tuilleadh fianaise in aon chás áirithe.

7. Déanfar aon díolachán a údaróidh nó a ordóidh an
Chúirt faoi na hAchtanna a chur i gcrích lasmuigh de Chúirt,
mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, agus i gcoitinne i cibé
slí a ordóidh an Chúirt.

8. I gcás ina n-údaróidh an Chúirt go ginearálta don
tionónta saoil léasanna nó deonuithe a dhéanamh ó thráth
go chéile chun críocha tógála nó mianadóireachta faoin
Settled Land Act, 1882, alt 10, ní ordófar leis an ordú aon
léas nó deonú áirithe a bheith le socrú nó le formheas ag an
gCúirt, mura measfaidh an Chúirt cúis speisialta éigin a
bheith ann gur ceart di an léas nó an deonú sin a shocrú nó
a fhormheas. I gcás ina n-údaróidh an Chúirt aon léas nó
deonú den sórt sin in aon chás áirithe, nó i gcás ina n-údar-
óidh an Chúirt léas faoin Settled Land Act, 1890, alt 10, féad-
far leis an ordú léas nó deonú a bheidh ullmhaithe cheana
féin a fhormheas, nó a ordú go mbeidh coinníollacha a
bheidh sonraithe san ordú, nó cibé coinníollacha a fhor-
mheasfaidh an Scrúdaitheoir, sa léas nó sa deonú, gan a ordú
an léas nó an deonú a bheith le socrú ag an gCúirt.

9. Aon duine a n-ordóidh an tionónta saoil dó aon airgead
caipitil a bheidh ag teacht de na hAchtanna a íoc isteach sa
Chúirt féadfaidh sé cead chun an t-airgead a íoc isteach sa
Chúirt a iarraidh le toghairm speisialta.
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10. Beidh mionnscríbhinn ina leagfar amach na nithe seo
a leanas mar thaca leis an toghairm faoi riail 9—

(a) ainm agus seoladh an duine ar mian leis an íocaíocht
a dhéanamh;

(b) an áit ina mbeidh fógra faoi aon imeacht a bhain-
fidh leis an airgead le seirbheáil air;

(c) an méid airgid a bheidh le híoc isteach sa Chúirt,
agus an cuntas a mbeidh sé le cur chun creid-
iúna dó;

(d) ainm agus seoladh an tionónta saoil faoin tsoc-
raíocht ar ar ordachán uaidh a bheidh an t-air-
gead le híoc isteach sa Chúirt;

(e) gearrshonraí an idirbhirt arb iníoctha an t-airgead
ina leith.

11. Féadfaidh ordacháin a bheith san ordú a dhéanfar ar
an toghairm chun airgead a íoc isteach sa Chúirt á ordú an
t-airgead a infheistiú ar aon urrúis arna n-údarú leis an
Settled Land Act, 1882, alt 21 (1), agus na díbhinní a íoc leis
an tionónta saoil, láithreach nó ar an toiliú i scríbhinn ón
iarratasóir a thabhairt ar aird; beidh an síniú leis an toiliú
sin le fíorú leis an mionnscríbhinn ó aturnae. Más rud é nach
mbeidh an t-idirbheart a mbeidh an t-airgead ag teacht ina
leith críochnaithe ar dháta íoctha an airgid isteach sa Chúirt,
ní ordófar, gan an t-iarratasóir do thoiliú leis, an t-airgead a
infheistiú in aon urrúis seachas urrúis ar ar féidir airgead
tirim faoi rialú na Cúirte a infheistiú.

12. Airgead a íocfar isteach sa Chúirt faoi na hAchtanna
íocfar le cuntas é arb é teideal a chuirfear air ná maidir leis an
tsocraı́ocht, maille le gearrthuairisc ar an modh ina mbeidh
an t-airgead ag teacht, más gá nó más inmhianaithe é a shain-
aithint, agus maidir leis na hAchtanna.

13. Aon duine a mbeidh aon airgead caipitil a bheidh ag
teacht de na hAchtanna á íoc isteach sa Chúirt aige beidh sé
i dteideal costais íoctha an airgid sin isteach sa Chúirt a
asbhaint ar dtús.

————————
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ORDÚ 73.

Íocaíocht isteach sa Chúirt faoin TRUSTEE ACT, 1893, agus
faoin SUPREME COURT OF JUDICATURE (IRELAND) ACT, 1877.

1. I gcás inar mian le hiontaobhaí nó le duine eile taisc-
eadh a dhéanamh sa Chúirt faoin Trustee Act, 1893, alt 42,
nó faoin Supreme Court of Judicature (Ireland) Act, 1877, alt
28 (6), déanfaidh sé agus comhdóidh sé mionnscríbhinn dar
teideal maidir leis an iontaobhas nó leis an bhfiach (a thuairisc-
eofar ionas go mbeidh sé in-idirdhealaithe) agus leis an Acht
iomchuí, agus ina leagfar amach:—

(a) gearrthuairisc ar an iontaobhas agus ar an ionstraim
lena mbeidh sé bunaithe, nó ar an bhfiach, agus
cad is bun leis;

(b) ainmneacha na ndaoine a mbeidh leas acu san air-
gead, nó sna hurrúis, nó san fhiach, agus a bheidh
ina theideal nó ina dteideal, nó á éileamh nó á
n-éileamh, maille lena n-áiteanna cónaithe, de réir
mar is fearr is eol dó agus mar a chreidfidh sé;

(c) é a bheith sásta freagra a thabhairt ar gach fiosrú-
chán a dhéanfaidh nó a ordóidh an Chúirt agus
a bhainfidh le cur chun feidhme an airgid nó na
n-urrús a bheidh íoctha isteach sa Chúirt;

(d) an áit ina mbeidh aon toghairm, nó ordú, nó fogra
faoi aon imeacht a bhainfidh leis an airgead nó
leis na hurrúis, le seirbheáil air.

Cuirfear sceideal mar a fhorordaítear le hOrdú 77, riail 29, i
gceangal leis an mionnscríbhinn sin.

2. Tabharfaidh an duine a mbeidh an taisceadh déanta
aige fógra ina thaobh sin, láithreach, leis an bpost, do na
daoine uile agus faoi seach a mbeidh a n-ainmneacha agus
a n-áiteanna cónaithe luaite sa mhionnscríbhinn uaidh mar
dhaoine a mbeidh leas acu san airgead nó sna hurrúis a
bheidh taiscthe sa Chúirt, nó san fhiach, nó a bheidh ina
theideal nó ina dteideal nó á éileamh nó á n-éileamh.

3. Déanfar aon toghairm lena mbeidh faoiseamh á éileamh
i leith an airgid nó na n-urrús a sheirbheáil ar an duine a
mbeidh an taisceadh déanta aige.

4. Aon duine a mbeidh leas aige san airgead nó sna hurrúis,
nó a bheidh ina theideal nó ina dteideal nó á éileamh nó á
n-éileamh, seirbheálfar fógra air faoi aon iarratas a dhéan-
faidh an duine a mbeidh an taisceadh déanta aige.
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5. Nuair a bheidh cearta na ndaoine a bheidh i dteideal
airgid nó urrús a bheidh taiscthe sa Chúirt faoin Ordú seo
fionnta, féadfaidh an Chúirt a ordú íocaíocht a dhéanamh
leis na daoine a bheidh ina theideal nó ina dteideal, nó
aistriú a dhéanamh chucu.

————————

ORDÚ 74.

Foirceannadh Cuideachtaí.

I. Réamhráiteach.

1. (1) San Ordú seo, mura n-éilíonn an comhthéacs nó an
t-ábhar a mhalairt—

ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ Acht na gCuideachtaí, 1963;

ciallaíonn ‘‘an chuideachta’’ an chuideachta a bheidh á foir-
ceannadh nó a mbeidh imeachtaí chun í a fhoirceannadh
tosaithe ina leith;

folaíonn ‘‘creidiúnaí’’ cuideachta nó corparáid nó gnólacht
nó comhpháirtíocht;

folaíonn ‘‘fiach cruthaithe’’ aon fhiach a bheidh admhaithe
go cuí gan chruthúnas;

déanfar tagairtí do ‘‘Leachtaitheoir’’ a fhorléiriú, i gcás inar
cuí sin, mar thagairtí a fholaíonn ‘‘Leachtaitheoir Oifigiúil’’.

(2) Beidh le focail agus abairtí atá san Ordú seo an
bhrí chéanna atá leo san Acht.

(3) San Ordú seo, aon tagairt d’alt nó d’fho-alt is
tagairt í don alt sin nó don fho-alt sin san Acht mura gcuir-
tear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin eile atá beartaithe.

Feidhm an Ordaithe seo
2. Rialacha nach bhfuil óna nádúr agus óna n-ábhar

infheidhme, nó nach dtugtar feidhm dóibh leis na ceannteidil
os cionn an ghrúpa ina bhfuil siad nó lena dtéarmaí, ach
maidir leis na himeachtaí i bhfoirceannadh ag an gCúirt nó
ach maidir le himeachtaí den sórt sin agus le himeachtaí i
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bhfoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe, ní bheidh
feidhm acu maidir leis na himeachtaí i bhfoirceannadh
toilteanach, nó, de réir mar a bheidh, i bhfoirceannadh toil-
teanach ag comhaltaí.

Breitheamh a shannadh
3. Déanfar na hiarratais agus na himeachtaí uile (lena

n-áirítear achainíocha chun cuideachta a fhoirceannadh) i
ndáil le gach foirceannadh faoin Acht a shannadh do cibé
Breitheamh nó Breithiúna a shannfaidh Uachtarán na hArd-
Chúirte ó thráth go chéile chun na hiarratais agus na
himeachtaí sin a éisteacht, ach mura féidir don Bhreitheamh
nó do na Breithiúna sin na hiarratais nó na himeachtaí sin a
chur i gcrích, féadfaidh aon Bhreitheamh nó Breithiúna eile
den Ard-Chúirt aon iarratas den sórt sin a chur i gcrích.

Foirmeacha a úsáid
4. Úsáidfear na foirmeacha i bhFoscrı́bhinn M (atá i gceang-

al leis seo) i gcás inarb infheidhme iad, agus i gcás nach
infheidhme iad úsáidfear foirmeacha dá samhail, fara cibé
athruithe is gá sna himthosca, agus is iad na foirmeacha san
Fhoscríbhinn sin M na foirmeacha dá dtagraítear san Ordú
seo. Déanfar na treoracha atá in aon fhoirm a chomhlíonadh
i ndáil leis an bhfoirm sin. I gcás ina mbeidh na foirmeacha
sin infheidhme agus go n-úsáidfear aon fhoirmeacha eile nó
foirmeacha níos fadálaí, titfidh aon chostais a thiocfaidh dá
n-úsáid sin ar pháirtí a n-úsáide nó nı́ cheadófar na costais sin
dó, mura rud é go n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

II. Imeachtaí.

Teideal na n-imeachtaí
5. (1) Gach achainí, toghairm, fógra, mionnscríbhinn agus

imeacht eile in ábhar maidir le foirceannadh, beidh sé nó sí,
maille le haon bhreisithe is gá, faoi theideal mar atá i
bhFoirm Uimh. 1 agus i gcás an chuideachta a bheith faoi
leachtú, déanfar na focail ‘‘faoi leachtú’’ a chur isteach i
ndiaidh ainm na cuideachta.

(2) Sannfar uimhir shainiúil sa Phríomh-Oifig don
chéad imeacht, agus beidh an uimhir chéanna leis an gcéad
imeacht ar gach imeacht i ndiaidh an chéad imeachta. Féad-
far uimhreacha agus dátaí a chur in iúl i bhfigiúirí.
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III. Seirbheáil doiciméad i bhfoirceannadh ag an gCúirt.

6. Féadfar gach fógra, foriarratas agus doiciméad eile,
seachas na cinn is gá a sheirbheáil go pearsanta, a sheirbheáil
tríd an bPríomh-Oifig nó trína chur leis an bpost réamh-
íoctha chuig an seoladh is déanaí is eol a bheith ag an duine
ar a mbeidh sé le seirbheáil; agus measfar an fógra, an for-
iarratas nó an doiciméad a bheith seirbheáilte an tráth ar
chóir é a bheith seachadta i ngnáthchúrsa an phoist. Nuair a
sheirbheálfar aon fhógraí nó aon fhoriarratais nó aon doic-
iméid eile den sórt sin trína gcur leis an bpost réamhíoctha,
gheofar deimhniú postála ó Oifig an Phoist agus beidh sin ina
fhianaise dhochloíte ar an tseirbheáil sin.

IV. Achainí chun cuideachta a fhoirceannadh.

7. Is i bFoirm Uimh. 2, 3 nó 4 a bheidh gach achainí chun
cuideachta a fhoirceannadh ag an gCúirt.

8. Tíolacfar an achainí sa Phríomh-Oifig agus coinneofar
ansin ı́. Déanfaidh an t-achainı́och, nó a aturnae, cóip shéal-
aithe den achainí a thógáil amach agus úsáidfear í amhail is
dá mba scríbhinn bhunaidh í.

9. Tabharfar an achainí agus an chóip shéalaithe go hoifig
duine de na Cláraitheoirí agus ceapfaidh seisean tráth agus
áit éisteachta na hachainí. Scríobhfar ar an achainí, agus ar
an gcóip shéalaithe di, fógra faoin tráth a bheidh ceaptha
chun an achainí a éisteacht agus faoin áit ina mbeidh sé ceap-
tha í a éisteacht, agus féadfaidh an Cláraitheoir, tráth ar bith
sula mbeidh an achainí fógartha, an tráth a bheidh ceaptha
a athrú agus tráth eile a shocrú.

Achainí a fhógairt
10. (1) Déanfar gach achainí a fhógairt seacht lá glan

roimh an éisteacht, uair amháin san Iris Oifigiúil agus uair
amháin ar a laghad in dhá cheann de nuachtáin laethúla
mhaidine Bhaile Átha Cliath nó i cibé nuachtáin eile a ord-
óidh an Cláraitheoir nuair a bheidh tráth agus áit éisteachta
na hachainí á gceapadh aige.

(2) Is i bhFoirm Uimh. 5 a bheidh an fógrán agus
luafar ann an lá a mbeifear tar éis an achainí a thíolacadh,
ainm agus seoladh an achainígh, agus ainm agus áit chlár-
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aithe ghnó a aturnae, agus cuirfear nóta ag bun an fhógráin
ina luafar nach foláir d’aon duine a mbeidh ar intinn aige
láithriú le linn éisteacht na hachainí, chun cur ina coinne nó
chun tacú léi, fógra á rá sin a chur chuig an achainíoch, nó
chuig a aturnae, laistigh den tréimhse ama agus ar an modh
a fhorordaítear le riail 15, agus measfar fógrán faoi achainí
chun cuideachta a fhoirceannadh ag an gCúirt nach mbeidh
nóta mar sin ann a bheith neamhrialta.

Achainí a sheirbheáil
11. Déanfar gach achainí, mura mbeidh sí á tíolacadh ag

an gcuideachta, a sheirbheáil ar an gcuideachta ag oifig chlár-
aithe na cuideachta, agus mura mbeidh oifig chláraithe ann,
ansin ag an bpríomháit ghnó a bheidh, nó is déanaí is eol a
bheith, ag an gcuideachta, más féidir aon áit dá leithéid a
fháil, trí chóip a fhágáil ag aon chomhalta, oifigeach nó
seirbhíseach de chuid na cuideachta ansin, nó mura mbeidh
fáil ansin ar aon chomhalta, oifigeach nó seirbhíseach den
sórt sin, ansin trí chóip a fhágáil ag an oifig chláraithe sin nó
ag an bprı́omháit ghnó sin, nó trı́na seirbheáil ar cibé comh-
alta nó comhaltaí den chuideachta a ordóidh an Chúirt, agus
i gcás an chuideachta a bheith á foirceannadh go toilteanach
seirbheálfar gach achainí den sórt sin freisin ar an leacht-
aitheoir a bheidh ceaptha chun gnóthaí na cuideachta a
fhoirceannadh.

Achainí a fhíorú
12. Fíorófar le mionnscríbhinn gach achainí chun cuid-

eachta a fhoirceannadh ag an gCúirt. Is i bhFoirm Uimh. 6
nó i bhFoirm Uimh. 7 a bheidh an mhionnscríbhinn sin agus
ní mór í a bheith déanta ag an achainíoch, nó ag duine de
na hachainígh má tá níos mó ná achainíoch amháin ann, nó
más corparáid nó cuideachta a bheidh á tíolacadh, ag duine
éigin is stiúrthóir den chuideachta nó rúnaí nó oifigeach eile
don chuideachta, agus mionnófar agus comhdófar í laistigh
de cheithre lá tar éis an achainí a thíolacadh, agus beidh an
mhionnscríbhinn sin ina leorfhianaise prima facie ar na ráitis
san achainí.

Cóip den achainí
13. Beidh gach rannı́ocóir nó creidiúnaı́ de chuid na cuid-

eachta i dteideal cóip den achainí a fháil ó aturnae an
achainígh laistigh de cheithre huaire is fiche an chloig tar éis
an chóip sin a iarraidh ar íoc aisti de réir an ráta a shon-
raítear in Ordú 117.
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V. Leachtaitheoir sealadach.

Leachtaitheoir sealadach a cheapadh
14. (1) Tar éis achainí chun cuideachta a fhoirceannadh a

thíolacadh, féadfaidh an Chúirt, ar chreidiúnaí nó ar rann-
íocóir nó ar an gcuideachta dá iarraidh sin, agus ar
chruthúnas le mionnscríbhinn á chruthú leorfhoras a bheith
ann chun leachtaitheoir sealadach a cheapadh, agus gan
fógrán a fhoilsiú nó fógra a thabhairt d’aon duine (mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt), an ceapachán a dhéanamh,
ar cibé téarmaí is cóir agus is riachtanach leis an gCúirt.

(2) Luafar in ordú ceaptha an leachtaitheora shealad-
aigh cad é an cineál maoine a mbeifear ag ordú don leacht-
aitheoir sealadach seilbh a ghlacadh uirthi, agus tabharfar
gearrthuairisc uirthi, agus luafar na dualgais a bheidh le
comhlíonadh ag an leachtaitheoir sealadach.

(3) Faoi réir aon ordaithe ón gCúirt, mura ndéanfar,
ar an achainí, aon ordú chun an chuideachta a fhoirceann-
adh, nó má chealaítear ordú chun an chuideachta a fhoir-
ceannadh nó má chuirtear bac ar gach imeacht i leith na
hachainí, beidh an leachtaitheoir sealadach i dteideal íoc-
aíocht a fháil as maoin na cuideachta i leith na gcostas, na
muirear agus na gcaiteachas go léir a bheidh tabhaithe go
cuí aige mar leachtaitheoir sealadach, lena n-áireofar cibé
suim a shocróidh an Chúirt mar luach saothair dó, agus féad-
faidh sé méid na gcostas, na muirear agus na gcaiteachas sin
a choinneáil as an maoin sin.

VI. Achainíocha a éisteacht agus orduithe arna ndéanamh
orthu.

Achainí a éisteacht agus láithriú le linn na héisteachta
15. Gach duine a mbeidh ar intinn aige láithriú nuair a

bheidh achainí á héisteacht, déanfaidh sé fógra á rá é sin a
bheith ar intinn aige a sheirbheáil ar an achainíoch nó ar a
aturnae, nó é a chur chuige leis an bpost, ag an seoladh a
bheidh luaite san fhógrán faoin achainí. Luafar seoladh an
duine sin san fhógra agus síneoidh sé féin nó a aturnae é,
agus seirbheálfar é, nó má chuirtear leis an bpost é postálfar
é, in am chun go sroichfidh sé an seoladh i ngnáthchúrsa an
phoist tráth nach déanaí ná a cúig a chlog iarnóin an lae
roimh an lá a bheidh ceaptha chun an achainí a éisteacht.
Féadfar an fógra a thabhairt i bhFoirm Uimh. 8. Duine nach
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mbeidh an riail seo comhlíonta aige, ní ligfear dó, gan cead
speisialta ón gCúirt, láithriú tráth éisteachta na hachainí.

16. Ullmhóidh an t-achainíoch, nó a aturnae, liosta i
bhFoirm Uimh. 9 d’ainmneacha agus seoltaí na ndaoine a
mbeidh fógra tugtha acu á rá é a bheith ar intinn acu láithriú
nuair a bheidh achainí á héisteacht, agus d’ainmneacha agus
seoltaí a n-aturnaetha faoi seach. An lá a bheidh ceaptha
chun an achainí a éisteacht, déanfaidh an t-achainíoch, nó a
aturnae, cóip den liosta (nó, mura mbeidh aon fhógra tugtha
á rá é a bheith ar intinn láithriú, ráiteas i scríbhinn sa chéill
sin) a thabhairt de láimh don Chláraitheor sula n-éistfear
an achainí.

17. Déanfar mionnscríbhinní i gcoinne achainí chun an
chuideachta a fhoirceannadh faoi ordú na Cúirte a chomhdú
laistigh de sheacht lá tar éis an ceann deireanach de na
fógráin a cheanglaítear le riail 10 a fhoilsiú, agus déanfar
fógra faoi chomhdú gach mionnscríbhinne i gcoinne achainí
den sórt sin a thabhairt don achainíoch, nó dá aturnae, an
lá a chomhdófar an mhionnscríbhinn.

18. Nuair a thoileoidh achainíoch a achainí a tharraingt
siar nó díbhe na hachainí a cheadú, nó éisteacht na hachainí
a chur ar atráth, nó nuair a loicfidh sé láithriú mar thaca lena
achainí nuair a ghlaofar í sa Chúirt an lá a bheidh socraithe
i dtosach chun í a éisteacht, nó aon lá chun a mbeidh an
éisteacht curtha ar atráth, nó má láithríonn sé agus nach
n-iarrfaidh sé ordú i dtéarmaí na himpí ina achainí, féadfaidh
an Chúirt, más cóir léi agus ar cibé téarmaí is cóir léi, aon
duine a mbeadh ceart aige chun achainí a thíolacadh, agus
ar mian leis an achainí a thabhairt ar aghaidh, a chur ina
ionad mar achainíoch.

Ordú foirceanta
19. In ordú chun cuideachta a fhoirceannadh, nó chun

leachtaitheoir sealadach a cheapadh, beidh fógra ag a bhun
á rá go mbeidh de dhualgas ar na daoine a dhlífidh ráiteas
gnóthaí na cuideachta a dhéanamh amach, nó a chomh-
thoileoidh lena dhéanamh amach, freastal os comhair na
Cúirte ag cibé tráth agus i cibé áit a cheapfaidh an Chúirt
agus gach faisnéis a theastóidh ón gCúirt a thabhairt di.

20. Féadfaidh gach ordú chun cuideachta a fhoirceannadh
ag an gCúirt a bheith i bhFoirm Uimh. 10 (faoi réir riail 19



O. 74, r. 20 280

de na Rialacha seo) agus, laistigh de dhá lá dhéag tar éis
dháta an ordaithe, nó laistigh de cibé tréimhse fhadaithe ama
a lamhálfaidh an Chúirt, déanfaidh an t-achainíoch é a
fhógairt i bhFoirm Uimh. 11, uair amháin san Iris Oifigiúil,
agus i ngach ceann de na nuachtáin ina mbeifear tar éis an
achainí a fhógairt, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, agus
seirbheálfar an t-ordú ar cibé daoine (más ann), agus ar cibé
modh, a ordóidh an Chúirt.

21. Déanfaidh an t-achainíoch, nó a aturnae, cóip de gach
ordú chun cuideachta a fhoirceannadh, arna deimhniú aige í
a bheith ina cóip dhílis, a fhágáil in Oifig an Scrúdaitheora
laistigh de dheich lá tar éis an céanna a chomhlánú, agus
mura ndéanfar sin féadfaidh aon duine eile a mbeidh leas
aige san fhoirceannadh an céanna, arna dheimhniú sa tslí
chéanna, a fhágáil ansin, agus féadfaidh an Chúirt cúram an
ordaithe, agus a thabhairt ar aghaidh, a chur ar an duine sin.
Ar an ordú sin a bheith fágtha, tógfar amach fógra chun dul
ar aghaidh faoin ordú agus seirbheálfar é ar gach páirtí a
bheidh tar éis láithriú le linn éisteacht na hachainí. Lá fillte
an fhógra sin chun dul ar aghaidh, socrófar tráth chun na
fiacha a chruthú agus chun an liosta ranníocóirí a thabhairt
isteach, agus féadfar ordacháin a thabhairt i dtaobh na
bhfógrán a bheidh le heisiúint chun gach críche nó aon
chríche acu sin, agus go ginearálta i dtaobh na n-imeachtaí
agus na bpáirtithe a bheidh le freastal orthu. Leanfar de na
himeachtaí faoin ordú trí atráthú agus, nuair is gá sin, trí
fhógra breise, agus féadfar aon ordacháin mar atá ráite a
thabhairt, cur leis nó é a athrú tráth ar bith ina dhiaidh sin
de réir mar a mheasfar is gá.

22. Déanfar cóip de gach ordú chun cuideachta a fhoir-
ceannadh, arna deimhniú ag an achainíoch nó ag a aturnae
í a bheith ina cóip dhílis, a sheirbheáil ar an gcuideachta le
litir réamhíoctha arna díriú chun a hoifige cláraithe (más
ann) nó, mura mbeidh oifig chláraithe ann, ag an bpríomháit
ghnó a bheidh, nó is déanaí is eol a bheith, ag an gcuid-
eachta, nó seirbheálfar í ar cibé duine nó daoine eile, nó ar
cibé modh eile, a ordóidh an Chúirt. Ní bheidh feidhm aige
sin nuair is í an chuideachta is achainíoch.

Fógra don sirriam
23. Chun críocha alt 292 is i scríbhinn a bheidh fógra á rá

(1) achainí foirceanta a bheith tíolactha, nó (2) ordú foir-
ceanta a bheith déanta, nó (3) leachtaitheoir sealadach a
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bheith ceaptha, nó (4) cruinniú a bheith gairthe ag a mbeidh
rún le haghaidh fhoirceannadh toilteanach na cuideachta le
tairiscint, nó (5) rún a bheith rite le haghaidh fhoirceannadh
toilteanach na cuideachta, agus is chuig an sirriam a dhír-
eofar an fógra agus féadfar é a sheirbheáil trína sheachadadh
de láimh, nó leis an bpost cláraithe, ag oifig an tsirriam.

VII. Ráiteas gnóthaí.

Ráiteas gnóthaí a ullmhú
24. (1) Duine a mbeidh an Chúirt tar éis a cheangal air

faoi alt 224 ráiteas ar ghnóthaí cuideachta a chur isteach agus
a fhíorú, déanfaidh sé amach an ráiteas sin i ndúblach agus
fíorófar cóip amháin de le mionnscríbhinn. Comhdófar an
ráiteas gnóthaí, arna fhíorú, sa Phríomh-Oifig.

(2) Féadfaidh an Chúirt, ó thráth go chéile, a cheangal
ar aon duine dá luaitear i míreanna (a), (b), (c) nó (d) d’fho-
alt (2) d’alt 224 láithriú os comhair na Cúirte ar dháta a
shocróidh an Chúirt chun go gceanglófar air cibé faisnéis is
cuí leis an gCúirt a thabhairt i ndáil leis an gcuideachta, agus
beidh sé de dhualgas ar gach duine díobh sin láithriú sa
Chúirt san am agus san áit sin agus gach faisnéis a theastóidh
ón gCúirt a thabhairt di.

(3) Má bhíonn aon fhadú ar an tréimhse ama chun an
ráiteas gnóthaí a chur isteach ag teastáil ó aon duine, ní mór
dó an fadú sin a iarraidh ar an gCúirt.

25. Duine ar a gceanglófar aon ráiteas ar ghnóthaí cuid-
eachta a dhéanamh, nó comhthoiliú lena dhéanamh, déan-
faidh sé, sula dtabhóidh sé aon chostais nó caiteachais chun
agus i dtaobh an ráiteas a ullmhú agus a dhéanamh, iarratas
chuig an Leachtaitheoir Oifigiúil chun a cheadú a fháil agus
cuirfidh sé isteach ráiteas ar na costais agus na caiteachais
mheasta a mbeidh ar intinn aige iad a thabhú, agus mura
mbeidh aon Leachtaitheoir Oifigiúil ann déanfaidh sé iarr-
atas chun na Cúirte; agus, ach amháin le hordú ón gCúirt, ní
cheadófar do dhuine ar bith, as sócmhainní na cuideachta,
aon chostais nó caiteachais nach mbeidh ceadaithe ag an
Leachtaitheoir Oifigiúil nó ag an gCúirt sula ndéanfar iad
a thabhú.
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Ráitis ghnóthaí a ligean thar ceal
26. (1) Beidh mar thaca le haon iarratas chun ceanglais

alt 224 a ligean thar ceal tuarascáil ón Leachtaitheoir Oifig-
iúil ina dtaispeánfar na himthosca speisialta a thabharfaidh,
dar leis, go mbeidh sin inmhianaithe.

(2) Nuair a bheidh ordú déanta ag an gCúirt chun
ceanglais an ailt sin a ligean thar ceal, féadfaidh sí cibé ord-
acháin iarmhartacha is cuí léi a thabhairt, agus go háirithe
féadfaidh sí ordacháin a thabhairt i dtaobh aon fhógraí a
sheoladh a cheanglaítear leis an Ordú seo a sheoladh chuig
aon duine a bheidh luaite sa ráiteas gnóthaí.

27. Is i bhFoirm Uimh. 13 a bheidh gach ráiteas gnóthaí.

28. (1) Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, seolfaidh an
Leachtaitheoir Oifigiúil, a luaithe is indéanta, chuig gach creid-
iúnaí a bheidh luaite i ráiteas gnóthaí na cuideachta, agus
chuig gach duine a dtaispeánfar i leabhair na cuideachta nó
ar dhóigh eile gur ranníocóir de chuid na cuideachta é,
achoimre ar ráiteas gnóthaí na cuideachta, lena n-áireofar na
fáthanna a mbeidh cliste uirthi agus aon tuairimí ina thaobh
sin is cuí leis an Leachtaitheoir Oifigiúil a thabhairt.

(2) Más rud é, roimh an ordú foirceanta, go mbeidh
tosaithe ar an gcuideachta a fhoirceannadh go toilteanach,
féadfaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil, más cuí leis é dá lán-
rogha féin, cuntas ar an bhfoirceannadh toilteanach sin a
sheoladh chuig na daoine réamhráite, nó chuig aon duine
díobh, á thaispeáint conas a bheifear tar éis an foirceannadh
sin a sheoladh agus conas a bheifear tar éis maoin na cuid-
eachta a dhiúscairt.

VIII. Leachtaitheoir Oifigiúil a cheapadh, agus a dhualgais.

29. Féadfaidh an Chúirt duine a cheapadh chun oifig
Leachtaitheora Oifigiúil gan fógrán a fhoilsiú roimh ré nó
fógra a thabhairt roimh ré do pháirtí ar bith, nó tráth agus
áit a shocrú le haghaidh cheapadh Leachtaitheora Oifigiúil,
agus féadfaidh sí aon duine a ainmneofar an tráth sin agus
san áit sin a cheapadh, nó a dhiúltú, agus aon duine nach
n-ainmneofar amhlaidh a cheapadh.

30. Nuair a shocrófar an tráth agus an áit le haghaidh
cheapadh Leachtaitheora Oifigiúil, féadfar an tráth agus an
áit sin a fhógairt ar cibé modh a ordóidh an Chúirt ionas go
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bhfoilseofar an chéad fhógrán, nó an t-aon fhógrán, laistigh
de cheithre lá dhéag, agus seacht lá ar a laghad, roimh an lá
a bheidh socraithe amhlaidh.

31. Tabharfaidh Leachtaitheoir Oifigiúil urrús, trí dhul i
mbanna, i bhFoirm Uimh. 22 i bhFoscríbhinn G, maille le
beirt leorurra nó níos mó i cibé suim a fhormheasfaidh an
Chúirt, agus féadfaidh an Chúirt aon chuideachta ag a
mbeidh gnó á sheoladh in Éirinn agus cumhacht aici dul i
ráthaíochtaí a ghlacadh mar urra aonair in ionad beirt leor-
urra nó níos mó, má bhíonn airgead taiscthe sa Chúirt ag an
gcuideachta sin faoi na hAchtanna Árachais, 1909 go 1964.
Féadfaidh an Chúirt a údarú do Leachtaitheoir Oifigiúil
gníomhú sa cháil sin gan urrús a thabhairt ar feadh cibé
tréimhse ama a shocróidh an Chúirt.

32. Ceapfar Leachtaitheoir Oifigiúil le hordú a fhéadfaidh
a bheith i bhFoirm Uimh. 12 agus, mura mbeidh urrús tugtha
aige, socrófar leis an ordú sin tréimhse ama ina mbeidh sé le
tabhairt aige, agus socrófar leis an ordú na tráthanna nó na
tréimhsí a mbeidh ar an Leachtaitheoir Oifigiúil a chuntais
ar fháltais agus íocaíochtaí a fhágáil in Oifig an Scrúd-
aitheora, agus ordófar leis gach suim airgid a gheofar a íoc
isteach sa Bhanc, laistigh de sheacht lá tar éis í a fháil, chun
creidiúna do chuntas Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta,
agus osclófar cuntas sa Bhanc sin dá réir sin, agus taiscfear
cóip fhianaithe den ordú ann.

33. Nuair a bheidh urrús tugtha ag Leachtaitheoir Oifig-
iúil de bhun an ordacháin in ordú a cheaptha, comhdófar an
banna sa Phríomh-Oifig agus formhuineoidh an t-oifigeach
cuí sa Phríomh-Oifig, ar ordú ceaptha an Leachtaitheora
Oifigiúil sin, deimhniú á dheimhniú an banna a bheith
comhdaithe.

34. Déanfaidh Leachtaitheoir Oifigiúil, gach uair a bheidh
a chuntas á fhaomhadh agus freisin nuair a cheanglóidh an
Chúirt air é, an Chúirt a shásamh maidir lena urraí a bheith
beo agus ina gcónaí in Éirinn agus gan iad a bheith breith-
nithe ina bhféimhigh nó tagtha chun bheith dócmhainneach,
nó maidir le haon chuideachta a mbeifear tar éis glacadh léi
mar atá ráite a bheith ar marthain i gcónaí agus gan í a
bheith i gcúrsa a foirceanta nó a díscaoilte, agus mura ndéan-
far sin féadfar a cheangal air dul faoi urrús nua laistigh de cibé
tréimhse ama a ordófar.
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35. Déanfar gach ceapachán Leachtaitheora Oifigiúil a
fhógairt ar cibé modh a ordóidh an Chúirt díreach tar éis dó
urrús a thabhairt.

36. I gcás Leachtaitheoir Oifigiúil d’fháil bháis, nó é do
chur nó d’éirí as oifig, ceapfar duine eile ina ionad sa tslí
chéanna agus a dhéanfaí i gcás céadcheapadh, agus féadfaidh
cibé páirtí a údaróidh an Chúirt imeachtaí a thionscnamh
chun na críche sin.

37. A luaithe a bheidh caoi chuige tar éis a cheaptha,
rachaidh Leachtaitheoir Oifigiúil i mbun leabhair chuntais
na cuideachta a dhéanamh suas, a choinneáil ar bun, a
chomhlánú, a sheiceáil agus a cheartú ar cibé modh is gá nó
a ordóidh an Chúirt.

38. Ní cead do Leachtaitheoir Oifigiúil cuideachta, nó
d’aon chomhalta de choiste iniúchta cuideachta, nó d’aon
duine eile a bheidh ar fostú i bhfoirceannadh na cuideachta
nó i ndáil leis sin, aon bhronntanas, aisce, luach saothair,
sochar oifige, nó aon chomaoin in airgead nó eile, nó sochar
de chineál ar bith, a ghlacadh, nó socrú a dhéanamh chun a
ghlactha nó a glactha, in imthosca ar bith, ó aon aturnae,
ceantálaí nó duine eile a mbeidh baint aige leis an
gcuideachta, de bhreis ar cibé luach saothair a mbeidh sé ina
theideal go cuí faoi fhorálacha an Achta nó an Ordaithe seo,
nó amach ón luach saothair sin; ná ní cead d’aon duine den
sórt sin a bheidh ar fostú mar atá ráite aon chuid dá luach
saothair cuí a thabhairt suas d’aon aturnae, ceantálaí nó
duine eile den sórt sin, nó é sin a shocrú.

39. Ní dhéanfaidh Leachtaitheoir Oifigiúil cuideachta, nó
aon chomhalta de choiste iniúchta cuideachta, le linn dó
bheith ag gníomhú mar leachtaitheoir, nó mar chomhalta
den choiste sin, ach amháin le cead na Cúirte, aon chuid de
shócmhainní na cuideachta a cheannach, go díreach nó go
neamhdhíreach, é féin nó trí aon fhostóir, comhpháirtí, cléir-
each, gníomhaire nó seirbhíseach. Féadfaidh an Chúirt, ar
aon chreidiúnaí nó ranníocóir in aon fhoirceannadh dá iarr-
aidh sin, aon cheannach a dhéanfar amhlaidh contrártha
d’fhorálacha na rialach seo a chur ar ceal.

Srian le Leachtaitheoir Oifigiúil do cheannach earraí
40. I gcás gnó na cuideachta a bheith á sheoladh ag an
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Leachtaitheoir Oifigiúil, ní dhéanfaidh sé, gan ceadú sain-
ráite na Cúirte, earraí a cheannach, chun an gnó sin a
sheoladh, ó aon duine a mbeidh baint aige leis de chineál a
thabharfadh go bhfaigheadh sé aon chuid den bhrabús (más
ann) a thiocfadh as an idirbheart.

Costais a bhainfidh le ceadú a fháil ón gCúirt
41. In aon chás ina bhfaighfear ceadú na Cúirte faoi rial-

acha 39 nó 40, beidh an costas a bhainfidh leis an gceadú sin
a fháil le hiompar ag an duine ar chun leasa dó a bheidh
an ceadú faighte, agus ní bheidh sé iníoctha as sócmhainní
na cuideachta.

42. Má bhreithnítear Leachtaitheoir Oifigiúil ina fhéimh-
each, scarfaidh sé lena oifig agus measfar é a bheith curtha
as oifig amhail ar dháta an bhreithnithe.

43. Ar Leachtaitheoir Oifigiúil d’éirí as oifig, nó ar é do
chur as a oifig, tabharfaidh sé suas don Leachtaitheoir Oifig-
iúil nua na leabhair go léir a bheidh coimeádta aige agus
gach leabhar, doiciméad, páipéar agus cuntas eile ina sheilbh
a bhainfidh le hoifig an Leachtaitheora Oifigiúil. Ní scaoil-
fear Leachtaitheoir Oifigiúil mura dtabharfaidh sé suas, ná
go dtí go dtabharfaidh sé suas, don Leachtaitheoir Oifigiúil
nua na leabhair, na páipéir, na doiciméid agus na cuntais go
léir a cheanglaítear air leis an riail seo a thabhairt ar é d’éirí
as oifig nó do chur as oifig mar atá ráite.

Fáltais as sócmhainní na cuideachta a dhíol
44. I gcás ina ndíolfaidh Leachtaitheoir Oifigiúil, trí

cheantálaí nó trí ghníomhaire eile, maoin is cuid de shóc-
mhainní na cuideachta, íocfaidh an ceantálaí nó an gníomh-
aire sin fáltais chomhlána an díola leis an Leachtaitheoir
Oifigiúil agus déanfar na muirir agus na caiteachais a bhain-
fidh leis an díol a íoc ina dhiaidh sin leis an gceantálaí sin nó
leis an ngníomhaire sin, ar ordú ón gCúirt chun iad a íoc.
Gach Leachtaitheoir Oifigiúil a mbeidh an ceantálaí sin nó
an gníomhaire sin fostaithe aige, beidh sé, mura n-ordóidh
an Chúirt a mhalairt, cuntasach i leith fháltais an díola sin.

Tuairisc an Leachtaitheora Oifigiúil agus a luach saothair
45. Is é an teideal Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta

áirithe a mbeidh sé ceaptha ina leith a thabharfar de thuair-
isc ar Leachtaitheoir Oifigiúil i ngach imeacht.
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46. Ceadófar do Leachtaitheoir Oifigiúil ina chuntais, nó

íocfar leis ar dhóigh eile, cibé tuarastal nó luach saothair a
ordóidh an Chúirt ó thráth go chéile, agus nuair a bheidh an
tuarastal sin nó an luach saothair sin á shocrú ag an gCúirt
cuirfidh sí san áireamh aon chuntasóirí, cúntóirí nó cléirigh
is gá dó a fhostú. Féadfar an tuarastal sin nó an luach saoth-
air sin a shocrú tráth a cheaptha nó tráth ar bith ina dhiaidh
sin. Gach ceadú a dhéanfar i leith an tuarastail sin nó an
luacha saothair sin, mura ndéanfar é tráth a cheaptha nó ar
chuntas a fhaomhadh, féadfar é a dhéanamh ar iarratas
chuige sin ón Leachtaitheoir Oifigiúil ar fhógra a bheith tug-
tha do cibé daoine (más ann) a éileoidh an Chúirt agus beidh
cibé fianaise a éileoidh an Chúirt mar thaca leis an iarratas
sin. Féadfaidh an Chúirt, ó thráth go chéile, cibé suim (más
ann) is cuí léi a cheadú don Leachtaitheoir Oifigiúil i gcuntas
an tuarastail nó an luacha saothair a bheidh le ceadú ina
dhiaidh sin. Féadfaidh an Chúirt a ordú go ndéanfaidh an
Scrúdaitheoir nó an Máistir fiosrúchán i dtaobh thuarastal
nó luach saothair an Leachtaitheora Oifigiúil agus go
dtabharfaidh an Scrúdaitheoir nó an Máistir (de réir mar a
bheidh) tuarascáil ina thaobh sin don Chúirt. Beidh na
cumhachtaí céanna ag an Máistir is atá ag an Scrúdaitheoir
agus aon fhiosrúchán den sórt sin á dhéanamh aige.

47. I gcás ina bhfaighidh Leachtaitheoir Oifigiúil luach
saothair as a sheirbhísí sa cháil sin, ní cheadófar aon íoc-
aíocht ina chuntais i leith aon duine eile do chomhlíonadh
na ngnáthdhualgas ba cheart a bheith comhlíonta ag an
Leachtaitheoir Oifigiúil.

48. Fágfar cuntais Leachtaitheora Oifigiúil in Oifig an
Scrúdaitheora nó le Cláraitheoir an Mháistir (de réir mar a
bheidh) na tráthanna a ordófar le hordú a cheaptha, agus
cibé tráthanna eile a cheanglóidh an Chúirt ó thráth go
chéile, agus déanfar na cuntais sin a fhaomhadh agus a fhíorú
ó thráth go chéile ar cibé modh, agus ar fhógra a bheith
tugtha do cibé páirtithe (más ann), a ordóidh an Chúirt.

IX. Imeachtaí ag stiúrthóirí, ag tionscnóirí agus ag oifigigh,
nó ina gcoinne, ar an gcuideachta a bheith á foirceann-
adh ag an gCúirt.

49. Is le foriarratas a dhéanfar iarratas chun na Cúirte—

(a) faoi alt 184;

(b) faoi fho-ailt (1) nó (2) d’alt 297;
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(c) faoi alt 298 nó

(d) faoi fho-alt (2) d’alt 391,

agus luafar san fhoriarratas sin an cineál dearbhaithe nó
ordaithe a bheidh á iarraidh agus forais an iarratais, agus
déanfar fógra faoin iarratas sin, mar aon le cóip de gach tuar-
ascáil agus mionnscríbhinn a mbeifear ar intinn é a bhunú
uirthi, a sheirbheáil go pearsanta ar gach duine a mbeidh
ordú á lorg ina choinne, seacht lá glan ar a laghad roimh an
lá a bheidh ainmnithe ann le haghaidh éisteacht an iarratais.
I gcás inarb é an Leachtaitheoir Oifigiúil a bheidh ag déan-
amh an iarratais, féadfaidh sé tuarascáil a thabhairt don
Chúirt ina luafar aon fhíorais agus faisnéis is iomchuí agus
fíoróidh sé le mionnscríbhinn í. I gcás iarratais ó aon duine
eile ní mór mionnscríbhinn a bheidh le comhdú aige a bheith
mar thaca leis. Féadfaidh an Chúirt cibé ordacháin a
thabhairt a fhormheasfaidh sí i dtaobh an nóis imeachta le
haghaidh éisteacht an iarratais, agus féadfaidh sí a ordú go
bhfoilseofar, i cibé foirm a fhormheasfaidh sí, fógrán i
dtaobh an dáta a bheidh socraithe don éisteacht, agus le linn
na héisteachta féadfaidh an Chúirt a cheadú d’aon duine
leasmhar láithriú, trí abhcóide nó i bpearsa, agus duine ar
bith de na finnéithe a mbeidh fianaise á tabhairt aige a chros-
cheistiú, nó fianaise a thabhairt.

X. Cruinnithe ginearálta de chreidiúnaithe agus de rann-
íocóirí i bhfoirceannadh ag an gCúirt agus de chreidiúnaithe

i bhfoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe.

Coiste iniúchta
50. Nuair a ordóidh an Chúirt cruinniú de chreidiúnaithe na

cuideachta, nó cruinnithe ar leith de chreidiúnaithe agus de
ranníocóirí na cuideachta, a ghairm faoi alt 232, tabharfaidh
an Leachtaitheoir Oifigiúil fógra i scríbhinn i bhFoirm Uimh.
14 nó i bhFoirm Uimh. 15 seacht lá glan roimh an lá a bheidh
ceaptha don chruinniú sin do gach creidiúnaí nó, de réir mar
a bheidh, do gach creidiúnaí agus gach ranníocóir, faoin tráth
agus faoin áit a bheidh ceaptha don chruinniú sin nó do na
cruinnithe sin agus á rá gurb é cuspóir an chruinnithe sin nó
na gcruinnithe sin a chinneadh cé acu a dhéanfar nó nach
ndéanfar iarratas chun na Cúirte chun coiste iniúchta a cheap-
adh chun gníomhú leis an Leachtaitheoir Oifigiúil, agus cé a
bheidh le bheith ina gcomhaltaí den choiste má cheaptar é.
Má ordaíonn an Chúirt é, féadfar an fógra sin a thabhairt trí
fhógrán. Gníomhóidh an Leachtaitheoir Oifigiúil nó, mura
féidir dósan gníomhú, duine éigin arna ainmniú aige, mar
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chathaoirleach ar an gcruinniú sin agus tabharfaidh an
cathaoirleach sin tuarascáil ar thoradh an chruinnithe don
Chúirt. Ar thoradh na gcruinnithe de chreidiúnaithe agus de
ranníocóirí a thuairisciú don Chúirt, má tá difríocht idir na
cinntí ag cruinnithe na gcreidiúnaithe agus na ranníocóirí,
déanfaidh an Chúirt, ar an Leachtaitheoir Oifigiúil dá iarr-
aidh sin, tráth agus áit a shocrú chun breithniú a dhéanamh
ar rúin agus cinntí (más ann) na gcruinnithe, chun difríochtaí
a bhreithniú agus chun cibé ordú is gá a dhéanamh. In aon
chás eile féadfaidh an Chúirt, ar an Leachtaitheoir Oifigiúil
dá iarraidh sin, aon cheapachán a dhéanamh láithreach is gá
chun éifeacht a thabhairt d’aon rúin nó cinntí den sórt sin.

51. Nuair a bheidh tráth agus áit socraithe chun rúin agus
cinntí na gcruinnithe a bhreithniú, déanfaidh an Leacht-
aitheoir Oifigiúil an tráth agus an áit sin a fhógairt ar cibé
modh a ordóidh an Chúirt, ach ar dhóigh go bhfoilseofar an
chéad fhógrán, nó an t-aon fhógrán, seacht lá ar a laghad
roimh an tráth a bheidh socraithe amhlaidh.

52. Ar rúin agus cinntí na gcruinnithe a bheith á mbreith-
niú, éistfidh an Chúirt an Leachtaitheoir Oifigiúil agus aon
chreidiúnaí nó ranníocóir.

53. Déanfaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil ceapadh gach
coiste iniúchta a fhógairt ar cibé modh a ordóidh an Chúirt,
díreach tar éis a cheaptha, mura n-ordóidh an Chúirt a
mhalairt.

Cruinnithe Leachtaitheora de chreidiúnaithe agus de rann-
íocóirí

54. (1) I dteannta na gcruinnithe de chreidiúnaithe nó de
ranníocóirí a thionólfar de bhun alt 232 nó alt 309 (a ngair-
tear ‘‘cruinniú Cúirte de chreidiúnaithe’’ nó ‘‘cruinniú Cúirte
de ranníocóirí’’, de réir mar a bheidh, de gach ceann acu
anseo ina dhiaidh seo), féadfaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil
féin, in aon fhoirceannadh ag an gCúirt, ó thráth go chéile,
faoi réir fhorálacha an Achta agus faoi rialú na Cúirte, cruinn-
ithe de na creidiúnaithe nó de na ranníocóirí (a ngairtear
‘‘cruinniú Leachtaitheora de chreidiúnaithe’’ nó ‘‘cruinniú
Leachtaitheora de ranníocóirí’’, de réir mar a bheidh, de
gach ceann acu anseo ina dhiaidh seo) a ghairm, a thionól
agus a stiúradh chun a mianta a fhionnadh i ngach ní a bhain-
fidh leis an bhfoirceannadh.

(2) In aon fhoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe,
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féadfaidh an Leachtaitheoir féin, ó thráth go chéile, cruinn-
ithe de chreidiúnaithe a ghairm, a thionól agus a stiúradh
chun a mianta a fhionnadh i ngach ní a bhainfidh leis an
bhfoirceannadh (agus gairtear ‘‘cruinniú maidir le leachtú
toilteanach’’ anseo ina dhiaidh seo de gach cruinniú den sórt
sin agus d’aon chruinniú de chreidiúnaithe a gceanglaítear
leis an Acht ar Leachtaitheoir nó ar chuideachta é a chomór-
adh in aon fhoirceannadh toilteanach den sórt sin, nó
díreach roimh an bhfoirceannadh sin, agus d’aon chruinniú
a chomórfaidh creidiúnaí i bhfoirceannadh toilteanach faoin
Ordú seo).

55. (1) Nuair a ordóidh an Chúirt cruinniú de chreidiún-
aithe nó de ranníocóirí na cuideachta a ghairm faoi alt 309,
tabharfaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil fógra i scríbhinn, i
bhFoirm Uimh. 16 nó i bhFoirm Uimh. 17, seacht lá glan
roimh an lá a bheidh ceaptha don chruinniú sin, do gach
creidiúnaí nó ranníocóir, faoin tráth agus faoin áit a bheidh
ceaptha don chruinniú sin agus faoin ábhar arb áil leis an
gCúirt a fháil amach cad is mian leis na creidiúnaithe nó na
ranníocóirí maidir leis. Má ordaíonn an Chúirt é, féadfar an
fógra sin a thabhairt trí fhógrán agus sa chás sin ní gá cuspóir
an chruinnithe a lua.

(2) I gcás ina gceapfaidh an Chúirt cathaoirleach ar an
gcruinniú sin, beidh meabhrán a cheaptha i bhFoirm Uimh.
18 ina leorúdarás don duine a cheapfar amhlaidh chun dul i
gceannas ar an gcruinniú sin agus déanfaidh an cathaoirleach
sin toradh an chruinnithe a thuairisciú i bhFoirm Uimh. 19.

Feidhm rialacha maidir le cruinnithe
56. Ach amháin mar a n-éileoidh agus a mhéid a éileoidh

nádúr an ábhair nó an comhthéacs a mhalairt, beidh feidhm
ag rialacha 58-83 (go huile) maidir le cruinniú Cúirte de
chreidiúnaithe agus le cruinniú Cúirte de ranníocóirí, le
cruinniú Leachtaitheora de chreidiúnaithe agus le cruinniú
Leachtaitheora de ranníocóirí, agus le cruinniú maidir le
leachtú toilteanach, ach ar dhóigh, mar sin féin, go nglac-
faidh na rialacha sin éifeacht i dtaobh cruinnithe a thionólfar
faoi alt 232 faoi réir aon fhorála sainráite den Acht agus gan
dochar di, agus i dtaobh cruinnithe Cúirte de chreidiúnaithe
nó cruinnithe Cúirte de ranníocóirí faoi réir aon ordachán
sainráite ón gCúirt agus gan dochar dóibh.
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Cruinnithe a ghairm
57. (1) Gairfidh an Leachtaitheoir gach cruinniú de chreid-

iúnaithe agus de ranníocóirí trí fhógra faoin gcruinniú de
chreidiúnaithe a chur leis an bpost seacht lá ar a laghad
roimh an lá a bheidh ceaptha don chruinniú chuig gach duine
a léireofar i leabhair na cuideachta é a bheith ina chreidiúnaí
den chuideachta agus fógra faoin gcruinniú de ranníocóirí
a chur amhlaidh chuig gach duine a léireofar i leabhair na
cuideachta nó ar dhóigh eile é a bheith ina ranníocóir den
chuideachta.

(2) Cuirfear an fógra do gach creidiúnaí chuig an seol-
adh a bheidh tugtha ina chruthúnas, nó, mura mbeidh cruth-
únas tugtha aige, chuig an seoladh a bheidh tugtha i ráiteas
gnóthaí na cuideachta, más ann, nó chuig cibé seoladh eile
is eol don duine a mbeidh an cruinniú á ghairm aige. Cuir-
fear an fógra do gach ranníocóir chuig an seoladh a bheidh
luaite i leabhair na cuideachta mar sheoladh an ranníocóra
sin nó chuig cibé seoladh eile is eol don Leachtaitheoir.

(3) I gcás cruinnithe faoi alt 270 féadfaidh creidiúnaí
ar bith an cruinniú a ghairm.

(4) Ní bheidh feidhm ag an riail seo maidir le cruinn-
ithe faoi alt 266 nó faoi alt 273.

Cruthúnas ar fhógra
58. Beidh mionnscríbhinn ón Leachtaitheoir nó ó chreid-

iúnaí, nó ó aturnae nó cléireach ceachtar duine díobh sin,
nó, de réir mar a bheidh, ó oifigeach éigin don chuideachta
nó cléireach éigin den chuideachta, nó ó aturnae na cuid-
eachta, á mhionnú an fógra faoi aon chruinniú a bheith
curtha go cuí sa phost ina leorfhianaise ar an bhfógra sin a
bheith curtha go cuí chuig an duine a mbeifear tar éis é a
dhíriú chuige.

Áit na gcruinnithe
59. I gcás cuideachta a mbeidh a hoifig chláraithe i gContae-

bhuirg Bhaile Átha Cliath nó i gContaebhuirg Chorcaí,
tionólfar gach cruinniú i cibé áit i gContaebhuirg Bhaile
Átha Cliath nó i gContaebhuirg Chorcaı́, de réir mar a bheidh,
is caoithiúla, i dtuairim an duine a bheidh á chomóradh,
d’fhormhór na gcreidiúnaithe nó na ranníocóirí nó dóibh
araon. In aon chás eile tionólfar gach cruinniú i cibé áit is
caoithiúla, i dtuairim an duine a bheidh á chomóradh,
d’fhormhór na gcreidiúnaithe nó na ranníocóirí nó dóibh
araon. Féadfar tráthanna nó áiteanna éagsúla a ainmniú do
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na cruinnithe de chreidiúnaithe agus do na cruinnithe de
ranníocóirí.

Costais a bhainfidh le cruinnithe a ghairm
60. Beidh na costais a bhainfidh le cruinniú de chreidiún-

aithe nó de ranníocóirí a ghairm ar thionscnamh aon duine
seachas an Leachtaitheoir le hı́oc ag an duine a thionscnóidh
gairm an chruinnithe, agus sula ngairfear an cruinniú taiscfidh
seisean leis an Leachtaitheoir cibé suim a éileoidh an Leacht-
aitheoir mar urrús go n-íocfar na costais sin. Déanfar na
costais a bhainfidh le gairm an chruinnithe sin de chreidiún-
aithe nó de ranníocóirí, lena n-áireofar ar gach eisíocaíocht
ar chlódóireacht, stáiseanóireacht, postas agus seomra a
fhruiliú, a ríomh de réir an ráta seo a leanas in aghaidh gach
creidiúnaí nó ranníocóra is gá fógra a chur chuige, eadhon,
deich bpingin an creidiúnaí nó an ranníocóir in aghaidh an
chéad fhiche creidiúnaí nó ranníocóir, cúig phingin an creid-
iúnaí nó an ranníocóir in aghaidh an chéad tríocha creidiúnaí
nó ranníocóir eile agus trí phingin an creidiúnaí nó an rann-
íocóir in aghaidh aon lín chreidiúnaithe nó ranníocóirí i
ndiaidh an chéad chaoga. Aisíocfar na costais sin as
sócmhainní na cuideachta má ordaíonn an Chúirt amhlaidh,
le hordú, nó má dhéanann na creidiúnaithe nó na ranníocóirí
(de réir mar a bheidh), le rún, ordachán a thabhairt dá réir
sin. Ní bheidh feidhm ag an riail seo maidir le cruinnithe faoi
alt 266 nó alt 270.

Cathaoirleach an chruinnithe
61. I gcás inarb é an Leachtaitheoir a ghairfidh cruinniú,

beidh sé féin nó, mura féidir leis gníomhú, duine éigin arna
ainmniú aige, ina chathaoirleach ar an gcruinniú. Ag gach
cruinniú eile de chreidiúnaithe nó de ranníocóirí, is é a
bheidh ina chathaoirleach cibé duine a cheapfar, le rún, ag
an gcruinniú. Ní bheidh feidhm ag an riail seo maidir le
cruinnithe faoi alt 266.

Gnáthrún ó chreidiúnaithe agus ó ranníocóirí
62. Ag cruinniú de chreidiúnaithe measfar rún a bheith

rite nuair a bheidh tromlach ó thaobh lín agus luacha de na
creidiúnaithe a bheidh i láthair, go pearsanta nó trí sheach-
vótálaí, agus a vótálfaidh ar an rún, tar éis vótáil i bhfabhar
an rúin, agus ag cruinniú de na ranníocóirí measfar rún a
bheith rite nuair a bheidh tromlach ó thaobh lín agus luacha
de na ranníocóirí a bheidh i láthair, go pearsanta nó trí
sheachvótálaí, agus a vótálfaidh ar an rún, tar éis vótáil i
bhfabhar an rúin; cinnfear luach na ranníocóirí de réir an
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lín vótaí a bheidh tugtha do gach ranníocóir le rialacháin
na cuideachta.

Cóip de rún le comhdú
63. Comhdóidh an Leachtaitheoir le cláraitheoir na gcuid-

eachtaí cóip, arna deimhniú aige, de gach rún ó chruinniú de
chreidiúnaithe nó de ranníocóirí.

Fógra nach mbeidh faighte
64. I gcás ina ngairfear, le fógra, cruinniú de chreidiún-

aithe nó de rannı́ocóirı́, beidh imeachtaı́ agus rúin an
chruinnithe, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, bailí
d’ainneoin nach mbeidh an fógra a bheidh curtha chucu
faighte ag daoine de na creidiúnaithe nó de na ranníocóirí.

Atráthú
65. Féadfaidh an cathaoirleach, le toiliú an chruinnithe,

cruinniú a chur ar atráth ó thráth go chéile agus ó áit go háit,
ach tionólfar an cruinniú atrátha san áit chéanna ina
mbeifear tar éis an cruinniú bunaidh a thionól mura rud é
go sonrófar áit eile sa rún don atráthú nó go n-ordóidh an
Chúirt a mhalairt.

Córam
66. (1) Ní fhéadfaidh cruinniú gníomhú chun críche ar

bith, ach amháin cathaoirleach a thoghadh agus an cruinniú
a chur ar atráth, mura mbeidh i láthair nó á n-ionadú ann, i
gcás cruinnithe de chreidiúnaithe, triúr creidiúnaí ar a laghad
a bheidh i dteideal vótáil, nó na creidiúnaithe uile a bheidh
i dteideal vótáil más rud é nach mó ná triúr an líon a bheidh i
dteideal vótáil, nó i gcás cruinnithe de ranníocóirí beirt rann-
íocóir ar a laghad.

(2) Más rud é, laistigh de chúig nóiméad déag ón am
a bheidh ceaptha don chruinniú, nach mbeidh córam de
chreidiúnaithe nó de ranníocóirí, de réir mar a bheidh, i láth-
air nó á n-ionadú, cuirfear an cruinniú ar atráth go dtí an lá
céanna an tseachtain dár gcionn, ag an am céanna agus san
áit chéanna, nó go dtí cibé lá nó am nó áit eile a cheapfaidh
an cathaoirleach, ach gan an lá a cheapfar a bheith níos lú
ná seacht lá ná níos mó ná lá is fiche ón lá óna mbeidh an
cruinniú curtha ar atráth.

Creidiúnaithe a bheidh i dteideal vótáil
67. I gcás cruinnithe de chreidiúnaithe a thionólfar de

bhun alt 232, nó atráthaithe ar an gcruinniú sin, ní bheidh
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duine i dteideal vótáil mar chreidiúnaí mura mbeidh cruth-
únas ar an bhfiach a mbeidh sé ag éileamh é a bheith dlite
dó ón gcuideachta taiscthe go cuí aige leis an Leachtaitheoir
tráth nach déanaí ná an tráth a bheidh luaite chuige sin i
bhfógra comórtha an chruinnithe nó an chruinnithe atrátha.
I gcás aon chruinnithe eile Cúirte de chreidiúnaithe nó cruinn-
ithe Leachtaitheora de chreidiúnaithe, ní bheidh duine i
dteideal vótáil mar chreidiúnaí mura mbeidh cruthúnas ar
an bhfiach a mbeidh sé ag éileamh é a bheith dlite dó ón
gcuideachta taiscthe aige leis an Leachtaitheoir agus go
mbeidh glactha leis an gcruthúnas sin, go hiomlán nó go páirt-
each, roimh dháta tionóil an chruinnithe; ar an gcoinníoll
nach mbeidh feidhm ag an gcéad cheithre riail ina dhiaidh
seo maidir le cruinniú de chreidiúnaithe a thionólfar de bhun
alt 232. Nı́ bheidh feidhm ag an riail seo maidir le haon chreid-
iúnaithe nó le haon aicme creidiúnaithe nach gá dóibh, de
bhua an Achta nó an Ordaithe seo, a bhfiacha a chruthú, nó
maidir le haon chruinniú maidir le leachtú toilteanach.

Cásanna nach bhféadfaidh creidiúnaithe vótáil
68. Nı́ vótálfaidh creidiúnaı́ i leith aon fhéich neamhleacht-

aithe nó theagmhasaigh nó aon fhéich nach mbeidh a luach
fionnta, ná nı́ vótálfaidh creidiúnaı́ i leith aon fhéich ar bhille
malairte nó nóta gealltanais reatha a bheidh ar teachtadh aige,
nó i leith aon fhéich a bheidh urraithe le bille nó nóta den sórt
sin, mura mbeidh sé toilteanach a ndlı́fear dó air sin ó gach
duine a bheidh faoi dhliteanas air sin, i dtosach ar an gcuid-
eachta, agus nach mbeidh ordú á bhreithniú ina fhéimheach
déanta ina choinne, a áireamh mar urrús ina láimh agus a luach
a mheas, agus chun crı́ocha vótála, ach nı́ chun crı́ocha
dı́bhinne, é a bhaint as a chruthúnas.

Vótaı́ creidiúnaithe urrúis
69. Chun crı́che vótála, luafaidh creidiúnaı́ urrúis, mura

ngéillfidh sé a urrús, ina chrúthunas nó, i gcás leachtaithe thoil-
teanaigh, i ráiteas mar a luaitear anseo ina dhiaidh seo, sonraı́
a urrúis, an dáta ar a mbeifear tar éis é a thabhairt agus an
luach de réir a mheasúnachta féin, agus nı́ bheidh sé i dteideal
vótáil ach amháin i leith an iarmhéid (más ann) a dhlı́fı́ dó tar
éis luach a urrúis a asbhaint. Má vótálann sé i leith a fhéich
iomláin measfar a urrús a bheith géillte aige mura deimhin leis
an gCúirt, ar iarratas a dhéanamh chuici, gur trı́ neamhaire
nach mbeifear tar éis an t-urrús a luacháil.

Creidiúnaithe a gceanglófar orthu urrús a thabhairt suas
70. Féadfaidh an Leachtaitheoir, laistigh d’ocht lá is fiche

tar éis cruthúnais nó, i gcás leachtaithe thoilteanaigh, ráitis ina
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measfar luach urrúis mar atá ráite, a úsáid ag vótáil i gcruinniú,
a cheangal ar an gcreidiúnaı́ an t-urrús a thabhairt suas chun
tairbhe na gcreidiúnaithe i gcoitinne ar an luach a bheidh meas-
ta amhlaidh a ı́oc; ar an gcoinnı́oll, i gcás ina mbeidh a urrús
luacháilte ag creidiúnaı́, go bhféadfaidh sé, tráth ar bith sula
gceanglófar air é a thabhairt suas, an luacháil a cheartú le
cruthúnas nua agus an luach nua a bhaint as a fhiach.

Cruthúnais chun crı́che vótála a ghlacadh agus diúltú dóibh
71. Beidh cumhacht ag an gcathaoirleach cruthúnas chun

crı́che vótála a ghlacadh nó diúltú dó, ach beidh a chinneadh
faoi réir achomhairc chun na Cúirte. Má bhı́onn sé in amhras
cé acu is cóir cruthúnas a ghlacadh nó diúltú dó marcálfaidh sé
air go mbeifear tar éis cur ina choinne agus ceadóidh sé don
chreidiúnaı́ vótáil faoi réir an choinnı́ll go ndearbhófar an vóta
a bheith neamhbhailı́ má thugtar bonn don agóid.

Ráiteas urrúis
72. Chun crı́che vótála ag aon chruinnithe maidir le leachtú

toilteanach, déanfaidh creidiúnaı́ urrúis, mura ngéillfidh
sé a urrús, ráiteas a thaisceadh leis an Leachtaitheoir, roimh an
gcruinniú, ina dtabharfar sonraı́ a urrúis, an dáta ar a mbeifear
tar éis é a thabhairt agus an luach de réir a mheasúnachta féin.
Nı́ bheidh feidhm ag an riail seo maidir le cruinniú de chreid-
iúnaithe a thionólfar de bhun alt 266.

Miontuairiscı́ cruinnithe
73. (1) Cuirfidh an cathaoirleach faoi deara go ndéanfar

miontuairiscı́ na n-imeachtaı́ ag an gcruinniú a dhréachtú agus
a thaifeadadh i leabhar a choimeádfar chuige sin agus sı́neoidh
sé féin nó cathaoirleach an chéad chruinnithe eile iad.

(2) Cuirfidh an cathaoirleach faoi deara go ndéanfar,
agus go gcoimeádfar, mar atá i bhFoirm Uimh. 20, liosta de
chreidiúnaithe (nó de rannı́ocóirı́) a bheidh i láthair ag gach
cruinniú, agus sı́neoidh sé an liosta sin.

Seachvótálaithe
74. Féadfaidh creidiúnaí nó ranníocóir vótáil i bpearsa nó

trí sheachvótálaí. I gcás ina n-údarófar do dhuine, ar an
modh a fhoráiltear le halt 139, bheith mar ionadaí do chorp-
aráid ag aon chruinniú de chreidiúnaithe nó de ranníocóirí,
tabharfaidh an duine sin ar aird don Leachtaitheoir, nó do
cibé duine eile a bheidh ina chathaoirleach ar an gcruinniú,
cóip den rún á údarú dó amhlaidh. Beidh an chóip sin faoi
shéala na corparáide, nó beidh deimhniú uirthi gur cóip
dhílis í ó rúnaí na corparáide nó ó stiúrthóir ar an gcorparáid.
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75. Is i bhFoirm Uimh. 21 nó i bhFoirm Uimh. 22 a bheidh
gach ionstraim sheachvótála.

76. Cuirfear foirm ghinearálta agus foirm speisialta sheach-
vótála chuig gach duine de na creidiúnaithe nó de na rann-
íocóirí le fógra gairthe an chruinnithe, agus ní dhéanfar ainm
nó tuairisc an Leachtaitheora nó aon duine eile a chló
nó a chur isteach i gcorp aon ionstraime seachvótála sula
gcuirfear amach amhlaidh í.

77. Féadfaidh creidiúnaí nó ranníocóir duine ar bith a
cheapadh ina sheachvótálaí ginearálta.

78. Féadfaidh creidiúnaí nó ranníocóir duine ar bith a
cheapadh ina sheachvótálaí speisialta chun vótáil ag aon
chruinniú sonraithe nó ag atráthú air:

(a) ar thaobh, nó i gcoinne, aon duine sonraithe a cheap-
adh nó a choimeád in oifig mar Leachtaitheoir
nó mar chomhalta den choiste iniúchta, agus

(b) ar gach ceist a bhainfidh le haon ábhar seachas na
cinn dá dtagraítear thuas a thiocfaidh chun cinn
ag an gcruinniú nó ag atráthú air.

79. I gcás ina ndealróidh sé don Chúirt, chun a sástachta,
aon sirtheoireacht a bheith déanta ag Leachtaitheoir, nó thar
ceann Leachtaitheora, d’fhonn foirmeacha seachvótála a
fháil, nó d’fhonn a cheapadh ina Leachtaitheoir a thabhairt
i gcrı́ch, ach amháin le hordachán ó chruinniú de chreidiún-
aithe nó de rannı́ocóirı́, féadfaidh an Chúirt a ordú nach
gceadófar luach saothair ar bith don duine a mbeidh an
tsirtheoireacht déanta aige nó a mbeidh an tsirtheoireacht
déanta thar a cheann, d’ainneoin aon rúin dá mhalairt ón
gcoiste iniúchta nó ó na creidiúnaithe nó ó na rannı́ocóirı́.

80. Féadfaidh creidiúnaı́ nó rannı́ocóir i bhfoirceannadh an
Leachtaitheoir nó, mura mbeidh aon Leachtaitheoir ann, an
cathaoirleach ar chruinniú a cheapadh chun gnı́omhú mar
sheachvótálaı́ ginearálta nó speisialta dó.

81. Nı́ vótálfaidh aon duine a cheapfar ina sheachvótálaı́
ginearálta nó ina sheachvótálaı́ speisialta i bhfabhar aon rúin a
chuirfeadh é féin, a chomhpháirtı́ nó a fhostóir, go dı́reach nó
go neamhdhı́reach, i gcaoi aon luach saothair a fháil as
sócmhainnı́ na cuideachta ar dhóigh seachas mar chreidiúnaı́
go rátúil le creidiúnaithe eile na cuideachta; ar an gcoinnı́oll, i
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gcás ina mbeidh cumhachtaı́ seachvótála speisialta ina sheilbh
ag duine ar bith chun vótáil ar son iarratais chun na Cúirte i
bhfabhar a cheaptha féin mar Leachtaitheoir, go bhféadfaidh
sé na cumhachtaı́ seachvótála sin a úsáid agus vótáil dá réir sin.

82. (1) Taiscfear gach ionstraim sheachvótála leis an
Leachtaitheoir Oifigiúil i bhfoirceannadh ag an gCúirt, leis
an gcuideachta ina hoifig chláraithe le haghaidh cruinnithe
faoi alt 266, agus leis an Leachtaitheoir nó, mura mbeidh
aon Leachtaitheoir ann, leis an duine a bheidh ainmnithe i
bhfógra comórtha an chruinnithe chun í a ghlacadh i bhfoir-
ceannadh toilteanach, tráth nach déanaí ná a ceathair a chlog
iarnóin an lae roimh an gcruinniú nó roimh an gcruinniú
atrátha a mbeidh sí le húsáid aige.

(2) Ní cheapfar ina sheachvótálaí ginearálta nó ina
sheachvótálaí speisialta aon duine a bheidh ina naíon.

(3) I gcás ina mbeidh cuideachta ina creidiúnaí, féad-
faidh aon duine a bheidh údaraithe go cuí faoi shéala na
cuideachta sin chun gníomhú go ginearálta thar ceann na
cuideachta sin ag cruinnithe de chreidiúnaithe agus de rann-
íocóirí an ionstraim sheachvótála a líonadh agus a shíniú thar
ceann na cuideachta sin agus é féin a cheapadh ina sheach-
vótálaí don chuideachta sin, agus glacfar leis an ionstraim
sheachvótála arna líonadh agus arna síniú amhlaidh ag an
duine sin, agus déileálfar léi mar chumhacht seachvótála na
cuideachta sin.

83. Féadfar glacadh le hionstraim sheachvótála chreidiúnaí
a bheidh dall nó éagumasach ar scríobh más rud é go mbeidh
a shíniú nó a mharc curtha léi ag an gcreidiúnaí sin i láthair
finné, a chuirfidh a thuairisc agus a áit chónaithe lena shíniú;
ar an gcoinníoll gur i lámhscríbhneoireacht an fhinné a
bheidh gach a mbeidh curtha isteach san ionstraim sheach-
vótála, agus go mbeidh deimhnithe ag an bhfinné sin ag bun
na hionstraime seachvótála gach a mbeidh curtha isteach
amhlaidh a bheith curtha isteach aige ar iarraidh ón gcreidiúnaı́
sin, agus ina láthair, roimh dó a shíniú nó a mharc a chur
leis an ionstraim sin.

XI. Séanadh.

84. (1) Is ex parte a dhéanfar aon iarratas i bhfoirceann-
adh ag an gCúirt ar chead chun aon chuid de mhaoin chuid-
eachta a shéanadh de bhun alt 290 (1), agus in aon chás eile
is le toghairm speisialta a dhéanfar é. Bunófar an t-iarratas
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sin ar mhionnscríbhinn ina dtaispeánfar cé hiad na páirtithe
a mbeidh leas acu sa mhaoin agus cad iad a leasanna. Ar an
iarratas sin a éisteacht, tabharfaidh an Chúirt ordacháin agus
go háirithe ordacháin i dtaobh na bhfógraí a bheidh le
tabhairt do na páirtithe leasmhara, nó d’aon pháirtí díobh,
agus i dtaobh fógrán a bheidh le foilsiú, agus féadfaidh sí an
t-iarratas a chur ar atráth chun a chur ar chumas aon phairtí
den sórt sin freastal.

(2) I gcás ina séanfaidh Leachtaitheoir leas léasach,
seachadfaidh sé an séanadh láithreach ar chláraitheoir na
gcuideachtaí. Sa séanadh beidh sonraí i dtaobh an leasa a
bheidh á shéanadh agus ráiteas i dtaobh na ndaoine a mbeidh
fógra faoin séanadh tugtha dóibh. Go dtı́ go seachadfar
an séanadh amhlaidh ní fhéadfar é a chur i ngníomh. Is i
bhFoirm Uimh. 23 a bheidh séanadh agus is i bhFoirm
Uimh. 24 a bheidh fógra faoi shéanadh.

(3) I gcás ina n-éileoidh aon duine leas a bheith aige
in aon chuid de mhaoin chuideachta ar mian leis an Leacht-
aitheoir í a shéanadh, déanfaidh sé, ar iarraidh ón Leacht-
aitheoir, ráiteas a thabhairt dó i dtaobh an leasa a bheidh á
éileamh aige amhlaidh.

85. (1) Is é foras a bheidh le haon iarratas a dhéanfar faoi
alt 290 (7) ar ordú chun aon mhaoin shéanta a dhílsiú do
dhaoine ar bith, nó a sheachadadh ar dhaoine ar bith, an
mhionnscríbhinn arna comhdú tráth an iarratais ar chead
chun an mhaoin sin a shéanadh.

(2) I gcás ina mbainfidh an t-iarratas sin a dúradh le
maoin shéanta de chineál léasach agus gur dealraitheach
gurb ann d’aon mhorgáistí trí fhorléasadh nó aon mhuirear-
óir nó foléasaí i leith na maoine sin, féadfaidh an Chúirt a
ordú go dtabharfar fógra don mhorgáistí, don mhuirearóir
nó don fholéasaí sin á rá, mura n-iarrfaidh sé ordú dílseach-
áin den sórt sin laistigh den tréimhse ama a luafar san fhógra,
go mbeidh sé eisiata ó gach leas sa mhaoin agus ó gach urrús
uirthi; agus féadfaidh an Chúirt, chun na gcríocha réamh-
ráite, an t-iarratas bunaidh a chur ar atráth. Más rud é, ar an
tréimhse ama a luafar amhlaidh san fhógra a bheith caite,
nach n-iarrfaidh an morgáistí, an muirearóir nó an foléasaí
sin ordú dílseacháin é féin, féadfaidh an Chúirt ordú a
dhéanamh ag dílsiú na maoine don iarratasóir bunaidh agus
ag eisiamh an mhorgáistí, an mhuirearóra nó an fholéasaí sin
ó gach leas sa mhaoin nó gach urrús uirthi.
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XII. Liosta ranníocóirí i bhfoirceannadh ag an gCúirt.

86. Mura ligfidh an Chúirt socrú liosta ranníocóirí thar
ceal, déanfaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil amach liosta de
ranníocóirí na cuideachta, agus fágfaidh sé in Oifig an Scrúd-
aitheora é, cibé tráth a ordóidh an Chúirt dó é, agus fíorófar
an liosta sin le mionnscríbhinn ón Leachtaitheoir Oifigiúil i
bhFoirm Uimh. 25 agus, a mhéid is indéanta, luafar inti seol-
adh gach ranníocóra maille leis an líon scaireanna nó méid
an leasa a bheidh le cur ina leith agus an méid a bheidh
glaoite, agus an méid a bheidh íoctha i leith na scaireanna nó
an leasa sin, agus dealófar na haicmí leithleacha ranníocóirí.
Déanfaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil, i ndáil le ranníocóirí
arb ionadaithe iad do dhaoine eile nó le ranníocóirí a bheidh
faoi dhliteanas i leith fhiacha daoine eile, ceanglais alt 235
(3) a chomhlíonadh, a mhéid is indéanta.

87. Nuair a bheidh an liosta ranníocóirí fágtha in Oifig an
Scrúdaitheora, gheobhaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil
coinne ón Scrúdaitheoir chun an liosta sin a shocrú, agus
tabharfaidh sé fógra i scríbhinn, i bhFoirm Uimh. 27, faoin
gcoinne sin do gach duine a bheidh ar áireamh sa liosta sin
ina luafar cad é an cháil ina mbeidh sé ar áireamh sa liosta
agus cad é an líon scaireanna nó méid an leasa ar ina aghaidh
a bheidh sé ar áireamh ann, agus ina luafar gur ceart aon
iarratas chun ainm an duine sin a bhaint den liosta, nó chun
an liosta a athrú, a dhéanamh chun an Scrúdaitheora an tráth
a bheidh ceaptha chun é a shocrú.

88. Luafar an toradh a bheidh ar an liosta ranníocóirí a
shocrú i ndeimhniú ón Scrúdaitheoir. Féadfar deimhnithe a
dhéanamh ó thráth go chéile chun toradh na socraíochta sin
a lua anuas go dtí aon tráth áirithe, nó i dtaobh aon duine
áirithe, nó chun aon athrú ar an liosta a lua.

89. Féadfaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil, ó thráth go
chéile, an liosta ranníocóirí a athrú nó cur leis, ach is mar
atá ráite a shocrófar aon athrú nó breisiú den sórt sin.

XIII. An Leachtaitheoir Oifigiúil do bhailiú agus do dháil-
eadh sócmhainní cuideachta.

90. Comhallfaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil na dualgais
a fhorchuirtear ar an gCúirt le halt 235 (1) i bhfoirceannadh
ag an gCúirt i dtaca le sócmhainní na cuideachta a bhailiú
agus lena gcur chun feidhme chun dliteanais na cuideachta
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a ghlanadh. Chun críche an Leachtaitheoir Oifigiúil do
chomhall na ndualgas a fhorchuirtear le halt 235 (1), beidh
an Leachtaitheoir Oifigiúil, chun seilbh a fháil nó a choinn-
eáil ar mhaoin na cuideachta, sa chás céanna ina mbeadh sé
dá mba rud é go raibh sé ina ghlacadóir ar an maoin arna
cheapadh ag an gCúirt, agus féadfaidh an Chúirt, ar iarratas
uaidh, fáil nó coinneáil na seilbhe sin a chur i bhfeidhm dá
réir sin.

Cumhacht an Leachtaitheora chun seachadadh maoine a
éileamh

91. Déanfaidh aon ranníocóir a bheidh de thuras na huaire
ar an liosta rannı́ocóirı́, aon iontaobhaı́, glacadóir, bainc-
éir nó gníomhaire nó oifigeach de chuid cuideachta a bheidh
á foirceannadh faoi ordú ón gCúirt, ar fhógra a bheith tugtha
dó ag an Leachtaitheoir Oifigiúil agus laistigh de cibé tréimh-
se ama a cheanglóidh sé le fógra i scríbhinn, aon airgead,
maoin, leabhair nó páipéir a tharlóidh a bheith ina lámha de
thuras na huaire, agus chun a mbeidh teideal prima facie ag
an gcuideachta, a íoc leis an Leachtaitheoir Oifigiúil nó a
sheachadadh air, a thíolacadh nó a ghéilleadh dó, a aistriú
chuige nó a chur ina lámha.

XIV. Glaochanna.

Glaochanna ón Leachtaitheoir
92. Is le foriarratas iar bhfógra i bhFoirm Uimh. 28 a

dhéanfar gach iarratas chun na Cúirte chun aon ghlaoch a
dhéanamh ar gach duine nó aon duine de na ranníocóirí
chun aon chríche a údaraítear leis an Acht, agus luafar san
fhógra sin an méid a bheidh beartaithe a ghlaoch amhlaidh.
Is é foras a bheidh leis an bhforiarratas sin mionn-
scríbhinn ón Leachtaitheoir Oifigiúil i bhFoirm Uimh. 29
agus seirbheálfar é sé lá glan ar a laghad roimh éisteacht an
iarratais ar gach ranníocóir a bheidh beartaithe a áireamh sa
ghlaoch sin nó, má ordaíonn an Chúirt é, féadfar fógra a
thabhairt faoin nglaoch beartaithe sin trí fhógrán i bhFoirm
Uimh. 30.

93. Nuair a bheidh ordú déanta le haghaidh glaoigh,
seirbheálfar cóip de láithreach ar gach duine de na rann-
íocóirí a bheidh ar áireamh sa ghlaoch sin, mar aon le fógra
i bhFoirm Uimh. 31 ón Leachtaitheoir Oifigiúil ina sonrófar
an méid nó an t-iarmhéid a bheidh dlite ón ranníocóir sin
(ag féachaint d’fhorálacha an Achta) i leith an ghlaoigh sin,
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ach ní gá an t-ordú sin a fhógairt mura n-ordóidh an Chúirt
é ar aon chúis speisialta.

94. Tráth déanta ordaithe le haghaidh glaoigh cuirfear an
chuid eile de na himeachtaı́ a bhainfidh leis ar atráth go dtı́
tráth i ndiaidh an lae a bheidh ceaptha chun a ı́octha, agus ina
dhiaidh sin ó thráth go chéile, fad is gá sin. An tráth a bheidh
ceaptha le haon atráthú den sórt sin, nó ar fhoriarratas chun
ı́oc glaoigh arna sheirbheáil go cuı́ a chur i bhfeidhm, agus arna
chruthú an t-ordú a bheith seirbheáilte maille le fógra faoin
méid a bheidh dlite agus faoin neamhı́oc, féadfar ordú a dhéan-
amh go n-ı́ocfaidh na rannı́ocóirı́ sin a mbeidh mainneachtain
déanta acu, nó go n-ı́ocfaidh cibé rannı́ocóirı́ dı́obh a measfar
gur cuı́ ordú den sórt sin a dhéanamh ina gcoinne, an tsuim a
mbeifear tar éis a cheangal orthu faoi seach ı́ a ı́oc leis an ordú
sin agus leis an bhfógra sin roimhe sin, nó aon suim is lú ná
sin a dhealróidh a bheith dlite uathu faoi seach.

XV. Dliteanais chuideachta a fhionnadh.

95. Chun na fiacha agus na héilimh a bheidh dlite ón gcuid-
eachta a fhionnadh agus chun a cheangal ar na creidiúnaithe
teacht isteach agus a bhfiacha nó a n-éilimh a chruthú, foil-
seofar fógrán i bhFoirm Uimh. 35 cibé tráth a ordóidh an
Chúirt, agus leis an bhfógrán sin socrófar tráth do na creid-
iúnaithe chun a n-ainmneacha agus a seoltaı́ agus sonraı́ a
bhfiach agus a n-éileamh, maille le hainmneacha agus áiteanna
cláraithe gnó a n-aturnaetha (más ann), a chur chuig an Leacht-
aitheoir Oifigiúil agus ceapfar lá chun na fiacha agus na
héilimh sin a bhreithniú.

96. Ní gá do na creidiúnaithe freastal le linn an bhreith-
nithe ná a bhfiacha nó a n-éilimh a chruthú mura gceanglófar
sin orthu le fógra ón Leachtaitheoir Oifigiúil, ach ar an
bhfógra sin a thabhairt tiocfaidh siad isteach agus cruthóidh
siad a bhfiacha nó a n-éilimh laistigh de thréimhse ama a
shonrófar san fhógra.

97. Imscrúdóidh an Leachtaitheoir Oifigiúil na fiacha agus
na héilimh a chuirfear isteach chuige, agus fionnfaidh sé,
chomh fada agus is féidir leis, cad iad na fiacha nó na héilimh
díobh sin a bheidh dlite go dlíthiúil ón gcuideachta, agus
déanfaidh sé amach agus fágfaidh sé in Oifig an Scrúd-
aitheora liosta de na fiacha agus na héilimh go léir a bheidh
curtha isteach chuige, le hidirdhealú idir na fiacha agus na
héilimh, nó na codanna de na fiacha agus na héilimh, a
bheidh éilithe amhlaidh ar dóigh leis iad a bheith dlite go



301 O. 74, r. 97

dlíthiúil agus gur cuí iad a cheadú gan a thuilleadh fianaise,
agus na cinn díobh ar dóigh leis gur chóir iad a bheith le
cruthú ag an gcreidiúnaí, agus déanfaidh sé agus comhdóidh
sé, roimh an tráth a bheidh ceaptha don bhreithniú,
mionnscríbhinn i bhFoirm Uimh. 36 ina leagfar amach na
fiacha agus na héilimh díobh ar dóigh leis iad a bheith dlite
go dlı́thiúil agus gur cuı́ iad a cheadú gan a thuilleadh fianaise
agus ina luafar é a bheith á chreidiúint na fiacha agus héilimh
sin a bheith dlite go dlithiúil agus gur cuí iad a cheadú.

98. An tráth a bheidh ceaptha chun na fiacha agus na
héilimh a bhreithniú, nó ag aon atráthú air sin, féadfaidh
an Scrúdaitheoir na fiacha agus na héilimh a cheadú ar an
mionnscríbhinn ón Leachtaitheoir Oifigiúil nó féadfaidh sé
a cheangal go gcruthóidh na héilitheoirí iad, nó aon chuid
díobh, agus a mbreithniú a chur ar atráth go dtí tráth a shoc-
rófar an tráth sin, agus tabharfaidh an Leachtaitheoir Oifig-
iúil fógra i bhFoirm Uimh. 38 do na creidiúnaithe a mbeidh
a bhfiacha agus a n-éilimh ceadaithe amhlaidh faoin gceadú
sin. Tabharfaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil fógra i bhFoirm
Uimh. 39 do na creidiúnaithe nach mbeidh a bhfiacha nó a
n-éilimh ceadaithe ar an mionnscríbhinn uaidh, á cheangal
orthu teacht isteach agus an céanna a chruthú ar lá, nó roimh
lá, a ainmneofar san fhógra sin agus nach luaithe ná seacht
lá i ndiaidh an fhógra sin, agus freastal tráth a ainmneofar
san fhógra sin, arb é an tráth a bheidh ceaptha leis an bhfóg-
rán nó le hatráthú (de réir mar a bheidh) é, chun na fiacha
nó na héilimh sin a bhreithniú. Mura gcomhlíonfaidh an
creidiúnaí ceanglais an fhógra sin, dícheadófar a éileamh nó
an chuid de a mbeidh ceangailte í a chruthú.

99. Déanfar luach na bhfiach agus na n-éileamh is in-
ghlactha faoi chruthú de bhua alt 283 a mheas, chomh fada
agus is féidir, de réir a luacha ar dháta an ordaithe chun an
chuideachta a fhoirceannadh.

100. Na creidiúnaithe a fhreastalóidh agus a chruthóidh
a bhfiacha nó a n-éilimh de bhun fógra ón Leachtaitheoir Oifig-
iúil, ceadófar a gcostais chruthaithe dóibh sa tslí chéanna
agus a dhéanfaí i gcás fiach cruthaithe i gcúis.

101. Luafar an toradh ar fhiacha agus éilimh a bhreithniú
i ndeimhniú a bheidh le déanamh ag an Scrúdaitheoir, agus
féadfar deimhnithe a dhéanamh ó thráth go chéile i dtaobh
aon fhéich agus éilimh díobh sin. Taispeánfar i ngach
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deimhniú den sórt sin na fiacha nó na héilimh a bheidh cead-
aithe agus cé acu in aghaidh aon sócmhainní áirithe nó ar
aon mhodh cáilithe nó speisialta eile a bheidh siad ceadaithe.

XVI. Fiacha a chruthú.

Modh a gcruthaithe
102. Ach amháin i gcás ina n-éileoidh an Leachtaitheoir

Oifigiúil nó an Scrúdaitheoir go gcruthófar le mionn-
scríbhinn é, féadfar fiach a chruthú in aon fhoirceannadh trí
shonraí an éilimh a sheachadadh ar an Leachtaitheoir Oifig-
iúil nó a chur chuige leis an bpost.

103. Féadfaidh mionnscríbhinn chruthaithe féich a bheith
i bhFoirm Uimh. 40 agus féadfaidh an creidiúnaí nó duine
éigin arna údarú aige í a dhéanamh. Más duine arna údarú
amhlaidh a dhéanfaidh í, luafar a údarás inti agus foinse a
eolais. Beidh sa mhionnscrı́bhinn ráiteas cuntais ina dtaispeán-
far sonraí an fhéich, nó tagrófar inti don ráiteas sin, agus
sonrófar inti na dearbháin (más ann) lena bhféadfar an fiach
a shuíomh agus luafar inti cé acu an creidiúnaí urraithe é an
creidiúnaí nó nach ea. Tabharfaidh an creidiúnaí na dearbh-
áin sin ar aird má cheanglaítear sin air.

104. Íocfaidh creidiúnaí costas cruthaithe a fhéich nó a
éilimh mura mbeidh an Leachtaitheoir Oifigiúil tar éis a
cheangal air freastal agus é a chruthú.

Lascaine
105. Déanfaidh creidiúnaí a mbeidh a fhiach á chruthú

aige (a) aon lascaine de bhreis ar a dó go leith faoin gcéad
a fhéadfaidh a bheith aontaithe aige a lamháil in aghaidh
íocaíochta in airgead tirim ar ghlanmhéid a éilimh, agus (b)
gach lascaine thrádála, a bhaint as an bhfiach.

Íocaíochtaí tréimhsiúla
106. Nuair a thiocfaidh aon chíos nó íocaíocht eile chun

bheith dlite ar thráthanna sonraithe agus go ndéanfar an
t-ordú foirceanta nó an rún foirceanta tráth ar bith seachas
aon tráth díobh sin, féadfaidh na daoine a bheidh i dteideal
an chíosa nó na híocaíochta cruthúnas a thabhairt le
haghaidh coda comhréirí de nó di suas go dtí dáta an ord-
aithe nó an rúin foirceanta amhail is dá mbeadh an cíos nó
an íocaíocht ag fabhrú chun bheith dlite ó lá go lá. Ar an
gcoinníoll, i gcás ina bhfanfaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil i
seilbh áitribh a bheidh forléasaithe le cuideachta a bheidh á
foirceannadh, nach ndéanfaidh aon ní atá sa riail seo dochar
nó difear do cheart thiarna talún an áitribh sin chun
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íocaíocht chíosa a éileamh le linn thréimhse áitíochta na
cuideachta nó an Leachtaitheora Oifigiúil.

107. Ar aon fhiach nó suim chinnte, is iníoctha tráth áir-
ithe nó ar shlí eile, nach mbeidh ús forchoimeádta air nó
uirthi nó comhaontaithe ina leith, agus a bheidh thar téarma
ar dháta thosach an fhoirceanta, féadfaidh an creidiúnaí
cruthúnas a thabhairt le haghaidh úis ar ráta nach mó ná sé
faoin gcéad sa bhliain go dtí an dáta sin ó thráth an fiach nó
an tsuim a bheith iníoctha, má bhíonn an fiach nó an tsuim
iníoctha tráth áirithe de bhua ionstraime i scríbhinn, agus
más ar shlí eile a bheidh sé nó sí iníoctha, ansin ón tráth a
mbeidh éileamh i scríbhinn déanta, ag tabhairt fógra go
n-éileofar ús ó dháta an éilimh go dtí tráth déanta na
híocaíochta.

Cruthúnas le haghaidh féich thodhchaí
108. Féadfaidh creidiúnaí cruthúnas a thabhairt le hagh-

aidh féich nach mbeidh iníoctha ar dháta an ordaithe foir-
ceanta nó an rúin foirceanta, amhail is dá mbeadh sé iníoctha
láithreach, agus féadfaidh sé díbhinní a fháil go comhionann
leis na creidiúnaithe eile, gan a bhaint astu ach aisíoc úis de
réir a sé faoin gcéad sa bhliain arna ríomh ó thráth dearbh-
aithe díbhinne go dtí an tráth a bheadh an fiach tagtha chun
bheith iníoctha de réir théarmaí tabhaithe an fhéich.

Cruthúnas faoi alt 285
109. Mura n-ordóidh an Leachtaitheoir a mhalairt in aon

chás speisialta, ní gá cruthúnas foirmiúil ar na fiacha a
luaitear in alt 285 (2) (e).

Pá oibrithe
110. In aon chás inar dealraitheach éilimh iomadúla ar

phá a bheith ag oibrithe agus ag daoine eile a bheidh ar fostú
ag an gcuideachta, má thugann saoiste nó oifigeach ceard-
chumainn nó duine éigin eile thar ceann na gcreidiúnaithe
sin go léir cruthúnas amháin le haghaidh na n-éileamh sin go
léir is leor sin. Is i bhFoirm Uimh. 41 a bheidh an cruthúnas
sin agus cuirfear i gceangal leis, mar pháirt de, sceideal ina
leagfar amach ainmneacha na n-oibrithe agus na ndaoine
eile agus na suimeanna a bheidh dlite dóibh go leithleach.
Aon chruthúnas a thabharfar i gcomhlíonadh na rialach seo,
beidh éifeacht leis ionann is dá mbeadh cruthúnais ar leith
tugtha ag gach duine de na hoibrithe agus na daoine eile sin.



O. 74, r. 111 304

Billí malairte agus nótaí gealltanais a thabhairt ar aird
111. I gcás ina bhféachfaidh creidiúnaí le cruthúnas a

thabhairt i leith bille malairte, nóta gealltanais nó ionstraime
soshannta eile, nó i leith urrúis eile a mbeidh an chuideachta
faoi dhliteanas dá réir, déanfar an bille malairte, an nóta, an
ionstraim nó an t-urrús sin, faoi réir aon ordaithe speisialta
contrártha dó a bheidh déanta ag an gCúirt, a thabhairt ar
aird don Leachtaitheoir Oifigiúil agus beidh sé nó sí le marc-
áil aigesean sular féidir an cruthúnas a ghlacadh le haghaidh
vótála nó chun aon chríche eile.

XVII. Díbhinní i bhfoirceannadh ag an gCúirt.

Díbhinn do chreidiúnaithe

112. Ní dhearbhóidh an Leachtaitheoir Oifigiúil díbhinn
gan ceadú na Cúirte. Ar an Leachtaitheoir Oifigiúil d’iarr-
aidh an cheadaithe sin, déanfaidh an Chúirt, má dheonaíonn
sí é, cibé ordacháin a thabhairt, an tráth céanna, a mheasfar
a bheith fóirsteanach maidir le méid na díbhinne sin, agus le
tráth a dearbhaithe.

113. Ar an Leachtaitheoir Oifigiúil do dhearbhú díbhinne
eatramhaí nó críochnaithí, cuirfidh sé fógra ina thaobh sin
chuig gach creidiúnaí a mbeidh glactha lena chruthúnas.

114. Féadfaidh an Chúirt, ar an Leachtaitheoir Oifigiúil
dá iarraidh sin, nó gan aon iarratas den sórt sin uaidh,
dearbhú díbhinne a bheidh ceadaithe cheana féin a chur siar
go dáta níos déanaí.

115. Féadfar iarratas faoi riail 112 nó riail 114 a dhéanamh
chun na Cúirte ex parte.

116. Más mian le duine a mbeidh díbhinní iníoctha leis go
n-íocfaí le duine éigin eile iad, féadfaidh sé doiciméad i
bhFoirm Uimh. 42 a thaisceadh leis an Leachtaitheoir Oifig-
iúil, agus is leorúdarás é sin chun an díbhinn a íoc leis an
duine a bheidh ainmnithe ann.

XVIII. Airgead a ı́oc isteach sa Bhanc agus urrúis a thaisceadh
ann.

117. Mura ndéanfaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil an t-air-
gead a gheobhaidh sé a íoc isteach sa Bhanc chun creidiúna
do chuntas Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta de réir
ordú na Cúirte chuige sin, muirearófar ar an Leachtaitheoir
Oifigiúil sin, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, ús ina
chuntas de réir leath faoin gcéad ar an méid a bheidh coinn-
ithe ar láimh aige in aghaidh gach seacht lá a mbeidh sé
coinnithe amhlaidh contrártha don ordú sin, agus féadfaidh
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an Chúirt, mar gheall ar aon choinneáil den sórt sin, tuar-
astal nó luach saothair an Leachtaitheora Oifigiúil, nó aon
chuid de, a dhícheadú.

118. Gach bille, nóta agus urrús eile is iníoctha leis an
gcuideachta nó leis an Leachtaitheoir Oifigiúil, déanfaidh an
Leachtaitheoir Oifigiúil, a luaithe a thiocfaidh sé ar láimh
aige, é a thaisceadh sa Bhanc chun go dtíolacfaidh an Banc
é lena ghlacadh agus lena íoc, nó lena íoc amháin, de réir
mar a bheidh.

119. Tráth seirbheála aon ordaithe le haghaidh na híoc-
aíochta isteach sa Bhanc, tabharfaidh an Leachtaitheoir
Oifigiúil fógra i bhFoirm Uimh. 32 do gach páirtí a
sheirbheálfar d’fhonn a chur in iúl dó conas a bheidh an
íocaíocht le déanamh; agus, roimh an tráth a bheidh
socraithe don íocaı́ocht sin, tabharfaidh an Leachtaitheoir
Oifigiúil d’airgeadóir an Bhainc deimhniú i bhFoirm Uimh.
33 a bheidh le síniú ag an airgeadóir sin agus le seachadadh
ar an bpáirtí a mbeidh an t-airgead a bheidh luaite ann á íoc
isteach aige.

120. D’fhonn aon ordú chun airgead a íoc isteach sa
Bhanc a chur i bhfeidhm, beidh mionnscríbhinn ón Leacht-
aitheoir Oifigiúil i bhFoirm Uimh. 34 ina leorfhianaise nach
mbeifear tar éis an t-airgead sin a íoc.

121. Déanfar gach bille, nóta agus urrús eile a sheachadfar
isteach sa Bhanc a sheachadadh amach as ar iarraidh arna
síniú ag an Leachtaitheoir Oifigiúil agus arna comhshíniú ag
an Scrúdaitheoir. Déanfar airgead a bheidh curtha chun
creidiúna do chuntas an Leachtaitheora Oifigiúil a íoc amach
ar sheiceanna nó orduithe arna síniú ag an Leachtaitheoir
Oifigiúil agus arna gcomhshíniú ag an Scrúdaitheoir.

122. Féadfar iomlán an airgid nó aon chuid den airgead a
bheidh de thuras na huaire chun creidiúna don Leacht-
aitheoir Oifigiúil sa Bhanc, agus nach mbeidh ag teastáil
láithreach chun críche an fhoirceanta, a infheistiú in ainm
an Scrúdaitheora agus in ainm an Leachtaitheora Oifigiúil i
gcomhar. Déanfaidh an Banc gach infheistíocht den sórt sin
ar iarraidh a fháil i bhFoirm Uimh. 43 arna síniú ag an
Leachtaitheoir Oifigiúil agus arna comhshíniú ag an Scrúd-
aitheoir, agus beidh an iarraidh sin ina leorúdarás chun an
t-airgead ceannaigh a fhéichiúnú ar an gcuntas.

123. Gheobhaidh an Banc, ó thráth go chéile, faoi chumh-
acht aturnae a bheidh le forghníomhú ag an Scrúdaitheoir
agus an Leachtaitheoir Oifigiúil, na díbhinní agus an t-ús go
léir a fhabhróidh chun bheith dlite ar aon infheistíochtaí den
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sórt sin, agus cuirfear chun creidiúna do chuntas an Leacht-
aitheora Oifigiúil sin iad.

XIX. Díolacháin mhaoine.

124. Féadfar, le formheas na Cúirte, aon mhaoin, réadach
nó pearsanta, is leis an gcuideachta a dhíol mar a fhoráiltear
le hOrdú 51 nó, má ordaíonn an Chúirt é, féadfaidh an
Leachtaitheoir Oifigiúil í a dhíol. Socróidh agus formheas-
faidh an Chúirt na coinníollacha nó an conradh díolacháin,
mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, agus féadfaidh an
Chúirt, i gcás aon dı́ola ar ceant poiblı́, praghas forchoimeád-
ta a shocrú. Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, forálfar
sna coinníollacha agus conarthaí díolacháin go léir go
n-íocfar aon éarlais isteach i gcomhchuntas taisce a thabhar-
faidh ús sa Bhanc in ainnmeacha an Leachtaitheora Oifigiúil
agus an Scrúdaitheora agus go n-íocfaidh an ceannaitheoir
an t-airgead ceannaigh isteach sa Bhanc chun creidiúna do
chuntas an Leachtaitheora Oifigiúil.

XX. Finnéithe a cheistiú.

125. Má cheistítear finné go príobháideach, ní chomh-
dófar an athscríbhinn den cheistiúchán nó na nótaí ar an
gceistiúchán nó ní bheidh siad ar oscailt chun a n-iniúchta
ag duine ar bith seachas an Leachtaitheoir, mura n-ordóidh
agus go dtí go n-ordóidh an Chúirt a mhalairt. Féadfaidh an
Chúirt, ó thráth go chéile, ordacháin a thabhairt maidir leis
na hathscríbhinní de cheistiúcháin agus na nótaí ar cheistiú-
cháin a choimeád agus a iniúchadh agus maidir le cóipeanna
díobh, nó sleachta astu, a thabhairt.

XXI. Ceadú na Cúirte.

126. Is le foriarratas iar bhfógra (i gcás inar cuí), nó ex-
parte de bhun páipéir foriarratais ina leagfar amach go haic-
earrach cad é an cineál iarratais é, a dhéanfar gach iarratas
chun na Cúirte ó Leachtaitheoir Oifigiúil ar cheadú na
Cúirte chun aon imeacht, gníomh, ábhar nó ní a thionscnamh
nó a dhéanamh a chumhachtófar dó leis an Acht a thionsc-
namh nó a dhéanamh le ceadú na Cúirte.

127. I gcás ina gceadóidh an Chúirt tarraingt, glacadh,
déanamh nó formhuiniú aon bhille malairte nó nóta
gealltanais ag Leachtaitheoir Oifigiúil, déanfaidh an Scrúd-
aitheoir, agus síneoidh sé, meabhrán sa chéill sin ar an mbille
malairte nó nóta gealltanais sin.
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XXII. Costais agus caiteachais is iníoctha as sócmhainní na
cuideachta.

128. (1) Na sócmhainní de chuid cuideachta i bhfoir-
ceannadh ag an gCúirt a bheidh fágtha tar éis na táillí agus
na caiteachais a íoc a bheidh tabhaithe go cuí chun na
sócmhainní a chaomhnú, a réadú nó a thabhairt isteach, lena
n-áirítear, i gcás ina mbeidh tosaithe roimhe sin ar an gcuid-
eachta a fhoirceannadh go toilteanach, cibé luach saothair,
costais agus caiteachais a cheadóidh an Chúirt do Leacht-
aitheoir arna cheapadh san fhoirceannadh toilteanach sin,
beidh siad, faoi réir aon ordaithe ón gCúirt, faoi dhliteanas
i leith na n-íocaíochtaí seo a leanas, a dhéanfar san ord
tosaíochta seo a leanas, eadhon:

Ar dtús—Costais na hachainí, lena n-áirítear costais
aon duine ag láithriú dó ar an achainí agus a gceadóidh
an Chúirt a chostais.

Ansin—Costais agus caiteachais aon duine a dhéan-
faidh ráiteas gnóthaí na cuideachta nó a chomhthoil-
eoidh lena dhéanamh.

Ansin—Eisı́ocaı́ochtaı́ riachtanacha an Leachtaitheora
Oifigiúil, seachas caiteachais arna dtabhú go cuí chun
na sócmhainní dá bhforáiltear anseo roimhe seo a
chaomhnú, a réadú nó a thabhairt isteach.

Ansin—Na costais is iníoctha leis an aturnae thar
ceann an Leachtaitheora Oifigiúil.

Ansin—Luach saothair an Leachtaitheora Oifigiúil.

Ansin—Na caiteachais as-póca arna dtabhú ag an
gcoiste iniúchta (más ann) de riachtanas.

(2) Ní cheadófar aon íocaíochtaí amach as sócmhainní
na cuideachta i leith billí costas, muirear nó caiteachas
aturnaetha, cuntasóirí, ceantálaithe, bróicéirí nó daoine eile,
ach amháin íocaíochtaí i leith costas, muirear nó caiteachas
arna socrú nó arna gceadú ag an gCúirt, mura rud é go
mbeidh siad socraithe agus ceadaithe go cuí ag an Scrúd-
aitheoir nó ag an Máistir Fómhais, de réir mar a bheidh.
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XXIII. Ráitis ón Leachtaitheoir chuig cláraitheoir na
gcuideachtaí.

Críoch an fhoirceanta
129. Chun críocha alt 306, measfar foirceannadh cuid-

eachta a bheith tugtha chun críche:

(a) i gcás cuideachta arna foirceannadh le hordú ón
gCúirt, ar an dáta a mbeidh ordú díscaoilte na
cuideachta tuairiscithe do chláraitheoir na gcuid-
eachtaí ag an Leachtaitheoir Oifigiúil;

(b) i gcás cuideachta arna foirceannadh go toilteanach,
ar dháta díscaoilte na cuideachta, mura rud é, ar
an dáta sin, go mbeidh aon chistí nó sócmhainní
de chuid na cuideachta fágtha gan éileamh nó
gan dáileadh i lámha nó faoi rialú an Leacht-
aitheora nó aon duine a mbeidh gníomhaithe
aige mar Leachtaitheoir, agus sa chás sin ní
mheasfar an foirceannadh a bheith críochnaithe
go dtí go mbeidh na cistí nó na sócmhainní sin
dáilte nó íoctha isteach i gCuntas Leachtaithe na
gCuideachtaí sa Bhanc.

Na tráthanna chun ráitis an Leachtaitheora a chur chuig clár-
aitheoir na gcuideachtaı́, agus rialacháin is infheidhme maidir
leo

130. Is mar a leanas a chuirfear chuig cláraitheoir na
gcuideachtaí na ráitis i ndáil leis na himeachtaí i leachtú
cuideachta, agus le staid an leachtaithe, ar cuideachta í nach
mbeidh a foirceannadh críochnaithe laistigh de dhá bhliain
tar éis a thosaithe:

(a) déanfar an chéad ráiteas, dar tosach dáta céad-
cheaptha an Leachtaitheora agus a thabharfar
anuas go dtí deireadh dhá bhliain ó thosach an
fhoirceanta, a chur chuige laistigh de thríocha lá
ó dheireadh an dá bhliain sin nó laistigh de cibé
tréimhse fhadaithe a lamhálfaidh an Chúirt, agus
cuirfear ráitis ina dhiaidh sin chuige, i gcás foir-
ceannadh ag an gCúirt, i gceann agaí bliana nó
cibé agaí eile a ordóidh an Chúirt, agus i gcás
foirceanta thoilteanaigh, i gceann agaí leath-
bhliana, agus gach ráiteas á thabhairt anuas go
dtí deireadh na tréimhse ar ina haghaidh a chuir-
fear chuige é. I gcásanna ina mbeidh sócmhainní
na cuideachta réadaithe agus dáilte go hiomlán
sula mbeidh aon tréimhse den sórt sin caite, cuir-
fear ráiteas críochnaitheach chuige láithreach;



309 O. 74, r. 130

(b) is i bhFoirm Uimh. 44 a bheidh an ráiteas agus cuir-
fear i ndúblach é; fíorófar é le mionnscríbhinn i
bhFoirm Uimh. 45, a chuirfear i dteannta an
ráitis chuig cláraitheoir na gcuideachtaí.

XXIV. Díbhinní neamhéilithe agus iarmhéideanna nach
mbeidh curtha chun feidhme, nó nach mbeidh indáilte, a íoc

isteach i gCuntas Leachtaithe na gCuideachtaí.

131. (1) An t-airgead go léir a bheidh ar láimh nó faoi
rialú Leachtaitheora agus arb ionann é agus díbhinní
neamhéilithe is inghlactha faoi chruthú agus iarmhéid-
eanna nach mbeidh curtha chun feidhme, nó nach mbeidh
indáilte, a mbeidh ar an Leachtaitheoir, faoi alt 307 (1), iad
a íoc isteach i gCuntas Leachtaithe na gCuideachtaí, déanfar
é a fhionnadh ar an dáta a bheidh dhá mhí i ndiaidh dháta
an chruinnithe dá dtagraítear in alt 263, nó in alt 273 (de réir
mar a bheidh), agus íocfar isteach i gCuntas Leachtaithe na
gCuideachtaí é laistigh de cheithre lá dhéag ón dáta sin.

(2) Nuair is mian le Leachtaitheoir airgead a íoc
isteach i gCuntas Leachtaithe na gCuideachtaí, déanfaidh sé
agus comhdóidh sé mionnscríbhinn dar teideal maidir leis an
gcuideachta faoi leachtú agus maidir le halt 307, agus ina
leagfar amach:

(a) ainm na cuideachta arb é a Leachtaitheoir é,

(b) a ainm agus a sheoladh,

(c) dáta rite an rúin foirceanta agus dáta a cheaptha
ina Leachtaitheoir,

(d) an méid den airgead a bheidh le taisceadh chun creid-
iúna don chuntas sin,

(e) an méid den airgead sin a bheidh le taisceadh arb
ionann é agus díbhinní neamhéilithe is inghlactha
faoi chruthú,

(f) an méid den airgead sin a bheidh le taisceadh arb
ionann é agus iarmhéideanna nach mbeidh curtha
chun feidhme nó nach mbeidh indáilte,

(g) ainmneacha na ndaoine a mbeidh na díbhinní
neamhéilithe is inghlactha faoi chruthú inı́octha
leo, na seoltaí is déanaí is eol a bheith acu, agus
an méid is iníoctha le gach duine díobh,
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(h) ainmneacha na ndaoine a mbeidh na hiarmhéid-
eanna nach mbeidh curtha chun feidhme nó nach
mbeidh indáilte iníoctha leo, na seoltaí is déanaí
is eol a bheith acu, agus an méid is iníoctha le
gach duine díobh,

(i) ainmneacha aon daoine (seachas iad siúd a luaitear
in (g) agus (h) den fho-riail seo) a mbeidh aon
leas sna hiarmhéideanna sin nach mbeidh curtha
chun feidhme nó nach mbeidh indáilte éilithe
acu, na seoltaí is déanaí is eol a bheith acu, agus
an cineál éilimh a bheidh ann,

(j) é a bheith sásta freagra a thabhairt ar gach fios-
rúchán, maidir leis an airgead a bheidh le taisceadh
amhlaidh, a dhéanfaidh an Chúirt nó a ordóidh
sí.

Beidh sceideal mar a fhorordaítear le hOrdú 77, riail 100,
i gceangal leis an mionnscríbhinn sin. Nuair a bheidh
mionnscríbhinn den sórt sin comhdaithe ag an Leacht-
aitheoir, iarrfaidh sé ar an gCuntasóir ordachán a eisiúint
chun an Bhainc á ordú an t-airgead sin a ghlacadh chun creid-
iúna do Chuntas Leachtaithe na gCuideachtaí. Is i bhFoirm
Uimh. 7 i bhFoscríbhinn P a bheidh gach iarratas ar iarraidh
den sórt sin.

(3) An t-airgead a infheisteoidh nó a thaiscfidh Leacht-
taitheoir ar ús, measfar gur airgead faoina rialú é, agus más
é a bheidh san airgead sin cuid den iarmhéid is iníoctha
isteach i gCuntas Leachtaithe na gCuideachtaí de bhun fho-
riail (1) réadóidh an Leachtaitheoir an infheistíocht nó
astarraingeoidh sé an taisce agus íocfaidh sé na fáltais isteach
i gCuntas Leachtaithe na gCuideachtaí.

(4) Gach duine a mbeidh gníomhaithe aige mar
Leachtaitheoir, cibé acu a bheidh an leachtú tugtha chun
críche nó nach mbeidh, tabharfaidh sé don Aire Tionscail
agus Tráchtála, nuair a iarrfar sin air, sonraí i dtaobh aon
airgid a bheidh ar láimh nó faoina rialú arb ionann é agus
dı́bhinnı́ neamhéilithe is inghlactha faoi chruthú nó iarmhéid-
eanna nach mbeidh curtha chun feidhme nó nach mbeidh
indáilte, maille le cibé sonraí eile a éileoidh an tAire,
d’fhonn aon airgead is iníoctha isteach i gCuntas Leachtaithe
na gCuideachtaí a fhionnadh nó a fháil isteach, agus féad-
faidh an tAire a cheangal na sonraí sin a fhíorú le mionn-
scríbhinn.

(5) Féadfaidh an tAire a iarraidh, tráth ar bith, ar aon
duine dá luaitear i bhfo-riail (4) cuntas arna fhíorú le
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mionnscríbhinn a chur faoina bhráid i dtaobh na suimeanna
a bheidh faighte aige agus íoctha aige mar Leachtaitheoir na
cuideachta, agus féadfaidh sé iniúchadh ar an gcuntas a ordú.

(6) Más rud é go mbeidh iarrtha ar aon duine sonraí
a thabhairt faoi fho-riail (4) i dtaobh aon airgid ar láimh
nó faoina rialú arb ionann é agus díbhinní neamhéilithe is
inghlactha faoi chruthú nó iarmhéideanna nach mbeidh cur-
tha chun feidhme nó nach mbeidh indáilte, nó cuntas a chur
isteach faoi fho-riail (5), agus go loicfidh sé na sonraí sin a
thabhairt nó an cuntas sin a chur isteach laistigh de lá is
fiche tar éis sin a iarraidh air, féadfaidh an tAire iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte le toghairm speisialta agus déan-
faidh an Chúirt cibé ordú is gá chun fo-rialacha (4) agus (5)
den riail seo a chur i bhfeidhm.

(7) Is le toghairm speisialta a dhéanfar iarratas faoi
alt 307 (3) agus ainmneofar an Leachtaitheoir a mbeidh an
taisceadh déanta aige a mbeifear ag iarraidh íocaíocht amach
as agus an tAire Tionscail agus Tráchtála mar chosantóirí sa
toghairm sin. Más rud é go mbeidh an Leachtaitheoir sin
marbh, nó mura féidir tuairisc a fháil air, ar dháta na
toghairme speisialta sin, féadfaidh an Chúirt an gá le
hainmniú an Leachtaitheora mar chosantóir a ligean thar
ceal.

(8) Is le toghairm speisialta ina n-ainmneofar an tAire
Tionscail agus Tráchtála mar chosantóir a dhéanfaidh
Leachtaitheoir iarratas chun aon chostais, caiteachais agus
eisíocaíochtaí a bhainfidh leis an bhfoirceannadh toilteanach
a íoc amach as Cuntas Leachtaithe na gCuideachtaí.

(9) Is le toghairm speisialta ina n-ainmneofar an tAire
Airgeadais mar chosantóir a dhéanfar iarratas faoi alt 307
(4) chun aon airgead a bheidh íoctha isteach sa Stát-
chiste a íoc amach as.

XXV. Comhad na n-imeachtaí.

132. Déanfaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil gach ordú,
foilseán, admháil, meabhrán, cóip fhianaithe de mhionn-
scrı́bhinn, ceistiúchán, deimhniú agus gach doiciméad eile a
bhainfidh le foirceannadh na cuideachta a chomhdú, chomh
fada agus is féidir, ar aon chomhad leanúnach amháin, agus
coimeádfaidh sé féin an comhad sin nó coimeádfar ar shlí
eile é de réir mar a ordóidh an Chúirt ó thráth go chéile. Beidh
gach rannı́ocóir de chuid na cuideachta, agus gach creid-
iúnaí a mbeidh a fhiach nó a éileamh ceadaithe, i dteideal
(ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt san Ordú seo) an
comhad sin a iniúchadh gach tráth réasúnach, in aisce, agus,
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ar a chostas féin, cóipeanna a thógáil nó sleachta a bhaint as
aon cheann de na doiciméid a bheidh ar áireamh ann, nó na
cóipeanna nó na sleachta sin a fháil, ar ráta nach mó ná cúig
phingin an fóilió dhá fhocal is seachtó, agus tabharfar an
comhad sin ar aird sa Chúirt, agus ar shlite eile, de réir mar
is gá ó thráth go chéile.

XXVI. Iarratais chun imeachtaí a bhacadh nó a shrianadh.

133. (1) Maidir le hiarratas faoi alt 217 chun imeachtaí a
bhacadh i gcaingean a bheidh an tráth sin ar feitheamh i
gcoinne na cuideachta san Ard-Chúirt nó faoi achomharc sa
Chúirt Uachtarach, is le foriarratas sa chaingean sin, ar
fhógra a bheith tugtha don ghearánaí, a dhéanfar é.

(2) Is le foriarratas san imeacht maidir le foirceannadh,
ar fhógra a bheith tugtha don ghearánaı́, a dhéanfar iarratas faoi
alt 217 chun a thuilleadh imeachtaı́ a shrianadh in aon chaingean
nó imeacht seachas na cinn a luaitear i bhfo-riail (1).

134. Maidir le hiarratas chun imeachtaı́ a bhacadh i gcaing-
ean nó in imeacht i gcoinne cuideachta faoi leachtú toil-
teanach, is le foriarratas sa chaingean sin, ar fhógra a bheith
tugtha don ghearánaí, a dhéanfar é, má bhíonn an chaingean
sin ar feitheamh san Ard-Chúirt nó faoi achomharc sa Chúirt
Uachtarach, agus is le toghairm speisialta a dhéanfar é in
aon chás eile.

XXVII. Iarratais faoi ailt 201, 245, 247 nó 279.

135. (1) Féadfar iarratas ó Leachtaitheoir Oifigiúil ar
ordú faoi alt 201 a dhéanamh le foriarratas ex parte. Ar an
iarratas sin a dhéanamh chuici, féadfaidh an Chúirt cibé ord-
acháin is cuí léi a thabhairt maidir leis an tslí ina ngairfear
an cruinniú nó na cruinnithe agus maidir lena stiúradh.

(2) Nuair a bheidh ordú déanta chun cuideachta a
fhoirceannadh, féadfar iarratais faoi alt 245 nó 247 a dhéan-
amh le foriarratas ex parte.

(3) Nuair a bheidh achainí tíolactha chun cuideachta a
fhoirceannadh, féadfar iarratas faoi alt 247 a dhéanamh le
foriarratas ex parte.

(4) Is le toghairm speisialta a dhéanfaidh creidiúnaí nó
ranníocóir achomharc faoi alt 279 (2).
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XXVIII. Iarratais faoi ailt 234, 236, 237, 243, 287 (3), 299,
347 nó 348.

136. I bhfoirceannadh ag an gCúirt, féadfar iarratas faoi
ailt 234, 236, 237, 243, 287 (3), 299, 347 nó 348 a dhéanamh
le foriarratas iar bhfógra.

XXIX. Foirceannadh ag an gCúirt a fhoirceannadh.

137. Nuair a bheidh a chuntas críochnaitheach faofa ag an
Leachtaitheoir Oifigiúil, déanfaidh sé iarratas chun na Cúirte
ar ordacháin i dtaobh conas a dhéanfar an t-iarmhéid a
bheidh dlite air a chur chun feidhme; agus nuair a bheidh sé
deimhnithe don Scrúdaitheoir an t-iarmhéid sin a bheith
curtha chun feidhme mar a bheidh ordaithe amhlaidh, déan-
faidh an Scrúdaitheoir suas deimhniú i bhFoirm Uimh. 46 á
dheimhniú an t-iarmhéid sin a bheith diúscartha ar an modh
a bheidh ordaithe amhlaidh agus gnóthaí na cuideachta a
bheith foirceanta go hiomlán. Mura mbeidh an chuideachta
díscaoilte cheana féin, déanfaidh an Leachtaitheoir Oifigiúil,
díreach tar éis don deimhniú sin a bheith tagtha chun bheith
ina cheangal, iarratas chun na Cúirte ar ordú á ordú an chuid-
eachta a bheith le díscaoileadh ó dháta an ordaithe sin.

XXX. Iarratais i bhfoirceannadh toilteanach.

138. Féadfar gach iarratas nó achomharc chun na Cúirte i
bhfoirceannadh toilteanach a dhéanamh le toghairm speis-
ialta, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt san Ordú seo.

XXXI. Foirmeacha i bhfoirceannadh toilteanach.

139. Is i bhFoirm Uimh. 47 a bheidh an dearbhú sóc-
mhainneachta dá dtagraítear in alt 256.

140. Is i bhFoirm Uimh. 48 a bheidh an ráiteas ar
shócmhainní agus dliteanais dá dtagraítear in alt 261.

141. Is i bhFoirm Uimh. 49 a bheidh an cuntas críoch-
naitheach ón Leachtaitheoir dá dtagraítear in ailt 263 agus
273.

142. Is i bhFoirm Uimh. 50 a bheidh an tuairisceán ar an
gcruinniú críochnaitheach i bhfoirceannadh toilteanach ag
comhaltaí.
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143. Is i bhFoirm Uimh. 51 a bheidh an tuairisceán ar na
cruinnithe críochnaitheacha i bhfoirceannadh toilteanach ag
creidiúnaithe.

————————

ORDÚ 75.

An nós imeachta i gcás Iarratas faoi Achtanna na
gCuideachtaí, seachas iarratais a bhainfidh le

foireannadh.

I. Réamhráiteach.

1. San Ordú seo, mura n-éilíonn an comhthéacs nó an
t-ábhar a mhalairt—

ciallaíonn ‘‘na hAchtanna’’ Achtanna na gCuideachtaí,
1963-1983;

ciallaíonn ‘‘an Príomh-Acht’’ Acht na gCuideachtaí, 1963;

ciallaíonn ‘‘Acht 1982’’ Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982;

ciallaíonn ‘‘Acht 1983’’ Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983;

ciallaíonn ‘‘an chuideachta’’ an chuideachta lena mbainfidh
aon iarratas faoin Ordú seo;

folaíonn ‘‘creidiúnaí’’ cuideachta nó corparáid, nó gnólacht
nó comhpháirtíocht;

ciallaíonn ‘‘an fiosrúchán’’ an fiosrúchán a dhéanfar i dtaobh
fhiacha, éilimh nó dhliteanais na cuideachta, nó i dtaobh
fiach, éileamh nó dliteanas a dhéanfaidh difear di, nó i
dtaobh aon fhiach, éileamh nó dliteanas den sórt sin, a ord-
óidh an Chúirt faoin Ordú seo.

Beidh le focail agus abairtí atá san Ordú seo an bhrí
chéanna atá leo sna hAchtanna.

2. San Ordú seo, aon tagairt a dhéantar d’alt nó d’fho-alt
is tagairt í don alt nó don fho-alt sin sa Phríomh-Acht mura
gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin eile atá
beartaithe.
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II. Teideal na n-imeachtaí.

3. (1) Isé teidealachuirfearargachachainí, toghairmspeis-
ialta agus foriarratas, agus ar gach fógra, mionnscríbhinn
agus imeacht eile faoi aon achainí, toghairm speisialta nó
foriarratas, ná ‘‘an Ard-Chúirt’’ agus maidir leis an gcuid-
eachta agus maidir le hAchtanna na gCuideachtaí, 1963 go
1983, agus i gcás ina mbeidh an chuideachta faoi leachtú
déanfar na focail ‘‘faoi leachtú’’ a chur isteach i ndiaidh ainm
na cuideachta.

(2) Is é teideal a chuirfear ar iarratas ar chead faoi
fho-alt (1) nó fo-alt (2) d’alt 184 ná maidir leis an gcuid-
eachta ar i ndáil léi a bheidh an t-iarratasóir ciontaithe nó
ciontach sa chion nó san iompar a luaitear i gceachtar de na
fo-ailt sin agus maidir le hAchtanna na gCuideachtaí, 1963
go 1983.

(3) Is i bhFoirm Uimh. 1 i bhFoscríbhinn N a bheidh
gach achainí.

III. Iarratais.

Iarratais le hachainí
4. Is le hachainí a dhéanfar na hiarratais seo a leanas—

(a) iarratais chun athrú ar chuspóirí a chealú faoi alt 10;

(b) iarratais chun athrú ar fhoirm chomhdhéanta na
cuideachta trí mheabhrán agus airteagail a chur
in ionad gníomhais socraíochta a chealú faoi alt
341;

(c) iarratais chun athrú ar na forálacha sa mheabhrán a
chealú faoi alt 28;

(d) iarratais chun rún speisialta a chealú faoi fho-alt (8)
d’alt 60;

(e) iarratas chun rún speisialta a chealú faoi alt 15(2)
d’Acht 1983;

(f) iarratais chun an laghdú ar aon chuntas scair-
phréimhe nó aon chúlchiste fuascailte caipitil a
bhreithniú faoi alt 62(1) nó alt 64(1) nó alt 65(3);
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(g) iarratais chun fuascailt scaireanna tosaíochta ag
cuideachta phríobháideach a cheadú faoi alt 65;

(h) iarratais chun laghdú ar chaipiteal a dhaingniú faoi
alt 72;

(i) iarratais chun aon athrú ar chearta sealbhóirí cineál-
acha speisialta scaireanna a chealú faoi alt 78;

(j) iarratais chun bunú nó eisiúint scaireanna a bheith
bailí a dhearbhú faoi alt 89;

(k) iarratais chun comhréiteach nó comhshocraíocht a
cheadú faoi alt 201(3);

(l) iarratais ar fhaoiseamh faoi alt 205;

(m) iarratais chun díscaoileadh cuideachta a bheith ar
neamhní a dhearbhú faoi alt 310;

(n) iarratais chun ainm cuideachta a chur ar ais ar an
gclár faoi alt 311(8);

(o) iarratais chun ainm cuideachta a chur ar ais ar an
gclár faoi alt 12(6) d’Acht 1982;

(p) iarratais ar fhaoiseamh ó oifigigh do chuideachta nó
ó dhaoine a bheidh ar fostú mar iniúchóirí ag an
gcuideachta faoi alt 391(2);

(q) iarratais ar dhíolúine ó dhliteanas faoi alt 34(1) nó
alt 34(6) d’Acht 1983;

(r) iarratais ar fhaoiseamh faoi alt 42(4) d’Acht 1983;

(s) achomhairc i gcoinne diúltú ainm cuideachta a
chlárú faoi alt 21.

Iarratais le toghairm
5. Is le toghairm speisialta a dhéanfar na hiarratais seo

a leanas—

(a) iarratais chun cuideachta a shrianadh ó aon
ghníomh nó ní a dhéanamh nach mbeidh
cumhacht ag an gcuideachta é a dhéanamh faoi
alt 8(2);

(b) iarratais chun an tréimhse ama chun doiciméid a
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sheachadadh ar an gcláraitheoir a fhadú faoi alt
10(9);

(c) iarratais ar fhaoiseamh i gcás neamhchomhlíonadh
coinníollacha chun cuideachta phríobháideach a
dhéanamh de chuideachta faoi alt 34(2);

(d) iarratais ar fhaoiseamh i gcás mainneachtain doic-
iméid a seachadadh lena gclárú ar chláraitheoir
na gcuideachtaí faoi alt 58(4);

(e) iarratais maidir le seachadadh deimhnithe ar scair-
eanna, bintiúir agus stoc bintiúir faoi alt 86(3);

(f) iarratais chun clár na mbintiúrach a iniúchadh, nó
chun cóipeanna a fháil den chlár sin, nó d’aon
ghníomhas iontaobhais chun bintiúir a urrú, faoi
alt 92(5);

(g) iarratais ar chruinnithe, agus i dtaobh cruinnithe, de
bhintiúraigh faoi alt 93(4);

(h) iarratais chun an tréimhse ama chun scaireanna a
eisiúint faoi lascaine a fhadú faoi alt 63(1)(d);

(i) iarratais chun fad a chur leis an tréimhse ama chun
muirir a chlárú, nó chun aon easnamh nó mı́ráiteas
maidir le haon mhuirear nó i meabhrán sásaimh a
cheartú, faoi alt 106;

(j) iarratais chun cóipeanna d’ionstraimı́ bunaithe muirir
a iniúchadh faoi alt 110(3);

(k) iarratais chun clár comhaltaí cuideachta nó an
treoirleabhar d’ainmneacha comhaltaı́ cuideachta
a iniúchadh, nó chun cóipeanna den chlár sin a
fháil, faoi alt 119(4);

(l) iarratais chun clár comhaltaí cuideachta a cheartú
faoi alt 122;

(m) iarratais ar chruinnithe, agus i dtaobh cruinnithe,
de chuideachta faoi alt 135;

(n) iarratais chun na miontuairiscí ar imeachtaí ag
cruinnithe ginearálta cuideachta a iniúchadh, nó
chun cóipeanna díobh a fháil, faoi alt 146(4);
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(o) iarratais ar ordú á ordú cóipeanna den chlár
comhardaithe is déanaí ó fhochuideachta do
chuideachta a chur chuig an gcomhalta faoi alt
150(3);

(p) iarratais ó chomhalta de chuideachta phrı́obháideach
i ndáil le cláir chomhardaithe fhochuideachta
don chuideachta phríobháideach sin faoi alt
154(6);

(q) iarratais á iarraidh nach mbeadh sé de cheangal ar
chuideachta phríobháideach cóipeanna de chláir
chomhardaithe fhochuideachta a chur chuig
comhalta den chuideachta phríobháideach sin
faoi alt 154(4);

(r) iarratais á iarraidh nach ndéanfaí uiríll iniúchóra nó
stiúrthóra a chur amach nó a léamh ag cruinniú
faoi alt 161(4) nó alt 182(4);

(s) iarratais ar dhearbhú gur chóir go ndéanfadh cigire,
arna cheapadh ag an Aire Tionscail agus Trácht-
ála, gnóthaí cuideachta a imscrúdú, faoi alt 166;

(t) iarratais ó chigire a bheidh ceaptha chun gnóthaí
cuideachta a imscrúdú faoi alt 168(3) nó faoi alt
168(4);

(u) iarratais ó dhuine ar chead chun bheith ina stiúr-
thóir, nó chun cuideachta a bhainistiú, faoi alt
183(1) nó alt 184(1) nó (2);

(v) iarratais chun clár shealbháin na stiúrthóirí de
scaireanna agus bintiúir a iniúchadh, nó chun
cóipeanna d’aon chlár den sórt sin a fháil, faoi
alt 190(10), nó chun clár na stiúrthóirí agus na
rúnaithe a iniúchadh, faoi alt 195(11);

(w) iarratais chun an leabhar ina mbeidh cóipeanna de
dhearbhuithe a bheidh déanta ag stiúrthóirí a
iniúchadh, nó a thabhairt ar aird, faoi alt 194(5)
(b);

(x) iarratais ag iarraidh cruinnithe de chreidiúnaithe nó
de chomhaltaí cuideachta faoi alt 201(1);

(y) iarratais chun athchóiriú nó cónascadh cuideachtaí
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a éascú faoi alt 203 i gcás nach mbeidh déileáilte,
nó déileáilte go hiomlán, leis na hábhair lena
mbainfidh na hiarratais sin nó ar achainí a éist-
eacht chun an comhréiteach nó an chomh-
shocraíocht lena mbainfidh siad a cheadú;

(z) iarratais chun téarmaí fála scaireanna a chosc nó a
shocrú faoi alt 204;

(aa) iarratais ar ordacháin ó ghlacadóir nó ó bhainisteoir
faoi alt 316(1);

(bb) iarratais ó ghlacadóir ar fhaoiseamh faoi alt
316(3);

(cc) iarratais chun méid an luacha saothair a bheidh le
híoc le glacadóirí a shocrú faoi alt 318(1);

(dd) iarratais chun fad a chur leis an tréimhse ama chun
an ráiteas i dtaobh ghnóthaí na cuideachta a
thabhairt don ghlacadóir faoi alt 319;

(ee) achomhairc faoi alt 320(3);

(ff) iarratais chun dualgas ghlacadóir nó bhainisteoir na
cuideachta tuairisceáin nó cuntais a thabhairt a
chur i bhfeidhm faoi alt 322(1);

(gg) iarratais chun leabhair chuideachta a iniúchadh, nó
chun na leabhair sin a thabhairt ar aird, faoi alt
384;

(hh) iarratais faoi alt 371.

IV. Toghairmeacha le haghaidh ordachán.

6. (1) I gcás ina mbeidh achainí tíolactha de bhun riail 4,
déanfar iarratas i ngach cás le foriarratas chun na Cúirte ag
iarraidh ordachán i dtaobh na n-imeachtaí a bheidh le
tionscnamh.

(2) Ar an bhforiarratas a éisteacht, nó ar aon éisteacht
nó éisteachtaí atrátha air, nó ar aon iarratas ina dhiaidh sin
a dhéanamh chuici, féadfaidh an Chúirt cibé ordú nó
orduithe a dhéanamh, agus cibé ordacháin a thabhairt, is cuí
léi sula dtionscnófar a thuilleadh imeachtaí agus go háirithe
i ndáil leis na hábhair seo a leanas, is é sin le rá:

(a) foilsiú fógraí;

(b) i gcásanna ina n-ordóidh an Chúirt fiosrúchán i
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dtaobh fiach, éileamh nó dliteanas cuideachta nó
i dtaobh fiach, éileamh nó dliteanas a dhéanfaidh
difear di, nó i dtaobh aon fhiach, éileamh nó
dliteanas den sórt sin, na himeachtaí a bheidh le
tionscnamh chun an liosta de chreidiúnaithe a
bheidh i dteideal agóid a dhéanamh a shocrú,
lena n-áirítear urramú alt 73(2) a ligean thar ceal
maidir le haon aicme nó aicmí creidiúnaithe, an
dáta a shocrú ar dá réir a bheidh liosta na gcreid-
iúnaithe sin le déanamh amach, agus go ginearál-
ta tráth a shocrú le haghaidh, agus ordacháin a
thabhairt i dtaobh, na mbeart eile go léir is gá nó
is cuí san ábhar, cibé acu a luaitear iad go sain-
ráite in aon rialacha san Ordú seo nó nach luaitear.

V. Imeachtaí nuair a dhéanfar fiosrúchán a ordú.

7. (1) Déanfaidh an chuideachta, laistigh de sheacht lá tar
éis fiosrúchán a ordú de bhun riail 6(2) (b) nó laistigh de
cibé tréimhse ama bhreise nó eile a lamhálfaidh an Chúirt,
mionnscríbhinn arna déanamh ag oifigeach éigin don chuid-
eachta a chomhdú sa Phríomh-Oifig ag fíorú liosta ina
mbeidh, chomh fada agus is féidir sin, ainmneacha agus
seoltaí na gcreidiúnaithe de chuid na cuideachta a bheidh
faoi réim an fhiosrúcháin sin. Beidh sa liosta sin, freisin, na
suimeanna a bheidh dlite do na creidiúnaithe faoi seach a
ainmneofar ann i leith fiach, éileamh nó dliteanas a bheidh
faoi réim an fhiosrúcháin, nó i gcás aon fhéich den sórt sin
is iníoctha ar theagmhas nó nach mbeidh fionnta, nó i gcás
aon éilimh den sórt sin is inghlactha faoi chruthú agus an
chuideachta á foirceannadh, luach an fhéich nó an éilimh sin
a mhéid is féidir é a mheas go cóir. Déanfar gach liosta den
sórt sin, maille le cóip fhianaithe den mhionnscríbhinn sin, a
fhágáil in Oifig an Scrúdaitheora tráth nach déanaí ná trí lá
tar éis an mhionnscríbhinn a chomhdú.

(2) An duine a mbeidh aon mhionnscríbhinn den sórt
sin á déanamh aige luafaidh sé inti é a bheith á chreidiúint
an liosta a fhíorófar leis an mionnscríbhinn sin a bheith
ceart, agus gan aon fhiach, éileamh nó dliteanas a bheith
ann, ar an dáta a bheidh socraithe mar atá ráite, a bheadh,
dá mba ar an dáta sin a thosódh foirceannadh na cuideachta,
inghlactha faoi chruthú i gcoinne na cuideachta, seachas na
fiacha, nó na héilimh agus na dliteanais a bheidh leagtha
amach sa liosta sin, agus luafaidh sé conas is eol dó na
hábhair a dteisteofar ina dtaobh sa mhionnscríbhinn sin. Is i
bhFoirm Uimh. 2 agus Uimh. 3, faoi seach, i bhFoscríbhinn
N, a bheidh an mhionnscríbhinn sin agus an liosta sin.

(3) Coimeádfar cóipeanna iomlána den liosta sin in
oifig chláraithe na cuideachta agus in oifigí a n-aturnae agus
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a ngníomhaire (más ann) i mBaile Átha Cliath, agus aon
duine ar mian leis é a iniúchadh féadfaidh sé, tráth ar bith
le linn gnáthuaireanta gnó, é a iniúchadh agus sleachta a
bhaint as.

(4) Laistigh de sheacht lá tar éis an mhionnscríbhinn
sin a chomhdú nó de cibé tréimhse ama bhreise nó eile a
lamhálfaidh an Scrúdaitheoir, cuirfidh an chuideachta chuig
gach creidiúnaí a mbeidh a ainm taifeadta sa liosta sin fógra
ina luafar méid an laghdaithe a bheidh beartaithe ar an
gcaipiteal nó, de réir mar a bheidh, éifeacht an ordaithe lena
mbeidh an fiosrúchán ordaithe agus méid nó luach measta
an fhéich, nó an fhéich theagmhasaigh nó an éilimh
theagmhasaigh, nó iad araon, a mbeidh an creidiúnaí sin
taifeadta ina leith sa liosta sin, agus an tréimhse ama (a
bheidh le socrú ag an Scrúdaitheoir) ina ndéanfaidh sé, má
tá sé á éileamh é a bheith i dteideal a thaifeadta ar an liosta
sin mar chreidiúnaí i leith suime is mó ná sin, a ainm agus a
sheoladh agus sonraí a fhéich nó a éilimh, agus ainm agus
seoladh a aturnae (más ann), a chur isteach chuig aturnae
na cuideachta; agus cuirfear an fógra sin leis an bpost arna
dhíriú chuig gach creidiúnaí den sórt sin ag an seoladh nó an
áit chónaithe is déanaí is eol a bheith aige agus féadfar é a
dhéanamh i bhFoirm Uimh. 4 i bhFoscríbhinn N.

8. Déanfar fógra faoi thíolacadh na hachainí, faoi éifeacht
an Ordaithe ag ordú an fhiosrúcháin agus faoi chomhdú
liosta na gcreidiúnaithe a fhoilsiú, tar éis an mhionnscríbhinn
a luaitear i riail 7 a chomhdú, cibé tráthanna agus i cibé
nuachtáin a ordóidh an Chúirt. Luafar i ngach fógra den sórt
sin méid an laghdaithe a bheidh beartaithe ar an gcaipiteal
nó an cineál Ordaithe a bheidh á iarraidh ag an achainíoch
agus na háiteanna a bhféadfar an liosta creidiúnaithe réamh-
ráite a iniúchadh, agus na tréimhsí ama ina ndéanfaidh creid-
iúnaithe de chuid na cuideachta nach mbeidh taifeadta ar an
liosta sin ach a bheidh i dteideal a dtaifeadta air agus ar mian
leo go dtaifeadfaí ann iad, nó creidiúnaithe ar mian leo go
dtaifeadfaí ann iad i leith suime is mó nó i leith malairt
suime, a n-ainmneacha agus a seoltaí, agus sonraí a bhfiach
nó a n-éileamh, agus ainmneacha agus seoltaí a n-aturnaetha
(más ann), a chur isteach chuig aturnae na cuideachta.
Féadfar an fógra sin a dhéanamh i bhFoirm Uimh. 5 i
bhFoscríbhinn N.

9. Laistigh de cibé tréimhse ama a ordóidh an Scrúd-
aitheoir comhdóidh an chuideachta sa Phríomh-Oifig mionn-
scríbhinn arna déanamh ag an duine ar gá, de réir na
bhfógraí sin a luaitear i rialacha 7 (4) agus 8, na sonraí i
dtaobh fiach nó éileamh a chur chuige, ina luafar toradh na
bhfógraí sin faoi seach, agus ina bhfíorófar liostaí, i bhFoirm
Uimh. 7 agus i bhFoirm Uimh. 8 faoi seach i bhFoscríbhinn
N, a mbeidh iontu in ord aibítre ainmneacha agus seoltaí na
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ndaoine (más ann) a mbeidh sonraí a bhfiach nó a n-éileamh
curtha isteach acu de bhun na bhfógraí sin faoi seach, agus
méideanna na bhfiach nó na n-éileamh sin. Beidh oifigeach
éigin don chuideachta comhpháirteach sa mhionnscríbhinn
sin, agus déanfaidh sé sa liosta sin idirdhealú ar na fiacha
agus na héilimh díobh sin (más ann) a bheidh á n-admháil
ag an gcuideachta go hiomlán nó a mbeidh aon chuid díobh
á hadmháil aici, agus sonróidh sé cad é an chuid í, agus ar
na fiacha agus na héilimh díobh (más ann) a bheidh á ndíos-
póid ag an gcuideachta go hiomlán nó a mbeidh aon chuid
díobh á díopsóid aici, agus sonróidh sé cad é an chuid í sin.
Luafar, freisin, sa mhionnscríbhinn sin cé hiad a bheidh
ı́octha, nó a mbeidh toilithe acu leis an laghdú a bheidh beart-
aithe, de na daoine a bheidh taifeadta sa liosta mar chreidiún-
aithe agus de na daoine a mbeidh sonraí i dtaobh a bhfiach
nó a n-éileamh curtha isteach acu de bhun na bhfógraí sin a
dúradh. Féadfar an mhionnscríbhinn sin a dhéanamh i
bhFoirm Uimh. 6 i bhFoscríbhinn N agus fágfar an liosta
sin agus cóip fhianaithe den mhionnscríbhinn sin in oifig an
Scrúdaitheora laistigh de cibé tréimhse ama a ordóidh an
Scrúdaitheoir.

10. (1) Más rud é nach n-admhóidh an chuideachta ina
mhéid iomlán aon fhiach nó éileamh a mbeidh sonraí ina
thaobh curtha isteach amhlaidh, ansin agus i ngach cás den
sórt sin, mura mbeidh an chuideachta toilteanach méid iom-
lán an fhéich nó an éilimh sin a chur i leataobh agus a
leithreasú ar cibé modh a ordóidh an Chúirt, cuirfidh an
chuideachta chuig an gcreidiúnaí fógra á rá gur gá dó teacht
isteach agus an fiach nó an t-éileamh sin, nó an chuid de
nach mbeidh admhaithe ag an gcuideachta, a chruthú, faoi
dháta a shonrófar ann agus nach luaithe ná 4 lá glan tar éis
an fhógra sin, agus arb é an tráth é a bheidh ceaptha ag an
Scrúdaitheoir chun na fiacha agus na héilimh sin a bhreith-
niú. Féadfar an fógra sin a chur i bhFoirm Uimh. 9 i
bhFoscríbhinn N.

(2) Na creidiúnaithe sin a thiocfaidh isteach chun a
bhfiacha nó a n-éilimh a chruthú de bhun aon fhógra den
sórt sin, ceadófar dóibh a gcostais chruthaithe i gcoinne na
cuideachta, agus beidh siad freagrach i gcostais, sa tslí
chéanna agus a bheadh daoine a thiocfadh isteach chun
fiacha faoi bhreithiúnas i gcúis a chruthú.

11. Déanfar an toradh ar shocrú an liosta creidiúnaithe a
lua i ndeimhniú ón Scrudaitheoir agus déanfar idirdhealú sa
deimhniú sin ar na fiacha nó na héilimh a mbeidh an chuid-
eachta toilteanach a méid iomlán a chur i leataobh agus a
leithreasú, agus ar na fiacha nó na héilimh (más ann) a
mbeidh a méid socraithe trí fhiosrúchán agus breithniú mar
a fhoráiltear le halt 73 agus ar na fiacha nó na héilimh (más
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ann) nach mbeidh a méid iomlán admhaithe ag an gcuid-
eachta, ná nach den sórt a mbeidh an chuideachta toiltean-
ach iad a chur i leataobh agus a leithreasú agus nach mbeidh
a méid socraithe trí fhiosrúchán agus breithniú mar atá ráite;
agus taispeánfar ann cé hiad na creidiúnaithe a mbeidh
toilithe acu leis an bhfaoiseamh a bheidh lorgtha san achainí
agus méid iomlán na bhfiach a bheidh dlite dóibh, agus méid
iomlán na bhfiach nó na n-éileamh a mbeidh soláthar déanta
chun a n-íoctha faoi alt 73 agus na daoine a mbeidh siad dlite
dóibh nó éilithe acu; ach ní gá go dtaispeánfaí sa deimhniú
sin méideanna leithleacha fhiacha nó éilimh aon daoine a
mbeidh toilithe acu leis an bhfaoiseamh a bheidh lorgtha san
achainí nó a mbeidh íoc a bhfiach nó a n-éileamh urraithe
mar atá ráite.

12. Ní éistfear an achainí go dtí go mbeidh 8 lá glan ar a
laghad caite ó dháta comhdaithe an deimhnithe a luaitear i
riail 11.

Éisteacht na hachainí
13. Déanfar fógra faoi lá éisteachta na hachainí a

fhoilsiú cibé tráthanna agus i cibé nuachtán nó nuachtáin a
ordóidh an Chúirt, agus is i bhFoirm Uimh. 10 i bhFo-
scríbhinn N, fara cibé athruithe is gá in imthosca an cháis, a
bheidh an fógra sin.

14. Féadfaidh creidiúnaí ar bith, ar fhógra 2 lá glan a
thabhairt i scríbhinn d’aturnae na cuideachta á rá é sin a
bheith ar intinn aige, láithriú le linn éisteacht na hachainí.

15. I gcás ina láithreoidh creidiúnaí, nach mbeidh méid
iomlán a fhéich nó a éilimh admhaithe ag an gcuideachta,
ag an éisteacht agus nach mbeidh fiosrúchán agus breithniú
déanta ar bhailíocht an fhéich nó an éilimh sin, déileálfar leis
na costais a bhainfidh lena láithreas, agus a thiocfaidh de,
mar is cóir leis an gCúirt. I ngach cás eile beidh an creidiúnaí
a láithreoidh i dteideal na gcostas a bhainfidh leis an
láithreas sin murab é tuairim na Cúirte nár chóir in imthosca
an cháis áirithe a chostais a cheadú.

16. Nuair a thiocfaidh an achainı́ ar aghaidh lena héisteacht
féadfaidh an Chúirt cibé ordacháin a thabhairt is cuí léi i
ndáil lena urrú, mar a fhoráiltear leis an Acht, go n-íocfar
fiacha nó éilimh aon chreidiúnaithe nach dtoileoidh leis
an bhfaoiseamh a bheidh lorgtha san achainí, agus féadfar
éisteacht na hachainí tuilleadh a chur ar atráth ionas go
bhféadfar aon bhearta a dhéanamh i ndáil lena urrú, mar atá
ráite, go n-íocfar na fiacha nó na héilimh sin.

VI. Ordú ag daingniú laghdú ar chaipiteal.

17. I gcás ina ndéanfaidh an Chúirt ordú ag daingniú
laghdú ar chaipiteal, tabharfar san ordú sin ordacháin ina
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sonrófar cad é an modh agus cad iad na nuachtáin ina
mbeidh, agus cad iad na tráthanna a mbeidh, fógra faoi
chlárú an ordaithe agus na miontuairisce sin a luaitear in alt
75 le foilsiú, agus socrófar ann an dáta ar go dtí é a measfar
gur cuid d’ainm na cuideachta na focail ‘‘and reduced’’ nó
‘‘agus laghdaithe’’ mar a luaitear in alt 74, agus sonrófar ann
freisin na hábhair a cheanglaítear le halt 17(4) d’Acht 1983,
más infheidhme.

VII. Achomharc i gcoinne diúltú ainm a chlárú.

18. (1) Déanfar achomharc faoi alt 21, i gcoinne diúltú
ainm cuideachta a chlárú, a thionscnamh laistigh de 21 lá tar
éis don té a mbeidh an clárú sin á iarraidh aige fógra faoin
diúltú sin a fháil ach féadfaidh an Chúirt fad a chur leis an
tréimhse ama a bhféadfar an t-achomharc sin a thionscnamh
laistigh di ar cibé téarmaí (más ann) a ordóidh an Chúirt.

(2) Déanfar cóip den achainí a sheirbheáil ar Chlár-
aitheoir na gCuideachtaí laistigh de 4 lá tar éis a comhdaithe
sa Phríomh-Oifig.

VIII. Iarratais chun fuascailt scaireanna tosaíochta ag cuid-
eachta phríobháideach a cheadú.

19. Déanfar cóip d’aon achainí a thíolacfar faoi riail 4(g)
a sheirbheáil ar gach creidiúnaí urrúis de chuid na cuid-
eachta laistigh de 4 lá tar éis a comhdaithe sa Phríomh-
Oifig.

IX. Achainíocha a sheirbheáil.

20. Déanfar cóip d’aon achainí a thíolacfar faoi riail 4 (a),
(d), (e), (i), (l), (n) agus (o) a sheirbheáil ar an gcuideachta
laistigh de 3 lá tar éis a comhdaithe sa Phríomh-Oifig.

————————

ORDÚ 76.

Féimheacht.

I. Réamhráiteach.

1. San Ordú seo beidh leis na focail uile agus faoi seach a
luaitear anseo ina dhiaidh seo, nó folóidh siad, na bríonna
seo a leanas:—
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ciallaíonn ‘‘Acht 1857’’ an Irish Bankrupt and Insolvent Act,
1857; ciallaíonn ‘‘Acht 1872’’ an Bankruptcy (Ireland)
Amendment Act, 1872; agus ciallaíonn ‘‘Acht 1897’’ an
Supreme Court of Judicature (Ireland) (No. 2) Act, 1897.

ciallaíonn ‘‘an Chúirt’’ an Breitheamh a mbeidh cúiseanna
agus ábhair i bhFéimheacht sannta dó de thuras na huaire
ag Uachtarán na hArd-Chúirte agus aon Bhreitheamh eile a
bheidh ag gníomhú de thuras na huaire in aon ábhair den
sórt sin agus ciallaíonn sé freisin, agus folaíonn sé, an t-oifig-
each a bheidh ag feidhmiú na gcumhachtaí a tharmligtear de
bhun Achtanna 1872 agus 1897 faoin Ordú seo.

ciallaíonn ‘‘an Breitheamh’’ an Breitheamh a mbeidh cúis-
eanna agus ábhair i bhféimheacht sannta dó de thuras na
huaire mar a dúradh, nó aon Bhreitheamh eile a bheidh ag
gníomhú de thuras na huaire in aon ábhair den sórt sin a
dúradh.

folaíonn ‘‘creidiúnaí’’ cuideachta nó corparáid nó gnólacht
nó comhpháirtíocht.

folaíonn ‘‘fiach cruthaithe’’ aon fhiach a bheidh admhaithe
go cuí gan chruthúnas.

ciallaíonn ‘‘irisithe’’ foilsithe san Iris Oifigiúil.

folaíonn ‘‘teachtaire’’ teachtaire cúnta.

ciallaíonn ‘‘Oifig’’ Oifig an Scrúdaitheora.

ciallaíonn ‘‘foirm fhorordaithe’’ an fhoirm chuí i bhFo-
scríbhinn O, agus cibé foirmeacha eile a fhorordófar ó thráth
go chéile le Rialacha Cúirte nó a cheadóidh an Breitheamh
i gcásanna nach mbeidh aon fhoirm forordaithe amhlaidh.

II. Tarmligean cumhachtaí.

2. Féadfaidh an Breitheamh cibé cinn de na cumhachtaí a
bheidh dílsithe dó is fóirsteanach leis a tharmligean, i ndáil
le haon ábhar díobh seo a leanas, leis a tharmligean chun an
Scrúdaitheora a mbeidh na cumhachtaí agus na húdaráis a
luaitear i mír 11 (2) den Ochtú Sceideal a ghabhann le hAcht
na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961, aige agus á
bhfeidhmiú aige, nó chun cibé oifigigh eile a bheidh ainm-
nithe ag Uachtarán na hArd-Chúirte chun na cumhachtaí
agus na húdaráis a dúradh de chuid an Scrúdaitheora sin a
fhorghníomhú agus a chomhlíonadh:—
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(a) fad a chur leis an tréimhse ama chun aon imeacht a
thionscnamh nó aon ghníomh a dhéanamh is gá
a dhéanamh faoi Acht 1857, faoi Acht 1872 nó
faoin Ordú seo;

(b) tearmann a dheonú ar achainı́ ó fhéichiúnaı́ comh-
shocraı́ochta agus orduithe a dhéanamh á ordú go
bhféadfaidh an Sannaı́ Oifigiúil eastát féichiúnaı́
comhshocraı́ochta a shealbhú agus a ghlacadh;

(c) breithnithe i bhféimheacht—

(i) ar achainí ón bhféimheach féin, nó

(ii) nuair is gníomh nó mainneachtain faoi fho-
ailt 4, 5, 6 nó 7 d’alt 21 d’Acht 1872 an
gníomh féimheachta;

(d) Oifig an Phoist d’athdhíriú litreacha chuig féimh-
each;

(e) íocaíochtaí suimeanna nach mó ná £1,000 ón Sannaí
Oifigiúil a cheadú nuair is gá ceadú foirmiúil ón
mBreitheamh;

(f) cuntais chomhshocraíochta agus imshocraíochta i
bhféimheacht a iniúchadh agus orduithe a dhéan-
amh chun imshocraíocht a íoc le creidiúnaithe;

(g) díol airnéisí sochorraithe ag an Sannaí Oifigiúil ar
mhodh díola seachas ceant poiblí a cheadú;

(h) díolacháin airnéisí trí fhorthairiscint a fhormheas
agus a dhaingniú i gcás nach mó ná £2,000 an
t-airgead ceannaigh, agus daingniú an togra a
bheith molta i scríbhinn ag an Sannaí Oifigiúil;

(i) orduithe a dhéanamh chun aon tailte nó tionóntáin
a dhíol nó aon pholasaí árachais de chuid an
fhéimhigh a dhíol nó a ghéilleadh i gcás ina
mbeidh togra faighte ag an Sannaí Oifigiúil chun
na tailte, na tionóntáin nó an polasaí sin a
cheannach, nó chun aon pholasaí árachais is leis
an bhféimheach a ghéilleadh ar shuim nach mó
ná £2,000, agus go mbeidh an Sannaí Oifigiúil á
mholadh, i scríbhinn, go nglacfaí leis na tograí
sin;
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(j) orduithe a dhéanamh, ar an Sannaí Oifigiúil dá iarr-
aidh sin, sula gceapfar sannaí creidiúnaithe, chun
aon mhaoin de chuid an fhéimhigh a dhíol nó a
dhiúscairt ar chóir, i ngeall ar an gcineál maoine
a bheidh inti nó ar aon chúis eile, í a dhiúscairt
gan mhoill;

(k) eisiúint toghairme féichiúnaí nó toghairme eile a
dheonú;

(l) orduithe a dhéanamh chun díbhinní a íoc as an
gCuntas Díbhinní Neamhéilithe nuair nach mó
ná £50 an tsuim a bheidh á héileamh;

(m) fiacha a chruthú lena n-áirítear éilimh faoi alt 46
nó alt 47 d’Acht 1872, agus faoi alt 255, alt 257
nó alt 258 d’Acht 1857;

(n) cibé gnó neamhbhreithiúnach a ordóidh an Breith-
eamh ó thráth go chéile.

Féadfaidh an t-oifigeach sin, nuair a bheidh na cumhachtaí
a bheidh tugtha dó nó tarmligthe chuige á bhfeidhmiú aige,
in ionad aon cheist a bheidh curtha faoina bhráid a bhreith-
niú, í a chur ar atráth lena breithniú ag an gCúirt.

3. Beidh an fheidhm agus an bhailíocht chéanna ag aon
ordú a dhéanfaidh an t-oifigeach sin faoi na cumhachtaí a
bheidh tugtha dó nó tarmligthe chuige is a bheadh ag ordú
arna dhéanamh ag an gCúirt, ach féadfaidh an Chúirt é a
athbhreithniú nó a athrú nó a chealú ar an gcoinníoll go
ndéanfar aon fhógra achomhairc in aghaidh an ordaithe sin
a thabhairt laistigh de thrí sheachtain tar éis an t-ordú sin a
fhógairt i gcás an t-achomharcóir a bheith i láthair, nó duine
a bheith ag feidhmiú ar a shon, tráth fógartha an ordaithe,
nó laistigh de thrí sheachtain tar éis dó fógra a fháil faoi
dhéanamh an ordaithe sin i gcás gan é a bheith i láthair nó
gan duine a bheith ag feidhmiú ar a shon tráth fógartha an
ordaithe, agus ar an gcoinníoll freisin go bhféadfaidh an
Chúirt, más cuí léi, an tréimhse ama le haghaidh an achomh-
airc sin a fhadú.

III. Imeachtaí i gcoitinne.

4. Is é teideal a chuirfear ar imeachtaí in ábhair a bhain-
fidh le féimheacht nó comhshocraíocht:—
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‘‘An Ard-Chúirt
Féimheacht.’’

5. Úsáidfear na foirmeacha forordaithe i ngach imeacht
den sórt sin.

6. Déanfar gach imeacht den sórt sin (ach amháin fógraí
do chreidiúnaithe) a scríobh nó a chló, nó a scríobh go
páirteach agus a chló go páirteach, ar pháipéar dar tomhas
210 milliméadar ar 297 milliméadar nó mar sin, le ciumhais
cheangail 45 mhilliméadar ar leithead: ach ní cheadófar aon
agóid i gcoinne aon chruthaithe féich, mionnscríbhinne nó
cumhachta seachvótála mar gheall ar é a bheith scríofa nó
clóite ar pháipéar d’aon mhéid eile.

7. Fanfaidh gach imeacht den sórt sin ar taifead san Oifig
le go mbeidh sé ina thaifead iomlán ar gach ábhar, agus ní
thabharfar chun siúil é chun críche ar bith gan ordachán
speisialta ón mBreitheamh nó ón Scrúdaitheoir.

8. Gach deimhniú comhlíonta nó gach doiciméad nó
imeacht eile a bheidh le síniú ag an mBreitheamh déanfaidh
an Scrúdaitheoir é a scrúdú agus a shíniú ar dtús.

9. Déanfaidh an Scrúdaitheoir nó cibé oifigeach eile a
ordóidh an Breitheamh ó thráth go chéile gach toghairm,
ordú, barántas agus próis eile a eiseoidh an Chúirt a shéalú
agus a shíniú, agus déanfar í nó é a eisiúint ón Oifig.

10. In ionad cóip den Iris Oifigiúil a chur i gceangal leis na
himeachtaí i ngach féimheacht, nó ábhar eile, déanfar cóip
amháin de gach Iris Oifigiúil a chomhdú agus a chaomhnú
san Oifig.

11. Féadfar gach fógra agus imeacht eile nach mbeidh aon
mhodh speisialta forordaithe lena sheachadadh a chur le litir-
phost réamhíoctha chuig an seoladh is déanaí is eol a bheith
ag an duine ar a mbeidh sé le seirbheáil.

IV. Toghairm féichiúnaí.

12. (1) Is san fhoirm fhorordaithe a bheidh toghairm
féichiúnaí.

(2) Creidiúnaí ar mian leis go ndéanfar toghairm
féichiúnaí a dheonú, déanfaidh sé, tráth nach luaithe ná dhá
lá glan tar éis dó sonraí an éilimh a sheirbheáil san fhoirm
fhorordaithe, mionnscríbhinn a chomhdú san fhoirm
fhorordaithe maidir le fírinne a fhéich, arna déanamh aige
féin nó ag aon duine eile a fhéadfaidh na fíorais ag fíorú



329 O. 76, r. 12

fhírinne a fhéich a mhionnú go deimhneach, agus ní foláir
dó cóip de shonraí sin an éilimh, agus freisin d’aon bhillí,
nótaí, ráthaíochtaí, conarthaí, breithiúnais nó orduithe dá
dtagrófar sa mhionnscríbhinn sin uaidh, a thabhairt ar aird
don oifigeach cuí.

(3) I gcás inar i leith airgid a bheidh tugtha ar iasacht
ag iasachtóir airgid, nó i leith úis nó muirear a bheidh baint-
each leis sin, an fiach nó aon chuid de, beidh sa mhionn-
scríbhinn ráiteas ina mbeidh an dáta ar a mbeifear tar éis
cóip den nóta nó den mheabhrán i scríbhinn i dtaobh an
chonartha arna dhéanamh de bhun alt 11 d’Acht na nIasacht-
aithe Airgid, 1933, a sheachadadh ar an iasachtaí nó a chur
chuige agus ráiteas ina dtaispeánfar go mionchruinn na
sonraí a luaitear in alt 16 (2) den Acht sin, agus déanfar cóip
den nóta nó den mheabhrán sin a chomhdú in éineacht
leis an mionnscríbhinn sin agus a fhíorú léi.

13. (1) Féadfaidh aon chomhpháirtíocht agra a dhéanamh
i leith toghairme féichiúnaí ar mhionnscríbhinn ó dhuine de
na comhpháirtithe.

(2) Féadfaidh aon chuideachta nó aon chomhlacht
corpraithe eile agra a dhéanamh i leith toghairme féichiúnaí
ar mhionnscríbhinn ón rúnaí, ón stiúrthóir nó ón duine eile
a bheidh údaraithe go cuí chuige sin.

14. Déanfar sonraí mionsonraithe i dtaobh an éilimh a
fhormhuiniú ar an toghairm féichiúnaí, nó a chur i gceangal
léi, agus ní cheadófar aon agóid in aghaidh na sonraí sin
mura dóigh leis an gCúirt an féichiúnaí a bheith curtha ar mí-
threoir leo; agus déanfar cóip shéalaithe de gach toghairm
féichiúnaí, agus sonraí, a chomhdú tráth a heisiúna, agus
déanfar an chóip den toghairm le haghaidh seirbheála (agus
de na sonraí sin, má bhíonn siad i gceangal léi) a shéalú
freisin.

15. Formhuineofar ar gach toghairm féichiúnaí ainm agus
áit chláraithe ghnó an aturnae a bheidh ag déanamh agra ina
leith ach, i gcás nach mbeidh aon aturnae fostaithe chun na
críche sin, ansin formhuineofar meabhrán uirthi á chur in iúl
agra a bheith déanta ina leith go pearsanta ag an gcreidiúnaí,
mar aon lena áit chónaithe agus seoladh éigin i mBaile Átha
Cliath ag a bhféadfar fógra chun an toghairm a dhíbhe, nó
aon fhógra nó imeacht eile san ábhar, a sheirbheáil. For-
mhuineofar ar an toghairm féichiúnaí, i dteannta eolais
faoina dtarlódh dá mainneofaí foréileamh na toghairme a
chomhlíonadh, fógra don fhéichiúnaí á rá má dhíospóideann
sé an fiach agus más mian leis go ndéanfaí an toghairm a
dhíbhe nach foláir dó mionnscríbhinn a chomhdú san fhoirm
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fhorordaithe laistigh de sheacht lá tar éis an toghairm a
sheirbheáil, i gcás trádálaí, agus laistigh de thrí sheachtain
tar éis na seirbheála i gcás duine nach trádálaí, á lua gan é a
bheith i bhfiacha amhlaidh nó gan ach na fiacha sin a bheith
air nó gan d’fhiacha a bheith air amhlaidh ach suim is lú ná
£20, nó tearmann ón gCúirt nó ón gcúirt féimheachta áitiúil
a bheith faighte aige roimh sheirbheáil na toghairme féich-
iúnaí.

16. Nuair a chomhdóidh féichiúnaí an mhionnscríbhinn
thuasluaite socróidh an t-oifigeach cuí an tráth a n-éistfidh
an Chúirt an t-iarratas chun an toghairm a dhíbhe, agus
déanfaidh an féichiúnaí fógra ina thaobh sin a thabhairt san
fhoirm fhorordaithe trí lá roimh an dáta a bheidh socraithe
amhlaidh, trí sheirbheáil ar an aturnae thar ceann an chreid-
iúnaí toghairme ina áit chláraithe ghnó, nó i gcás nach
mbeidh aturnae fostaithe, trí sheirbheáil ar an gcreidiúnaí
toghairme ag an seoladh i mBaile Átha Cliath a bheidh ag
an gcreidiúnaí sin, agus mura dtabharfaidh an féichiúnaí
an fógra sin, nó mura láithreoidh sé os comhair na Cúirte
an tráth a bheidh socraithe, díbhfear a iarratas chun an
toghairm a dhíbhe.

17. I gcás ina mbeidh imeachtaí ar thoghairm féichiúnaí
bactha chun an cheist i dtaobh bhailíocht an fhéich a bheidh
á éileamh sa toghairm a thriail agus an cheist sin a bheith
breithithe ag Cúirt i gcoinne bhailíocht an fhéich, beidh an
féichiúnaí i dteideal, ar an mbreithiúnas nó cóip fhianaithe
de a thabhairt ar aird, an toghairm féichiúnaí a dhíbhe, le
costais más cuí leis an gCúirt é, ach ní dhéanfar an t-ordú le
haghaidh costas a chur i bhfeidhm go ceann seacht lá nó, i
gcás fógra a bheith taiscthe ag an gcreidiúnaí á thaispeáint
na bearta ba ghá chun an breithiúnas a chur ar ceal a bheith
déanta aige, go dtí tar éis na breithe críochnaithí air.

18. I gcás ina ndéanfar imeachtaí ar thoghairm féichiúnaí
a bhacadh ar urrús a thabhairt, déanfaidh an creidiúnaí
imeachtaí a thionscnamh, nó leanfaidh sé leo, chun go n-íoc-
far an fiach laistigh de lá is fiche tar éis dháta comhlánaithe
an urrúis, agus tabharfaidh sé na himeachtaí sin ar aghaidh
gan mhoill, agus má loiceann sé déanamh amhlaidh, beidh
an féichiúnaí i dteideal an toghairm a dhíbhe, le costais.

V. Toghairm féichiúnaí a sheirbheáil.

19. Déanfar toghairm féichiúnaı́ a sheirbheáil go pearsanta
laistigh de lá is fiche ó dháta na toghairme trí chóip shéal-
aithe den toghairm, agus sonraí an éilimh formhuinithe uirthi
nó i gceangal léi, a sheachadadh ar an bhféichiúnaí. Mura
féidir an tseirbheáil a dhéanamh go pearsanta féadfaidh
an Chúirt fadú ar an tréimhse ama le haghaidh seirbheála a
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dheonú, nó más deimhin leis an gCúirt, le mionnscríbhinn,
an féichiúnaí a bheith ag seachaint seirbheála nó nach féidir,
mar gheall ar aon chúis eile, seirbheáil phearsanta a dhéan-
amh go pras, féadfaidh sí a ordú seirbheáil a dhéanamh tríd
an toghairm, agus na sonraí formhuinithe uirthi nó i gceangal
léi, a sheachadadh ar bhanchéile an fhéichiúnaí nó ar dhuine
aosaithe éigin de theaghlach an fhéichiúnaí nó ar fhostaí
aosaithe éigin ag gnátháit chónaithe nó ghnó an fhéichiúnaí,
nó ag an áit chónaithe nó ghnó is déanaí is eol a bheith aige,
nó féadfaidh sí cibé ordú a dhéanamh is cóir le haghaidh
seirbheála ionadaí nó seirbheála eile, nó chun fógra a
thabhairt le litir, fógrán poiblí nó eile in ionad seirbheáil
a dhéanamh.

VI. Urrús.

20. I gcás ina gceanglófar ar dhuine urrús a thabhairt, is i
bhfoirm banna, le hurra amháin nó níos mó, a bheidh an
t-urrús sin, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt go speisialta.

21. Tógfar an banna i cibé suim a shocróidh an Chúirt, ag
féachaint don mhéid a bheidh i saincheist agus do chostas
dóchúil an imeachta.

22. I gcás ina gceanglófar ar dhuine urrús a thabhairt
féadfaidh sé, in ionad dul i mbanna, cibé suim a shocróidh
an Chúirt a thaisceadh sa Bhanc chun creidiúna don ábhar,
le hionpháirteacht an Scrúdaitheora. Déanfar fógra faoin
taisceadh sin a bheith déanta a thabhairt láithreach don
duine a bheidh i dteideal an urrúis. Beidh airgead a thaisc-
fear amhlaidh faoi réir ordú na Cúirte agus is tríd an dréacht
ón Scrúdaitheoir a tharraingeofar amach é, ach beidh gach
dréacht den sórt sin sínithe ag an mBreitheamh, freisin.

23. Féadfar an t-urrús ó chomhlachas nó cumann ráth-
aíochta arna fhormheas ag an gCúirt a thabhairt in ionad
banna nó taisceadh sa Bhanc.

24. I ngach cás ina mbeartóidh duine banna a thabhairt
mar urrús, déanfaidh sé, dhá lá glan roimhe sin, fógra faoi
na hurraí beartaithe, agus faoin tráth agus faoin áit a bheidh
ceaptha chun an banna a fhorghníomhú, de réir na foirme
forordaithe, a sheirbheáil ar an aturnae thar ceann an duine
a bheidh le hurrú, nó ar an duine sin i gcás nach mbeidh aon
aturnae fostaithe aige.

25. Déanfaidh na hurraí mionnscríbhinn faoina leor-
amhainneacht de réir na foirme forordaithe mura ligfidh an
duine a bheidh le hurrú an mhionnscríbhinn sin thar ceal,
agus freastalóidh na hurraí sin sa Chúirt lena gcroscheistiú
más gá.
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26. Déanfar an banna a fhorghníomhú agus a fhianú i
láthair an Scrúdaitheora mura n-ordóidh an Chúirt a
mhalairt.

VII. Dearbhú dócmhainneachta.

27. Féadfaidh aon fhéichiúnaí dearbhú ar a dhócmhainn-
eacht a chomhdú san fhoirm fhorordaithe, agus síneoidh an
féichiúnaí an dearbhú sin i láthair aturnae éigin, a dhéan-
faidh cineál agus éifeacht an dearbhaithe sin a chur in iúl
don fhéichiúnaí sin agus a chuirfidh a ainm leis mar fhinné
ar a chuí-fhorghníomhú, agus comhdóidh sé mionnscríbhinn
san fhoirm fhorordaithe ag fíorú an dearbhaithe dócmhainn-
eachta sin.

28. Measfar dearbhú dócmhainneachta a bheith ar áir-
eamh in achainí féimheachta a chomhdóidh aon fhéichiúnaí,
agus ní gá aon dearbhú den sórt sin sa chás sin.

VIII. Achainí féimheachta.

29. Tráth an chomhdaithe, déanfaidh an t-oifigeach cuí
dáta an chomhdaithe a fhormhuiniú ar gach achainí agus
ar gach doiciméad eile agus, i gcásanna dearbhuithe dóc-
mhainneachta agus achainíocha, déanfaidh sé an uair an
chloig sa lá a fhormhuiniú freisin.

30. (1) Déanfaidh an t-achainíoch achainí chreidiúnaí a
shíniú nó, má bhíonn níos mó ná achainíoch amháin ann,
déanfaidh na hachainígh go léir í a shíniú, mura comhpháirt-
ithe na hachainígh, agus, sa chás sin, féadfaidh comhpháirtí
amháin síniú thar a cheann féin agus thar ceann na gcomh-
pháirtithe eile. Féadfaidh aon achainíoch an achainí a shíniú
trína aturnae, arna údarú go cuí le cumhacht aturnae
chuige sin.

(2) Déanfar achainı́ chreidiúnaı́ ó chuideachta theo-
ranta nó ó chomhlacht corpraithe a shéalú le séala na
cuideachta nó an chomhlachta chorpraithe agus síneoidh
beirt stiúrthóir nó stiúrthóir amháin agus an rúnaí í. Déanfar
an séala agus an síniú sin a fhianú i ngach cás.

31. I gcás nach mbeidh aithne ag an oifigeach cuí ar
chreidiúnaí achainíoch, nó nach mbeidh achainí sínithe
ag aturnae i dteannta í a bheith sínithe ag an gcreidiúnaí
achainíoch, ní chomhdófar í go dtí go sainaithneofar an
t-achainíoch chun sástacht an oifigigh sin.

32. Nuair nach féidir leis an gcreidiúnaí achainíoch féin
na ráitis go léir a bheidh san achainí a fhíorú, ní foláir dó an
mhionnscríbhinn ó aon duine ar féidir leis teistiú ina dtaobh
a chomhdú mar thaca leis an achainí.
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33. I gcás ina ndéanfaidh beirt chreidiúnaí, nó níos mó,
nach mbeidh i gcomhpháirtíocht, achainí a thíolacadh, ní fol-
áir do gach creidiúnaí teistiú i dtaobh fhírinne cibé cinn de
na ráitis san achainí is eol dó féin, i gcomh-mhionnscríbhinn
nó i mionnscríbhinn ar leith.

34. Déanfaidh an creidiúnaí achainíoch, ar a chostas féin,
a achainí agus na himeachtaí faoi aon ordú breithnithe
féimheachta a dhéanfar uirthi a chomhdú agus a thabhairt
ar aghaidh go dtí go gceapfar sannaí nó iontaobhaí creid-
iúnaí, agus déanfar na costais sin, arna bhfómhas agus arna
bhfionnadh, a íoc as na chéad ghlanfháltais eile as eastát an
fhéimhigh a mbeidh tosaíocht acu i ndiaidh chaiteachais agus
luach saothair an tSannaí Oifigiúil, mura n-ordóidh an
Chúirt a mhalairt.

35. (1) I ngach cás slánóidh an creidiúnaí achainíoch an
Sannaí Oifigiúil i dtaobh aon chaiteachas a rachaidh sé fúthu
agus a cheadóidh an Chúirt, mura gceapfar, agus go dtí go
gceapfar, sannaí creidiúnaí.

(2) Ar achainí a thíolacadh lena breithniú, déanfaidh
an t-achainíoch suim £100 a thaisceadh leis an Sannaí Oifig-
iúil, i gcás achainí ó fhéichiúnaí, agus suim £75 i gcás achainí
ó chreidiúnaí, agus taiscfidh sé ina dhiaidh sin cibé suim-
eanna eile (más ann) a ordóidh an Chúirt, ó thráth go chéile,
chun na táillí agus na caiteachais a mbeidh an Sannaí Oifig-
iúil le dul fúthu a chlúdach agus ní ghlacfar aon achainí mura
dtabharfar ar aird don oifigeach cuí an admháil ón Sannaí
Oifigiúil ar an éarlais is iníoctha ar an achainí a thíolacadh.

(3) Tabharfaidh an Sannaí Oifigiúil cuntas san airgead
a thaiscfear amhlaidh don chreidiúnaí, nó, de réir mar a
bheidh, d’eastát an fhéichiúnaí, agus déanfar aon suim a
bheidh íoctha amhlaidh ag creidiúnaí achainíoch a aisíoc leis
an gcreidiúnaí sin (ach amháin má bhíonn an éarlais sin ag
teastáil, agus a mhéid a bheidh sí ag teastáil, mar gheall
ar neamhdhóthanacht sócmhainní chun na táillí agus na
caiteachais a mbeidh an Sannaí Oifigiúil dulta fúthu a íoc)
as fáltais an eastáit san ord tosaíochta céanna lena chostais.

36. Nuair is i leith airgid a bheidh tugtha ar iasacht ag
iasachtóir airgid, nó i leith úis ar mhuirir a bheidh bainteach
leis sin, an fiach a bheidh ar chreidiúnaí achainíoch, nó aon
chuid de, beidh sa mhionnscríbhinn a fhormhuineofar ar an
achainí ráiteas ina mbeidh an dáta ar a mbeifear tar éis cóip
den nóta nó den mheabhrán i scríbhinn i dtaobh an chon-
artha arna dhéanamh de bhun alt 11 d’Acht na nIasacht-
aithe Airgid, 1933, a sheachadadh ar an iasachtaí nó a chur
chuige, maille le ráiteas ina dtaispeánfar go mionchruinn na
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sonraí a luaitear i bhfo-alt 16 (2) den Acht sin, agus déanfar
cóip den nóta nó den mheabhrán sin a chomhdú in éineacht
leis na mionnscríbhinní sin agus a fhíorú leo.

37. Beidh mar thaca le hachainí féimheachta ó fhéichiúnaí
an mhionnscríbhinn ón bhféichiúnaí ina leagfar amach na
sonraí i dtaobh a shócmhainní, agus an áit ina mbeidh siad
agus a luach measta, ionas go suífear chun sástacht na Cúirte
gur leor an t-eastát a bheidh ar fáil aige chun suim £1,500,
ar a laghad, a sholáthar, agus más gá tabharfaidh sé fianaise
shásúil ar aird ar luach na sócmhainní sin.

IX. Breithniú féimheachta.

38. Tar éis achainí féimheachta nó achainí um chomh-
shocraíocht a thíolacadh, ar chreidiúnaí dá iarraidh sin agus ar
chruthúnas le mionnscríbhinn á chruthú leorfhorais a bheith
ann chun glacadóir nó bainisteoir a cheapadh ar mhaoin nó
ar ghnó an fhéichiúnaí, nó ar aon chuid di nó de, féadfaidh
an Chúirt, más cuí léi, an ceapachán sin a dhéanamh, agus i
gcás ina gceadófar an chúis arna suı́omh i gcoinne an bhreith-
nithe féimheachta nó i gcás ina ndéanfaidh an Chúirt, faoi
achainí um chomhshocraíocht, é sin a ordú, íocfaidh an
creidiúnaí cibé costais a ordóidh an Chúirt leis an nglacadóir
nó leis an mbainisteoir, agus déanfaidh an Chúirt breithniú
i dtaca le haon éileamh ar dhamáistí a thiocfaidh chun cinn
as a cheapachán, agus déanfaidh sí cibé ordú ina leith is cuí
léi, agus is ordú críochnaitheach dochloíte a bheidh san ordú
sin idir na páirtithe, agus idir iad agus ceachtar acu agus an
glacadóir nó an bainisteoir, mura ndéanfar achomharc i
gcoinne na breithe.

39. Déanfaidh aon ghlacadóir nó bainisteoir ar mhaoin nó
ar ghnó an fhéichiúnaí arna cheapadh ag an gCúirt a chunt-
ais a chur faoi bhráid an tSannaí Oifigiúil lena scrúdú, agus
chun na críche sin freastalóidh sé os a chomhair cibé tráth-
anna réasúnacha a éileoidh sé; nó más é an Sannaí Oifigiúil
féin an glacadóir nó an bainisteoir cuirfidh sé a chuntais faoi
bhráid na Cúirte cibé tráthanna a ordóidh an Chúirt. Beidh
luach saothair aon ghlacadóra nó aon bhainisteora den sórt
sin faoi threorú na Cúirte, agus ní bheidh lian ar bith i leith
a luacha saothair ag aon ghlacadóir nó bainisteoir ar aon
airgead nó maoin a bheidh tagtha faoina láimh.

40. I gcás achainí creidiúnaí, ag an suí chun breithniú a
dhéanamh, déanfar fiach an chreidiúnaí, an gníomh féimh-
eachta agus, i gcás inar gá sin, trádáil ag an bhféichiúnaí a
chruthú le mionnscrı́bhinn, ar an gcoinnı́oll, nuair is i leith air-
gid a bheidh tugtha ar iasacht ag iasachtóir airgid, nó i leith



335 O. 76, r. 40

úis nó muirear a bheidh bainteach leis sin, fiach nó aon chuid
de, go mbeidh ráiteas sa mhionnscríbhinn ina dtaispeánfar
go mionchruinn na sonraí a luaitear in Acht na nIasachtaithe
Airgid, 1933, alt 16 (2), agus ar an gcoinníoll freisin, más
neamh-chomhlı́onadh toghairme féichiúnaı́ an gnı́omh féimh-
eachta, go luafar sa mhionnscríbhinn nach mbeifear tar éis
an fiach a urrú nó a imshocrú.

41. Measfar i ngach cás gur fiach cruthaithe agus ad-
mhaithe san fhéimheacht é fiach an chreidiúnaí achainígh a
bheidh cruthaithe don bhreithniú, mura n-ordóidh an Chúirt
a mhalairt.

42. I gcás ina dtíolacfar dhá achainí nó níos mó i gcoinne
an fhéichiúnaí chéanna, nó i gcoinne féichiúnaithe is comh-
altaı́ den chomhpháirtı́ocht chéanna, beidh an achainı́ is túisce
a bheidh tíolactha i dteideal éisteacht a fháil ar dtús. I gcás
nach ndéanfar an chéad achainí sin a thabhairt ar aghaidh
chun a breithnithe laistigh den tréimhse ama atá ceaptha le
halt 121 d’Acht 1857 nó de cibé tréimhse fhadaithe ama a
bheidh lamháilte ag an gCúirt, nó i gcás ina ndéanfaidh an
féichiúnaí cúis a shuíomh i gcoinne an bhreithnithe faoin
achainí sin, nó i gcás ina seachnófar moill, féadfar dul ar
aghaidh le haon achainí eile. Má dhéanann an Chúirt breith-
niú ar an achainí sin is deireanaí a luaitear, beidh gach ach-
ainí eile arna díbhe, le cibé costais (más ann) a cheadóidh
an Chúirt, agus formhuineoidh an Scrúdaitheoir nóta faoin
díbhe sin ar gach achainí díobh.

43. Ní dhéanfar aon ordú um breithniú féimheachta in
aghaidh gnólachta in ainm an ghnólachta, ach déanfar é in
aghaidh na gcomhpháirtithe ina nduine agus ina nduine,
agus ainm an ghnólachta curtha leo.

44. Déanfaidh an Teachtaire an t-ordú dúblach um breith-
niú féimheachta a sheirbheáil ar an bhféimheach sa tslí a
ordaítear le halt 129 d’Acht 1857 mura n-ordóidh an Chúirt
modh eile seirbheála. Déanfar mionnscríbhinn láithreach san
fhoirm fhorordaithe á mionnú an tseirbheáil sin a bheith
déanta agus comhdófar san Oifig í.

45. Aon duine arna bhreithniú ina fhéimheach a mbeidh
ar intinn aige cúis a shuíomh in aghaidh bhailíocht an
bhreithnithe déanfaidh sé, sula mbeidh an tréimhse ama
chun cúis a shuíomh caite, fógra i scríbhinn faoina mbeidh
ar intinn aige a thaisceadh lena chomhdú san Oifig, agus
luafar san fógra sin cé acu de na hábhair seo a leanas a
mbeidh ar intinn aige a dhíospóid, eadhon, fiach an chreid-
iúnaí achainígh, an trádáil nó an gníomh féimheachta. Ar an
bhfógra chun cúis a shuíomh a chomhdú déanfaidh an
t-oifigeach cuí é a chur síos láithreach lena éisteacht os
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comhair na Cúirte, agus formhuineoidh sé ar an bhfógra sin
an tráth a bheidh socraithe le haghaidh na héisteachta sin
agus déanfaidh sé é a dhátú agus a shíniú. Déanfaidh an
duine a mbeidh cúis á suíomh aige cóip den fhógra, agus an
formhuiniú sin air, a sheirbheáil, sula mbeidh an tréimhse
ama a dúradh caite, ar an aturnae thar ceann an chreidiúnaí
achainígh, nó ar an gcreidiúnaí achainíoch sin nuair nach
mbeidh aon aturnae fostaithe, agus ar an Sannaí Oifigiúil,
agus mura ndéanfar an fógra sin a sheirbheáil, nó mura láith-
reoidh an duine sin os comhair na Cúirte an tráth a bheidh
socraithe amhlaidh, beidh an fógra chun cúis a shuíomh
arna dhíbhe, agus déanfar fógra faoin mbreithniú a fhógairt
láithreach, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

46. Tar éis dó an fógra sin faoina mbeidh ar intinn aige a
thaisceadh, tabharfar cóipeanna dó láithreach de na himeachtaı́
ar a mbeifear tar éis an breithniú a bhunú, ar iarratas a dhéan-
amh chun an oifigigh chuı́, agus ar ı́oc astu.

47. Más rud é, ag an suı́ den Chúirt chun an chúis in aghaidh
bhailíocht an bhreithnithe a éisteacht, nach láithreoidh an
féichiúnaí, nó más rud é, ar é do láithriú, nach suífidh sé
chun sástacht na Cúirte nach leor fiach an chreidiúnaí
achainígh, trádáil an fhéichiúnaí, agus an gníomh féimh-
eachta, nó cibé ceann nó cinn acu a bheifear tar éis a
dhíospóid, chun tacú leis an mbreithniú, dícheadófar an
chúis a bheidh suite ag an bhféichiúnaí, le cibé costais a
ordóidh an Chúirt. Más rud é, ag an suí sin, go dtabharfar
aon fhianaise nua i dtaobh aon ábhair de na hábhair sin, nó
mura mbeidh aon fhinné ar aon ábhar díobh sin i láthair lena
chroscheistiú (má éilítear air freastal) agus más mian
tuilleadh ama a fháil, féadfaidh an Chúirt, má mheasann sí
an t-iarratas a bheith réasúnach, cibé tréimhse ama bhreise
is cuí léi a dheonú.

48. Díreach ar fhéichiúnaí a bhreithniú ar a achainí féin,
nó tar éis an tréimhse ama a bheith caite chun cúis a shuíomh
i gcoinne breithnithe ar achainí chreidiúnaí nó tar éis aon
chúis a dhícheadú más rud é go mbeifear tar éis cúis a
shuíomh, eiseofar toghairm chuig an bhféimheach san
fhoirm fhorordaithe ina sonrófar an dá shuí phoiblí den
Chúirt a bheidh ceaptha dó chun géilleadh agus comhlíon-
adh, agus déanfar cóip shéalaithe den toghairm sin a sheir-
bheáil air go pearsanta, ar an gcoinníoll go bhféadfaidh an
Chúirt in aon chás modh eile seirbheála a ordú. Beidh sé de
dhualgas ar an aturnae ar a mbeidh cúram na n-imeachtaí
a chur faoi deara go ndéanfar an tseirbheáil sin agus go
ndéanfar mionnscríbhinn á mhionnú an tseirbheáil sin a
bheith déanta agus go gcomhdófar láithreach í.
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X. Foriarratais agus cleachtas.

49. Freastalóidh an t-aturnae ar a mbeidh cúram na
n-imeachtaí ar gach suí den Chúirt san ábhar agus beidh na
foirmeacha clóite nó na foirmeacha eile is gá chun gnó an
tsuí a chomhall go cuí réidh aige.

50. Déanfar nóta nó ráiteas gairid i dtaobh gach for-
iarratais i gcúrsa a sheachadadh ar an Scrúdaitheoir ceithre
huaire an chloig is fiche ar a laghad sula dtairgfear an foriarr-
atas agus sonrófar ann an t-ábhar ina mbeidh an foriarratas
á dhéanamh agus an páirtí a mbeidh sé á dhéanamh thar a
cheann, maille le cineál an iarratais agus ainm an aturnae nó
an pháirtí a mbeidh an t-iarratas á dhéanamh aige.

51. Is é foras a bheidh le foriarratais iar bhfógra mionn-
scríbhinn nó doiciméad nó fianaise eile a bheidh luaite san
fhógra foriarratais, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt in
aon chás áirithe, agus déanfar na foriarratais sin a liostú
san Oifig.

52. I gcás ina ndéanfaidh an foriarratas difear d’aon
pháirtí eile seachas an t-iarratasóir, ní dhéanfar aon ordú ach
amháin ar thoiliú ón bpáirtí sin arna thaispeáint go cuí don
Chúirt, nó ar a chruthú fógra faoin bhforiarratas beartaithe
agus cóip de na mionnscríbhinní mar thaca leis a bheith seir-
bheáilte go cuí ar an bpáirtí sin, ar an gcoinníoll go bhféad-
faidh an Chúirt, más deimhin léi go dtiocfadh nó go bhféad-
fadh go dtiocfadh mísc thromaí den mhoill a bhainfeadh le
dul ar aghaidh sa ghnáthshlí, aon ordú ex parte a dhéanamh
ar cibé téarmaí is cóir leis an gCúirt i dtaobh costas agus
eile, agus faoi réir cibé gealltanais (más ann) is cóir léi, agus
go bhféadfaidh aon pháirtí dá ndéanfaidh an t-ordú sin
difear foriarratas a dhéanamh chun é a chur ar ceal.

53. Déanfaidh an t-aturnae nó an páirtí a mbeidh an fógra
á sheirbheáil aige dhá chóip den fhógra a chomhdú san Oifig,
agus sonrófar ann dáta lena éisteacht nach luaithe ná dhá lá
glan (gan an Domhnach a áireamh) tar éis dháta seirbheála
an fhógra sin, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt. Nuair a
ghabhfaidh airgead a íoc as an eastát leis an bhforiarratas,
seirbheálfar cóip den fhógra ar an Sannaí Oifigiúil.

54. Beidh feidhm ag forálacha Ordú 121, riail 9, a mhéid
is infheidhme, maidir le seirbheáil gach fógra, mionn-
scríbhinne, nó doiciméid eile nuair a sheirbheálfar ar aturnae
é nó í.

55. Déanfar gach mionnscríbhinn dá dtagrófar san fhógra
faoi aon fhoriarratas nó iarratas chun na Cúirte a chomhdú
san Oifig sula seirbheálfar an fógra sin, ach féadfar cibé
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mionnscríbhinn nó mionnscríbhinní eile mar fhreagra, nó
cibé fianaise béil, a thabhairt a cheadóidh an Chúirt.

56. Nuair a bheidh ordú coinníollach déanta seirbheálfar
é laistigh de dheich lá ó dháta an ordaithe mura lamhálfaidh
an Chúirt tuilleadh ama, agus, mura seirbheálfar é laistigh
den tréimhse ama sin, beidh sé arna urscaoileadh.

57. Féadfar cúis a shuíomh in aghaidh ordaithe choinníoll-
aigh trí mhionnscríbhinn a chomhdú agus fógra ina thaobh
sin a sheirbheáil laistigh den tréimhse ama a bheidh ceaptha
chun cúis a shuı́omh, agus déanfar cóip den fhógra sin a chomh-
dú san Oifig san am céanna. Mura suífear aon chúis féadfar
an t-ordú coinnı́ollach a dhaingniú le foriarratas ex parte ar
an mionnscrı́bhinn seirbheála agus an deimhniú neamhshuite
cúise a léamh, agus, i gcás ina mbeifear tar éis an t-ordú
coinnı́ollach a fháil chun airgead a ı́oc, ar dheimhniú ón sannaí
nó ón iontaobhaí, nó mionnscríbhinn ó aon duine eile a
mbeidh an t-airgead iníoctha leis á dheimhniú nach mbeifear
tar éis an t-airgead sin a íoc, a léamh. Is cúis mhaith i gcoinne
an ordaithe choinníollaigh é mionnscríbhinn a chomhdú agus
fógra ina thaobh sin a sheirbheáil, agus beidh an t-ordú sin
arna urscaoileadh le cibé costais (más ann) a cheadóidh an
Chúirt, mura ndéanfaidh an duine a mbeidh an t-ordú coinn-
íollach faighte aige, laistigh de dheich lá tar éis an fógra a
sheirbheáil air á rá é a bheith ar intinn cúis a shuı́omh, fógra
foriarratais a sheirbheáil é féin chun an t-ordú coinníollach,
nó cuid éigin de, a dhaingniú agus tairgfidh sé an céanna de
réir chúrsa na Cúirte, ach i gcás nach mbeidh an mhionn-
scríbhinn agus an fógra comhdaithe amhlaidh, déanfaidh an
t-oifigeach cuí, ar mhionnscríbhinn seirbheála an ordaithe
choinníollaigh a chomhdú, deimhniú um ‘‘neamhshuíomh
cúise’’ a thabhairt.

XI. Imeachtaí trí chúiseamh agus frithchúiseamh.

58. Déanfar gach cúiseamh a chomhdú san Oifig agus
seirbheálfar fógra faoin gcomhdú sin, maille le cóip den
chúiseamh, ar an duine a bheidh le tabhairt faoi dhliteanas
leis nó dá ndéanfaidh sé difear.

59. Aon duine ar a seirbheálfar an fógra sin agus an chóip
sin den chúiseamh, beidh lá is fiche aige, agus cibé tréimhse
ama bhreise (más ann) a lamhálfaidh an Chúirt, chun a fhrith-
chúiseamh ina leith a chomhdú, agus mura gcomhdófar frith-
chúiseamh laistigh den tréimhse sin cuirfear an cúiseamh síos
lena éisteacht os comhair na Cúirte ar fhógra a bheith tugtha
don duine sin. Ní gá cúiseamh nó frithchúiseamh a fhíorú
le mionnscríbhinn.
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60. Nuair a chomhdófar frithchúiseamh, déanfar fógra
faoina chomhdú, maille le cóip den fhrithchúiseamh sin, a
sheirbheáil láithreach ar an gcúiseoir, agus beidh de chead
ag an gcúiseoir agus ag an bhfrithchúiseoir, le linn na
tréimhse deich lá tar éis na seirbheála sin, cibé mionnscríbh-
inní a chomhdú a chomhairleofar dóibh, agus déanfar fógra
faoin gcomhdú sin a sheirbheáil san am céanna; agus féad-
faidh siad, laistigh den tréimhse chéanna deich lá sin, fógra
a sheirbheáil á rá é a bheith ar intinn fianaise béil a thabhairt
ar aird i dteannta nó in ionad mionnscríbhinní. Déanfar na
finnéithe a bheartófar a cheistiú ó bhéal a ainmniú san
fhógra.

61. Tar éis an tréimhse deich lá sin a bheith caite féad-
faidh ceachtar páirtí iarratas a dhéanamh chun na Cúirte, le
foriarratas iar bhfógra, ar ordacháin i dtaobh aon fhianaise
breise nó aon fhianaise eile.

62. Tar éis an tréimhse deich lá sin a bheith caite féadfaidh
an cúiseoir, nó, má loiceann seisean déanamh amhlaidh,
féadfaidh an frithchúiseoir, an cúiseamh agus an frith-
chúiseamh a chur síos lena n-éisteacht os comhair na Cúirte.

63. Féadfaidh an cúiseoir agus an frithchúiseoir faoi seach,
le fógra, a cheangal go dtabharfaí aon leabhair, páipéir agus
scríbhinn ar aird tráth éisteachta an chúisimh, agus ní
ghlacfar aon fhianaise nuair a bheidh cúiseamh agus
frithchúiseamh á n-éisteacht gan fógra ina thaobh sin a
bheith tugtha don pháirtí freasúrach, mura gceadóidh an
Chúirt a mhalairt i gcás ar bith.

64. Ní choiscfidh an tOrdú seo na sannaithe ar iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte chun aon fhinné a cheistiú fad a
bheifear ag feitheamh le héisteacht an chúisimh.

65. Nuair a chomhdófar cúiseamh chun aon ghníomhas
nó doiciméad a bhainfidh le maoin féimhigh nó féichiúnaí
comhshocraíochta, nó aon déileáil nó idirbheart i dtaca leis
an maoin sin, a shuíomh, agus go mbeartóidh na sannaithe
an gníomhas, an doiciméad, an déileáil, nó an t-idirbheart sin
a tháinseamh nó a chur ar ceal mar ghnı́omhas calaoiseach,
doiciméad calaoiseach, déileáil chalaoiseach nó idirbheart
calaoiseach, agus ar neamhnı́, nó ar neamhní i gcoinne na
sannaithe agus na gcreidiúnaithe, ar fhoras ar bith, ní gá aon
chúiseamh a chomhdú chun na críche sin, ach féadfar cás
na sannaithe a chur suas tríd an bhfrithchúiseamh i leith an
chúisimh agus déileálfar leis tráth a éisteachta.
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XII. Maoin mhorgáistithe nó churtha i ngeall a dhíol.

66. Maidir le hiarratas ó aon duine a bheidh ag éileamh é
a bheith ina mhorgáistí, nó aon mhuirear nó lian a bheith
aige, ar aon chuid d’eastát nó d’earraí, réadach nó pearsanta,
de chuid féimhigh nó féichiúnaí comhshocraı́ochta, cibé acu
is morgáiste, muirear nó lian trí ghníomhas nó eile an mor-
gáiste, an muirear nó an lian sin, nó cibé acu is de chineál
dlíthiúil nó cothromais é (dá ngairtear an morgáistí anseo
ina dhiaidh seo), féadfar é a dhéanamh le fógra foriarratais
dar foras mionnscríbhinn nó mionnscríbhinní agus leagfar
amach sonraí san fhógra sin i dtaobh na suime a mbeifear á
éileamh í a bheith dlite i leith príomhshuime agus úis agus
impeofar go ndéanfar an chuid sin den eastát agus de na
hearraí a dhíol faoi threorú na Cúirte. Luafaidh an morgáistí
sa mhionnscríbhinn sin, nó i gceann de na mionnscríbhinní
sin, aon urrús eile a bheith á shealbhú aige i leith na suime
sin, cibé acu an ón bhféichiúnaí nó ó aon duine eile é, maille
leis na sonraí i dtaobh aon urrúis den sórt sin. Ar an bhfor-
iarratas a éisteacht rachaidh an Chúirt ar aghaidh chun a
fhiafaí cibé acu an é an duine sin an morgáistí sin, nó an
bhfuil an muirear nó an lian sin aige, agus cad é an chomaoin
ar ina leith atá sé aige agus cad iad na himthosca ina bhfuil sé
aige, agus má fhaightear amach ar an bhfianaise a thabhar-
faidh sé ar aird gurb é an duine sin an morgáistí sin, agus
mura dealraitheach aon agóid dhóthanach a bheith ann in
aghaidh theideal an duine sin chun na suime a bheidh á
héileamh aige, fionnfaidh an Chúirt an phríomhshuim agus
an t-ús agus na costais a bheidh dlite ar an morgáiste, muir-
ear nó lian sin, agus na cíosanna agus na brabúis nó na
díbhinní nó an t-ús nó na fáltais eile a bheidh faighte ag an
duine sin, nó ag aon duine eile ar ordú uaidh nó lena n-úsáid
nó lena úsáid aige, i gcás seilbh a bheith tar éis bheith aige
ar an maoin a bheidh faoi réim an mhorgáiste, an mhuirir
nó an liain, nó ar aon chuid di, agus más deimhin léi gur
chóir go ndéanfaí díol, ordóidh sí an mhaoin sin a dhíol agus
ordóidh sí an tráth a dhíolfar agus an áit ina ndíolfar an
mhaoin sin, nó an leas inti, arna morgáistiú amhlaidh, agus
cé a dhíolfaidh agus conas a dhíolfar an céanna, agus is ar
an morgáistí (más mian leis é) a bheidh cúram an díola sin.
Ag an díol sin féadfaidh an morgáistí imthairiscint agus
ceannach, le cead ón gCúirt.

67. Féadfar an t-iarratas a luaitear i riail 66 a dhéanamh
trí chúiseamh má ordaíonn an Chúirt sin. Más trí chúiseamh
a dhéanfar é beidh feidhm ag na rialacha lena mbeidh
imeachtaí trí chúiseamh agus frithchúiseamh á rialáil.

68. Ar gach iarratas a dhéanfar faoi rialacha 66 nó 67
deimhneoidh an t-iarratasóir don Chúirt, le fianaise, an
mhaoin a bheith nó gan a bheith faoi réir aon eirí eile agus
taispeánfaidh sé cuardaigh a bheith déanta chun na heirí sin
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(más ann) a fhionnadh agus fógra a bheith faighte ag gach
eireadóir eile faoin iarratas agus é a bheith ag toiliú leis an
díol.

69. I gcás nach leor an t-airgead a bheidh le teacht as aon
díol faoi rialacha 66 nó 67 chun a mbeidh faighte amach
amhlaidh a bheith dlite don mhorgáistí a íoc agus a shásamh,
beidh sé i dteideal cruthú mar chreidiúnaí le haghaidh an
easnaimh sin agus díbhinní a fháil air, ach sin ar shlí nach
gcuirfidh as d’aon díbhinn a bheidh dearbhaithe cheana féin
an tráth sin.

70. I gcásanna nach mbeidh aon iarratas déanta ag morgáistı́
faoi rialacha 66 nó 67, féadfaidh an Chúirt a ordú go ndéan-
far aon chuid d’eastát agus d’earraí an fhéimhigh nó an
fhéichiúnaí comhshocraíochta a bheidh faoi réir aon mhor-
gáiste, muirir nó liain a dhíol faoi réir an mhorgáiste, an
mhuirir nó an liain sin, agus déanfar an céanna a dhíol dá
réir sin. Ní dhéanfar aon ordú faoin riail seo gan fógra a
thabhairt don duine a bheidh i dteideal an mhorgáiste, an
mhuirir nó an liain sin.

XIII. Follasú.

71. Féadfaidh aon pháirtí in aon imeacht faoin Ordú seo,
le cead ón gCúirt, agarcheisteanna a sheachadadh ar aon
pháirtí eile san imeacht sin nó follasú doiciméad a fháil
uaidh, agus beidh feidhm ag forálacha Ordú 31 a mhéid is
infheidhme.

XIV. Duine faoi mhíchumas.

72. Beidh cumhacht ag an gCúirt neaschara a cheapadh,
agus caomhnóir ad litem freisin, d’aon naíon nó duine eile
faoi mhíchumas ar páirtí é in aon imeachtaí faoin Ordú seo,
agus beidh feidhm ag forálacha Ordú 15, Cuid II, a mhéid
is infheidhme.

XV. Suíonna poiblí na Cúirte.

73. Gach suí poiblí a n-ordaítear le hAchtanna 1857 agus
1872 é a fhógairt, fógrófar é deich lá roimh ré san Iris Oifig-
iúil agus i cibé nuachtán poiblí nó nuachtáin phoiblí a
ordóidh an Scrúdaitheoir, agus déanfar an fógrán sin a
bheith curtha isteach a dheimhniú san Oifig an lá roimh an
suí ar a dhéanaí, ar an gcoinníoll go bhféadfaidh an Chúirt,
ar leorchúis a bheith aici, an fhógraíocht sa nuachtán a ligean
thar ceal.

74. Nuair a dhéanfaidh an Chúirt, faoi alt 289 d’Acht
1857, an suí céanna a cheapadh le haghaidh iniúchadh agus
díbhinne, measfar gur suí poiblí den Chúirt an suí sin.
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75. I dteannta fógraíochta, déanfaidh an Sannaí Oifigiúil
fógra faoin gcéad suí poiblí chun fiacha a chruthú os comhair
an Scrúdaitheora a thabhairt do na creidiúnaithe go léir a
bheidh taifeadta i ráiteas gnóthaí an fhéimhigh agus nach
mbeidh a bhfiacha cruthaithe acu cheana féin nó cruthúnais
nó éilimh taiscthe acu leis an Sannaí Oifigiúil, agus tabharfar
an fógra sin, leis an bpost réamhíoctha, deich lá roimh an suí,
do na creidiúnaithe ag an seoladh a bheidh leagtha amach sa
ráiteas, agus deimhneoidh an Sannaí Oifigiúil dáta postála
na bhfógraí sin chuig na seoltaí sin; agus déanfar fógra faoi
shuíonna ina dhiaidh sin chun fiacha a chruthú os comhair
an Scrúdaitheora a thabhairt de réir mar a ordóidh sé.

76. Déanfar fógra faoin gcoinne os comhair an Scrúd-
aitheora chun aon chuntas ón Sannaí Oifigiúil a dheimhniú,
agus faoin suı́ den Chúirt chun aon chuntas ón Sannaı́ Oifigiúil
a iniúchadh, ar cuntas é ina n-áireofar na fáltais as aon díol
tailte, tionóntán nó maoine eile a bheidh tar éis bheith faoi
réir aon mhorgáiste, muirir nó liain, a thabhairt leis an bpost
réamhíoctha, deich lá roimh an iniúchadh, do gach eireadóir,
don cheannaitheoir agus don aturnae thar ceann na sann-
aithe nuair nach mbeidh an cúram díolacháin tar éis bheith
air. I ngach cás eile ina mbeidh na fáltais as aon tailte nó
tionóntáin a dhíol ar áireamh sa chuntas, tabharfar fógra dá
shamhail sin faoin deimhniú agus faoin iniúchadh don
cheannaitheoir.

77. Nuair a bheidh suí poiblí socraithe chun sannaí creid-
iúnaí a roghnú agus a cheapadh in ionad sannaí creidiúnaí a
bheidh éagtha nó curtha as oifig, tabharfar fógra faoin suí
do gach creidiúnaí a bheidh taifeadta i ráiteas an fhéimhigh,
agus d’aon chreidiúnaithe eile a mbeidh fiacha cruthaithe
acu, trı́ fhógra faoin suı́ a tharchur leis an bpost réamh-
íoctha, deich lá roimh an suí, chuig an seoladh don
chreidiúnaí a bheidh luaite sa ráiteas nó ina chruthúnas, ar
an gcoinníoll, nuair a bheidh suí poiblí chun fiacha a chruthú
socraithe le hordú ón gCúirt chun a chur ar chumas aon
chreidiúnaí nach mbeidh tar éis a fhiach a chruthú ag aon
cheann de na suíonna a bheidh tar éis bheith ann go dtí sin
chun fiacha a chruthú a chruthúnas a thabhairt ar aghaidh,
go dtabharfar cibé fógra faoin suí do cibé daoine agus ar
cibé téarmaí ó thaobh costais de a ordóidh an Chúirt, de réir
imthosca an cháis.

XVI. Údarás chun vótáil.

78. Is i scríbhinn faoi láimh an chreidiúnaí nó, más corp-
aráid nó cuideachta an creidiúnaí sin, faoi láimh an rúnaí nó
an duine eile a bheidh údaraithe go cuí ag an gcorparáid nó
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ag an gcuideachta, a bheidh an ionstraim cheaptha seach-
vótálaí, agus beidh sí san fhoirm fhorordaithe, agus (mura
luafar a mhalairt go sainráite inti) measfar gur údarás í, agus
ceadófar mar údarás í, do cheapthaí an chreidiúnaí chun
gníomhú agus vótáil dó agus thar a cheann ag na suíonna
agus na cruinnithe go léir de chreidiúnaithe, nó ag atráth-
uithe orthu.

79. Ní foláir an ionstraim a thabhairt ar aird ag an gcéad
chruinniú a mbeidh an seachvótálaí i láthair aige agus
comhdófar í tráth nach déanaí ná críoch an dara suí.

XVII. Fianaise.

80. Féadfar aon mhionnscríbhinn a bheidh le húsáid in
aon ábhar a bhainfidh le féimheacht nó comhshocraíocht a
mhionnú os comhair an tSannaí Oifigiúil nó an Scrúd-
aitheora, nó os comhair aon oifigigh a bheidh údaraithe ag
an gCúirt chun mionnscríbhinní a thógáil, chomh maith leis
na daoine uile agus faoi seach a luaitear in alt 366 d’Acht
1857. Beidh feidhm, a mhéid is infheidhme, ag Ordú 40,
rialacha 1 go 20, maidir leis na mionnscríbhinní sin ar an
gcoinníoll go bhféadfaidh an Sannaí Oifigiúil mionn-
scríbhinn chruthaithe féich a ghlacadh nach mbeidh de réir
na bhforálacha sin agus déileáil léi mar chuntas arna
thabhairt ag an gcreidiúnaí agus go bhféadfaidh an Scrúd-
aitheoir a ordú í a chomhdú.

81. Déanfar subpoena go bhfreastalóidh finné ar aon suí
nó triail a eisiúint ar thionscnamh na sannaithe, creidiúnaí,
féichiúnaí, nó aon pháirtí, le clásal nó gan clásal á cheangal
leabhair, gníomhais, páipéir agus scríbhinní a bheidh ina
sheilbh nó faoina rialú a thabhairt ar aird, agus ní chuirfear
isteach sa subpoena sin ach ainm finné amháin. Féadfar sub-
poena a eisiúint bán i dtaobh ainm an fhinné agus ina thaobh
sin amháin.

82. Seirbheálfar cóip shéalaithe den subpoena go pearsanta
ar an bhfinné laistigh de thréimhse réasúnach ama roimh
thráth a fhillte, agus, má cheanglaítear sin, déanfar seirbheáil
an subpoena a chruthú le mionnscríbhinn.

83. In aon chás ina mbeidh mionnscríbhinn nó teistíocht
déanta ag finné mar thaca le haon iarratas nó imeacht sa
Chúirt, féadfaidh aon pháirtí san iarratas nó san imeacht sin,
le fógra, a éileamh ar an bhfinné sin freastal lena chros-
cheistiú.

84. Ní gá ordú chun fianaise a bheidh tógtha in imeacht
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eile san Ard-Chúirt a léamh, ach, lasmuigh de gach eisc-
eacht chóir, féadfar an fhianaise sin a úsáid ar iarratais ex
parte le cead an Bhreithimh, a bheidh le fáil tráth déanta
aon iarratais den sórt sin, agus in aon chás eile ar an bpáirtí
ar mian leis an fhianaise sin a úsáid do thabhairt fógra dhá
lá roimh ré do na páirtithe eile faoina bheith ar intinn aige
an fhianaise sin a léamh.

85. Féadfaidh an Chúirt, in aon ábhar, líon na bhfinnéithe
a bheidh le ceadú san fhómhas costas a theorannú. Féad-
faidh an Chúirt caiteachais finnéithe a cheadú d’ainneoin
nach mbeifear tar éis na finnéithe sin a cheistiú.

XVIII. Fiach creidiúnaithe urrúis a chruthú.

86. Maidir le creidiúnaí urrúis i bhféimheacht nó i gcomh-
shocraíocht, mura mbeidh a urrús réadaithe aige, déanfaidh
sé, sula gceadófar dó cruthú nó vótáil, na sonraí i dtaobh a
urrúis, maille lena luach de réir a mheasúnachta féin, a lua
ina chruthúnas, agus ní mheasfar gur creidiúnaí é ach i leith
an iarmhéid a bheidh dlite dó tar éis luach measúnaithe sin
an urrúis a asbhaint. Ní foláir aon mhorgáiste, muirear nó
lian ar mhaoin aon duine seachas an féichiúnaí, nó dliteanas
an duine eile sin mar urra, a lua, ach ní gá aon asbhaint a
dhéanamh ina leith sin.

87. Ní mhéadófar cruthú aon chreidiúnaí den sórt sin i
gcás gur lú an tsuim a réadóidh an t-urrús ná an luach a
bheidh measta aige amhlaidh a bheith ar an gcéanna, mura
deimhin leis an gCúirt go mbeifear tar éis dearmad bona
fide, éigin a dhéanamh tráth luachála an urrúis.

XIX. Comheastáit agus eastáit ar leith.
88. I gcás ina mbeidh fiacha ar fhéimheach, ar leithligh

agus go comhpháirteach, déanfar cuntais ar leithligh a choim-
eád ar chomheastát agus freisin ar eastát nó eastáit ar leith
an fhéimhigh nó gach féimhigh (de réir mar a bheidh), agus
cuirfear an t-eastát ar leith chun feidhme sa chéad áit mar
shásamh i bhfiach na gcreidiúnaithe ar leith. I gcás barrachas
a bheith ag an eastát ar leith, tabharfar an barrachas sin go
dtí cuntas an chomheastáit. I gcás barrachas a bheith ag an
gcomheastát, tabharfar an barrachas sin go dtí cuntas na
n-eastát ar leith de chuid gach féimhigh i gcomhréir le ceart
agus leas gach féimhigh sa chomheastát. Déanfar an costas
a bhainfidh le tógáil na gcuntas sin a íoc as na comheastáit
agus na heastáit ar leith, faoi seach, de réir mar a ordóidh
an Chúirt.

89. I gcás nach leor comheastát aon fhéimheach chun na
costais nó na muirir a bheidh tabhaithe de riachtanas ina
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leith sin a íoc, féadfaidh an Chúirt, ar na sannaithe dá
iarraidh sin, a ordú go n-íocfar na costais nó na muirir sin as
eastáit ar leith na bhféimheach sin nó aon duine díobh nó,
vice versa, féadfaidh sí a ordú go ndéanfar costais nó muirir
a bheidh tabhaithe de riachtanas i leith aon eastáit ar leith a
íoc as an gcomheastát sin.

90. Má chomhdhéanann aon bheirt chomhalta nó níos mó
de chomhpháirtíocht gnólacht ar leith, neamhspleách, meas-
far gur foireann ar leith creidiúnaithe iad creidiúnaithe an
ghnólachta sin is déanaí a luaitear agus iad a bheith ar aon
bhonn leis na creidiúnaithe ar leith de chuid aon chomhalta
aonair den chomhpháirtíocht. I gcás ina dtiocfaidh ann d’aon
bharrachas ar riaradh shócmhainní an ghnólachta ar leith nó
neamhspleách sin, tabharfar an barrachas sin anonn go dtí
na heastáit ar leith de chuid na gcomhpháirtithe sa ghnólacht
ar leith, neamhspleách, sin de réir a gceart faoi seach ann.

XX. Triail le giúiré.

91. Déanfar saincheisteanna fíorais a mbeidh ordaithe ag
an mBreitheamh iad a thriail os comhair giúiré a chur síos i
gcomhair trialach sa ghnáthliosta de chaingne a bheidh le
triail ag giúiré, agus triailfear iad os comhair an Bhreithimh
nó os comhair cibé Breithimh eile a ordóidh Uachtarán na
hArd-Chúirte.

92. Beidh feidhm ag Ordú 58, a mhéid is infheidhme,
maidir le gach foriarratas ar thriail nua nó chun fíorasc nó
cinneadh in aon triail den sórt sin a chur ar ceal.

XXI. Forghníomhú.

93. Beidh feidhm ag Ordú 42, a mhéid is infheidhme, in
imeachtaí féimheachta agus comhshocraíochta ach amháin—

(a) go ndéanfaidh an Scrúdaitheoir orduithe for-
ghníomhaithe agus orduithe mar chabhair le
horduithe forghníomhaithe a eisiúint agus a
shéalú;

(b) go gcomhdófar gach praecipe san Oifig;

(c) go ndéanfar orduithe, ar bheith forghníomhaithe
dóibh, maille le tuairisceáin agus doiciméid eile
a bhainfidh leo agus a gceanglófar iad a
chomhdú, a chomhdú san Oifig.
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XXII. Féichiúnaí éalaitheach.

94. I gcás ina ngabhfar féichiúnaí faoi bharántas arna
eisiúint faoi alt 78 d’Acht 1872, coimeádfar an féichiúnaí slán
trína chur sa phríosún a shonrófar sa bharántas.

XXIII. Tuarastal agus ioncam.

95. Nuair a dhéanfar ordú faoi alt 319 d’Acht 1857, cuir-
fidh an Sannaí Oifigiúil cóip fhianaithe den ordú faoi bhráid
cheann na roinne cuí chun go ndéanfar a thoiliú a fhor-
mhuiniú uirthi.

96. I gcás ina mbeidh ar intinn ag na sannaithe ordú a
iarraidh ar an gCúirt go n-íocfaidh féimheach cuid dá thuar-
astal nó dá ioncam, tabharfar fógra don fhéimheach á rá é
sin a bheith ar intinn acu, agus faoin tráth agus faoin áit a
bheidh socraithe chun an t-iarratas a éisteacht, agus beidh
de chead ag an bhféimheach freastal agus cúis a shuíomh i
gcoinne ordú a dhéanamh de dhroim an iarratais.

97. I gcás ordú a bheith déanta go n-íocfadh féimheach
nó a fhostóir de thuras na huaire cuid dá thuarastal nó dá
ioncam, féadfaidh an féimheach, ar é do scor de bheith ag
fáil an oiread tuarastail nó ioncaim is a bheidh tar éis bheith
á fháil aige tráth déanta an ordaithe, a iarraidh ar an gCúirt
an t-ordú a chealú nó an méid a bheidh ordaithe dó a íoc
leis na sannaithe a laghdú.

XXIV. Comhaontú éillitheach le creidiúnaí.

98. Féadfaidh na sannaithe, trí chúiseamh a chomhdú,
imeachtaí a thionscnamh chun trí oiread luach mhéid aon
airgid, earraí nó airnéisí nó urrúis a bheidh faighte nó glactha
ag aon chreidiúnaí de chuid féimhigh nó féichiúnaí comh-
shocraíochta de shárú ar alt 76 d’Acht 1872 a ghnóthú.
Déanfar fógra faoin gcúiseamh sin a sheirbheáil ar an
gcreidiúnaí a mbeifear ag iarraidh é a chur faoi dhliteanas
agus féadfaidh seisean frithchúiseamh a chomhdú.

XXV. Ráiteas gnóthaí an fhéimhigh.

99. Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, déanfaidh an
féimheach, roimh an lá a bheidh socraithe don suí poiblí
chun sannaí creidiúnaí a roghnú, nó cibé dáta is déanaí ná
sin a ordóidh an Chúirt, a ráiteas gnóthaí san fhoirm fhor-
ordaithe a chomhdú san Oifig, arna fhíorú faoi mhionn, arna
chur i leathanaigh go rialta, agus arna shíniú aige ar gach
leathanach, agus na colúin agus na spásanna bána go léir
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arna líonadh isteach go cruinn, agus scrúdóidh an t-oifigeach
cuí é chun a fhionnadh an ráiteas iomlán é, agus diúltóidh
sé é a choinneáil nó a chomhdú go dtí go dtíolacfar dó é
agus é iomlán, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt. Déan-
faidh an féimheach, an tráth céanna, cóip dá ráiteas gnóthaí
a thaisceadh agus stampálfaidh an t-oifigeach cuí é ar an
gcéad leathanach le stampa na hOifige agus formhuineoidh
sé dáta a fhála air, agus air sin tarchuirfidh sé chuig an
Sannaí Oifigiúil é.

100. Nuair a bheidh an féimheach i dteideal aon tailte nó
tionóntán a bheidh á n-áitiú ag tionóntaí, beidh sa ráiteas
gnóthaí (mura mbeidh glacadóir ceaptha ar na tailte sin agus
cíosrolla taiscthe aige) cíosrolla ina leagfar amach na
hainmniúcháin, na ceannchíosanna (más ann), ainmneacha
agus seoltaí na dtionóntaithe, tionacht, laethanta gála,
cíosanna bliantúla nó cíosanna eile, agus an méid cíosa a
bheidh dlite go dtí an lá gála díreach roimh an bhféimheacht,
nó comhdófar an cíosrolla sin, i ndúblach agus arna fhíorú
go cuí, san am céanna leis an ráiteas gnóthaí. Má bhíonn
glacadóir ceaptha ar na tailte agus cíosrolla taiscthe aige,
beidh tagairt sa ráiteas gnóthaí don chíosrolla sin agus do na
himeachtaí ina mbeidh sé taiscthe.

XXVI. Sannaí na gcreidiúnaithe.

101. Déanfar sannaí na gcreidiúnaithe a roghnú agus a
cheapadh ag an gcéad suí poiblí chun fiacha a chruthú, mura
gcuirfidh an Chúirt an roghnú sin ar atráth. Déanfaidh
sannaí na gcreidiúnaithe an t-aturnae a bheidh le gníomhú
thar ceann na sannaithe a cheapadh láithreach.

102. Ní choinneoidh aon sannaí creidiúnaithe ina sheilbh
nó ina choimeád airgead ar bith ar le heastát an fhéimhigh
é agus má íoctar aon airgead den sórt sin le sannaí na gcreid-
iúnaithe, nó má fhaigheann sé é, déanfaidh sé, láithreach, é
a íoc leis an Sannaí Oifigiúil san ábhar, nó a tharchur chuige,
nó é a thaisceadh sa Bhanc chun creidiúna don Sannaí Oifig-
iúil agus don eastát áirithe, agus má fhaillíonn sé déanamh
amhlaidh, muirearóidh an Chúirt ús ar an airgead sin de réir
fiche faoin gcéad sa bhliain ar feadh cibé tréimhse ama a
mbeidh sé coinnithe aige amhlaidh.

103. Má bhreithnítear sannaí creidiúnaithe ina fhéimh-
each nó má chomhdaíonn sé achainí um chomhshocraíocht
lena chreidiúnaithe, nó má chuirtear as oifig é ar aon chúis
nó má fhaigheann sé bás, féadfar suí poiblí a shocrú
chun sannaı́ nua creidiúnaithe a roghnú agus a cheapadh má
dhealraíonn sé don Chúirt an ceapachán nua sin a bheith
riachtanach nó fóirsteanach.



O. 76, r. 104 348

XXVII. Imshocraíocht i ndiaidh féimheachta.

104. Déanfar na cruinnithe a ordaítear le halt 149 d’Acht
1857 a thionól os comhair an Bhreithimh agus is suíonna
chun fiacha a chruthú a bheidh iontu, agus comhdófar ráiteas
gnóthaí an fhéimhigh san fhoirm fhorordaithe deich lá roimh
an lá a bheidh socraithe don chéad cheann de na cruinnithe
sin. Sonrófar go beacht san fhógra san Iris Oifigiúil an tairisc-
int imshocraíochta a bheidh le déanamh ag na cruinnithe,
agus déanfar cóip den fhógra sin a tharchur leis an bpost
réamhíoctha, deich lá roimh gach ceann de na cruinnithe,
chuig gach creidiúnaí a bheidh ainmnithe i ráiteas gnóthaí
an fhéimhigh, nó a mbeidh fiach cruthaithe aige, agus déan-
far an tairiscint imshocraíochta a leagan amach, i scríbhinn,
freisin, trı́na formhuiniú ar ráiteas an fhéimhigh: ar an gcoinn-
íoll go ndéanfar gach creidiúnaí i leith shuim £500 agus os a
chionn sin agus a mbeidh cónaí air lasmuigh den dlínse a
sheirbheáil trí chóip den fhógra faoin dara ceann de na
cruinnithe sin a tharchur leis an bpost réamhíoctha in am
trátha chun a chur ar a chumas vótáil ag an gcruinniú sin.
Freastalóidh an féimheach go pearsanta ar an dá chruinniú
mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt. Féadfar, le cead ón
gCúirt, an tairiscint imshocraíochta a mhodhnú ag an gcéad
chruinniú nó ag aon atráthú ar an gcruinniú sin.

105. Nı́ foláir socrú a bheith in aon tairiscint imshocraı́ochta
den sórt sin maidir le híocaíocht in airgead tirim laistigh
de mhí ón gCúirt do dhaingniú thogra an fhéimhigh, nó, i
gcás íocaíochta ina tráthchodanna, socrú go ndéanfaidh
urra sócmhainneach nó urraí sócmhainneacha, a bheidh le
formheas ag na creidiúnaithe ag an gcéad chruinniú
imshocraíochta a thionólfar os comhair na Cúirte, na híoc-
aíochtaí a urrú.

106. Tionólfar suı́ os comhair an Scrúdaitheora chun fiacha
creidiúnaithe de chuid an fhéimhigh a chruthú, ar suí é a
ndéanfaidh an Sannaí Oifigiúil fógra deich lá roimh ré faoi
a chur leis an bpost réamhíoctha chuig gach creidiúnaí a
bheidh luaite i ráiteas gnóthaí an fhéimhigh agus nach
mbeidh cruthaithe aige cheana féin. Deimhneoidh an Sannaí
Oifigiúil dáta a phostála sin chuig na creidiúnaithe sin agus
beidh cúram an tsuí sin ar an bhféimheach mura n-ordófar
a mhalairt.

107. Ní dhéanfar an t-iarratas chun na Cúirte chun an
breithniú féimheachta a neamhniú go dtı́ go mbeidh tuarasc-
áil faighte ag an bhféimheach ón Scrúdaitheoir, á thuairisciú
na costais go léir a bheidh ordaithe ag an gCúirt agus na
fiacha tosaíochta go léir a bheith íoctha leis na creidiún-
aithe go léir a bheidh ina dteideal, nó taiscthe leis an Sannaí
Oifigiúil le haghaidh na gcreidiúnaithe díobh nach mbeidh
teacht orthu nó a mbeidh diúltaithe acu an céanna a ghlacadh,
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ar an gcoinníoll, i gcás inarb é a bheidh san imshocraíocht
aon mhaoin a dhílsiú nó suim airgid a thaisceadh lena dáil-
eadh ar na creidiúnaithe, go bhféadfar foirm na tuarascála a
athrú dá réir sin.

108. I gcás nach nglacfaidh na creidiúnaithe leis an
imshocraíocht a bheidh tairgthe, nó nuair a bheidh diúltaithe
ag an gCúirt an breithniú a neamhniú, agus go mbeidh
ordaithe aici go leanfar den fhéimheacht, nó nuair a bheidh
loicthe ag an bhféimheach an imshocraı́ocht ar a mbeifear tar
éis comhaontú a íoc, nó nuair a ordóidh an Chúirt amhlaidh,
féadfar aon fhiach a bheidh cruthaithe agus admhaithe ag na
cruinnithe nó ag an suí os comhair an Scrúdaitheora a
scriosadh, go hiomlán nó go páirteach, ina dhiaidh sin, ag na
suíonna chun fiacha a chruthú, ar cibé fógra don chreidiúnaí
a ordóidh an Chúirt.

XXVIII. Comhshocraíocht faoi rialú na Cúirte.

109. (1) Beidh mar thaca le hachainí ó fhéichiúnaí de réir
alt 343 d’Acht 1857, leis an mionnscríbhinn á fíorú, mionn-
scríbhinn bhreise ón bhféichiúnaí ina leagfar amach na
sonraí i dtaobh a shócmhainní de gach cineál agus tuairisc,
agus i dtaobh na háite ina mbeidh siad, mar aon le luach
measta na sócmhainnı́ sin agus méid a dhliteanas, agus cibé
acu a bheidh aon imeachtaı́ chun a bhfiacha a ghnóthú tionsc-
anta ag aon daoine dá chreidiúnaithe, agus cé hiad na
daoine dı́obh a mbeidh imeachtaı́ tionscanta acu, agus cad iad
na himeachtaı́ a bheidh tionscanta acu, agus an mbeidh aon
suimeanna faighte ag a aturnae as los chostais na n-imeachtaı́
agus, más rud é go mbeidh, cad iad na suimeanna a bheidh
faighte aige. Beidh an t-achainı́och ullamh chun an t-airgead go
léir nó na billı́, na hurrúis nó na gnı́omhais teidil go léir a bheidh
ina sheilbh agus a ordóidh an Chúirt a thaisceadh leis an Sannaı́
Oifigiúil, maille le suim nach mó ná £100, faoi réir ordú breise
na Cúirte i ndáil le caiteachais na comhshocraı́ochta. I gcás
ina ndéanfaidh féichiúnaithe i gcomhpháirtı́ocht achainı́
chomhshocraı́ochta a thı́olacadh nochtfar mar an gcéanna sa
mhionnscrı́bhinn bhreise na socmhainnı́ ar leith agus na
dliteanais ar leith de chuid gach comhpháirtı́ arna ndealú ó
shócmhainnı́ agus dliteanais na comhpháirtı́ochta.

(2) Tráth a chomhdaithe, formhuineoidh an t-oifigeach
cuı́ dáta a chomhdaithe ar gach doiciméad agus, i gcás achain-
íocha, an uair an chloig sa lá, agus féachfaidh sé chuige, sula
gcomhdóidh sé an céanna, go mbeidh gach doiciméad san
fhoirm chuí.

110. Laistigh de sheacht lá tar éis don fhéichiúnaı́ achainı́och
a ordú tearmainn a fháil déanfaidh sé, mura n-ordóidh an
Chúirt a mhalairt, réamhchruinniú dá chreidiúnaithe a
ghairm, a bheidh le tionól in oifig a aturnae nó in áit chuí
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eile, chun gnóthaí an fhéichiúnaí a mheas, ar cruinniú é a
ndéanfar fógra ceithre lá roimh ré faoi a thabhairt, leis an
bpost réamhíoctha, do gach duine dá chreidiúnaithe, agus
d’aturnae aon chreidiúnaí a mbeidh imeachtaí tionscanta
aige ina choinne, agus cuirfidh an féichiúnaí é féin i slí a
fhála go pearsanta ag an gcruinniú sin.

I dteannta tráth agus ionad an chruinnithe a thabhairt
luafar san fhógra sin go bhfreastalóidh an féichiúnaí ar an
gcruinniú, agus an fhaisnéis is gá aige, agus go bhféadfar é a
cheistiú go hiomlán ag an gcruinniú sin i dtaobh a ghnó, a
chúrsa trádála, na cúiseanna lena chliseadh, agus nithe
iomchuí eile, agus i dtaobh an togra nó na scéime comh-
shocraíochta a mbeidh ar intinn aige é nó í a chur faoi bhráid
an chruinnithe.

111. Is suíonna chun fiacha a chruthú a bheidh sna
suíonna a cheapfar faoi ailt 344 agus 346 d’Acht 1857. Déan-
far fógra faoi na suíonna sin a thabhairt do chreidiúnaithe
san fhoirm fhorordaithe sa tslí chéanna a ordaítear leis na
rialacha i ndáil le cruinnithe de chreidiúnaithe chun an tairisc-
int imshocraíochta i ndiaidh féimheachta a bhreithniú, ach
amháin nach gá fógra a chur isteach san Iris Oifigiúil.
Deimhneofar seirbheáil an fhógra sin os comhair an oifigigh
chuí tráth nach déanaí ná an lá roimh an suí.

112. Is é a bheidh sa chuntas a bheidh le comhdú ag an
achainíoch de réir alt 345 d’Acht 1857 deich lá roimh an
gcéad suí ráiteas gnóthaí san fhoirm a bheidh forordaithe i
gcomhair féimheach, nó chomh gar don fhoirm sin agus a
cheadóidh imthosca an cháis, ach nı́ fholóidh sé ráiteas cuntas-
aíochta mura n-ordóidh an Chúirt é. Ina theannta sin,
déanfar an ráiteas a bheidh curtha faoi bhráid an réamh-
chruinnithe agus miontuairisc ar na himeachtaí, maille le
cóip d’aon rún a bheidh rite ag an gcruinniú sin nó ag aon
atráthú air, a chomhdú tráth nach déanaí ná trí lá roimh an
suí sin.

113. Ag an gcéad suí agus dá éis sin, agus cibé acu a chuir-
fear an suí sin ar atráth nó nach gcuirfear, nuair a ordóidh
an Chúirt é, agus i ngach cás tar éis an dara suí faoi alt 346
d’Acht 1857, ceapfar suí os comhair an Scrúdaitheora chun
tuilleadh fiach a chruthú, ar suí é a ndéanfaidh an Sannaí
Oifigiúil fógra sé lá roimh ré faoi a thabhairt, leis an bpost
réamhíoctha, do gach creidiúnaí a bheidh ainmnithe i
gcuntas nó i ráiteas gnóthaí an achainígh agus nach mbeidh
cruthaithe aige cheana féin, agus deimhneoidh an Sannaí
Oifigiúil dáta postála an fhógra sin.

114. Nuair a ordóidh an Chúirt suí speisialta a thionól in
aon chomhshocraíocht de bhun alt 351 d’Acht 1857 déanfar,
mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, fógra deich lá roimh
ré faoin suí sin a thabhairt, leis an bpost réamhíoctha, do
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gach creidiúnaí a bheidh ainmnithe i gcuntas an fhéichiúnaí
nó a mbeidh fiacha cruthaithe aige, agus luafar go beacht
san fhógra an deacracht a bheidh tagtha chun cinn i bhfor-
ghníomhú an rúin nó an chomhaontaithe ar thogra an fhéich-
iúnaí agus cén chuid de a bheartófar a dhaingniú, a athrú nó
a neamhniú agus cad é an dóigh a ndéanfar sin.

115. Ní dhéanfar an t-iarratas ón bhféichiúnaí comh-
shocraíochta chun na Cúirte ar a dheimhniú de bhun alt 64
d’Acht 1872 go dtí go mbeidh tuarascáil faighte ag an
bhféichiúnaı́ comhshocraı́ochta ón Scrúdaitheoir á thuairisciú
an rún nó an comhaontú a bheith curtha in éifeacht, agus na
creidiúnaithe a bheith sásaithe de réir a bhrí, nó an im-
shocraíocht a mbeidh comhaontaithe glacadh léi a bheith
taiscthe leis an Sannaí Oifigiúil le haghaidh na gcreidiúnaithe
díobh nach mbeidh teacht orthu nó a mbeidh diúltaithe acu
an céanna a ghlacadh; ar an gcoinníoll, i gcás inarb é a
bheidh san imshocraíocht aon mhaoin a dhílsiú nó suim
airgid a thaisceadh lena dáileadh ar na creidiúnaithe, go
bhféadfar foirm na tuarascála a athrú dá réir sin.

116. Má bhreithnítear an féichiúnaí comhshocraíochta ina
fhéimheach faoi aon cheann d’fhorálacha alt 353 d’Acht
1857 le linn an chomhshocraíocht a bheith ar siúl, nó má
ordaı́onn an Chúirt é, féadfar aon fhiacha a bheidh cruthaithe
agus admhaithe ag na suíonna os comhair na Cúirte nó an
Scrúdaitheora a scriosadh ina dhiaidh sin, go hiomlán nó go
páirteach, ag na suíonna chun fiacha a chruthú, ar cibé fógra
don chreidiúnaí a ordóidh an Chúirt. Mura scriosfar amh-
laidh iad measfar na fiacha go léir a bheidh cruthaithe agus
na héilimh go léir a bheidh taifeadta san ábhar a bhainfidh
le comhshocraíocht a bheith cruthaithe agus taifeadta san
fhéimheacht.

117. Nuair a bheidh féichiúnaí comhshocraíochta breith-
nithe ina fhéimheach faoi aon cheann d’fhorálacha alt 353
d’Acht 1857, cuirfear cúram na n-imeachtaí san fhéimheacht,
suas go dtí roghnú agus ceapadh sannaí creidiúnaí, ar cibé
creidiúnaí a ordóidh an Chúirt.

XXIX. Toiliú urra.

118. Nuair a ghabhfaidh le togra féimhigh nó féichiúnaí
comhshocraíochta chun a fhiacha nó a ghealltanais a íoc nó
a chomhréiteach sa todhchaí go dtiocfaidh aon duine eile
chun bheith ina urra i leith na híocaíochtaí nó an chomh-
réitigh sin, déanfar toiliú an duine sin leis an togra sin agus
a ghealltanas ina leith, i scríbhinn, a chomhdú san fhoirm
fhorordaithe ag an gcéad suí nó roimhe sin. Mura n-ordóidh
an Chúirt a mhalairt, déanfar an gealltanas sin a fhor-
ghníomhú i láthair feidhmeannaigh shíochána, eaglaisigh,
aturnae, coimisinéara mionnaí nó bainisteora bainc, agus
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deimhneoidh seisean aithne a bheith aige ar an urra
beartaithe.

XXIX. Eastát agus earraí an fhéimhigh a réadú.

119. Dı́reach i ndiaidh an bhreithnithe féimheachta, sealbh-
óidh an Sannaí Oifigiúil eastát agus earraí uile an fhéimhigh,
agus a chuid leabhar, páipéar agus scríbhinní go léir, agus
féadfaidh sé, i ndiaidh na tréimhse ama chun cúis a shuíomh
i gcoinne an bhreithnithe, cibé cuid den chéanna ar de
chineál meatach í a dhiúscairt láithreach.

120. Tar éis sannaı́ creidiúnaithe a roghnú agus a cheapadh
rachaidh an Sannaí Oifigiúil ar aghaidh gan mhoill chun an
chuid eile go léir d’eastát agus d’earraí an fhéimhigh ar féidir
í a chomhshó in airgead a dhiúscairt, agus aird á tabhairt
ar fhorálacha ailt 298 agus 299 d’Acht 1857. Tar éis fógra
réasúnaigh, díolfar na hairnéisí uile ar ceant poiblí nó trí
fhorthairiscint, mura bhfaighfear ceadú na Cúirte chun iad a
dhíol ar mhodh éigin eile; ar an gcoinníoll, i gcás díola trí
fhorthairiscint, go ndéanfar an tairiscint a chur faoi bhráid
na Cúirte lena formheas sula ndéanfar an ceannaitheoir a
dhearbhú. Ní dhéanfar leas an fhéimhigh in aon tailte nó
tionóntáin, is cuma cén tionacht ar a mbeidh siad á dteacht-
adh, nó aon leas frithdhílse, nó feifeacht, nó polasaí árachais
de chuid an fhéimhigh, a dhíol go dtí go mbeidh ordú ón
gCúirt faighte.

121. Laistigh de dhá mhí tar éis sannaí creidiúnaithe a
cheapadh, nó de cibé tréimhse bhreise ama a cheadóidh an
Chúirt, déanfaidh an Sannaı́ Oifigiúil amach liosta de na fiacha
go léir a bheidh dlite d’eastát an fhéimhigh agus a bheidh
fós gan íoc, maille le dátaí a iarratais ar an gcéanna, agus
na freagraí (más ann) ar an iarratas sin, agus cuirfidh sé an
liosta sin go dtı́ sannaı́ na gcreidiúnaithe, agus nótálfaidh
seisean air sin cibé cinn de na fiacha a mheasfaidh sé a bheith
inghnóthaithe, agus na himeachtaí ar dóigh leis ba chóir a
ghlacadh chun iad a ghnóthú, agus air sin cuirfidh sé an liosta
ar ais chuig an Sannaí Oifigiúil agus déanfaidh seisean an
liosta, maille lena thuairimı́ faoi, a chur faoi bhráid an Scrúd-
aitheora, agus féadfaidh seisean imeachtaí a cheadú chun na
fiacha a ghnóthú, nó a cheadú go bhfostófar duine cuí éigin
chun na fiacha a bhailiú ar cibé luach saothair is cuí leis
an Scrúdaitheoir.

122. Nı́ choiscfidh Riail 121 an Sannaı́ Oifigiúil ar a iarr-
aidh ar an gCúirt na himeachtaí sin a thionscnamh tráth níos
luaithe, más gá sin in imthosca an cháis.

123. I gcás ina mbeidh ordú déanta ag an gCúirt chun aon
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tailte nó tionóntáin, nó aon leas iontu, nó aon pholasaithe
árachais, a dhíol, déanfaidh an t-aturnae ar a mbeidh cúram
an díolacháin (ach amháin nuair is lasmuigh de Chúirt a
bheidh an céanna), nuair is gá sin, ráiteas teidil agus coinn-
íollacha díolacháin a ullmhú agus a thaisceadh san oifig.
Socróidh an Scrúdaitheoir na coinníollacha díolacháin agus
ordóidh sé na fógráin, ar fhógra a bheith tugtha do cibé
daoine (más ann) a mheasfaidh sé is gá, agus féadfaidh sé
cibé cuardaigh a ordú agus a cheangal go dtabharfar ar aird
cibé fianaise a dhealróidh dó a bheith riachtanach. Beidh de
chead ag an Scrúdaitheoir i gcás ar bith a ordú go ndéanfaidh
abhcóide an ráiteas teidil agus na coinníollacha díolacháin a
ghrinnscrúdú agus a shocrú.

XXXI. Séanadh.

124. Ní bheidh na sannaithe i dteideal aon mhaoin a
shéanadh faoi alt 97 d’Acht 1872 gan cead ón gCúirt. Ar aon
iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar an gcead sin déanfar
fógra gur mian leis na sannaithe an mhaoin sin a shéanadh
a thabhairt do cibé duine a ordóidh an Chúirt.

XXXII. Cruthú fiach agus díbhinní.

125. (1) Féadfaidh creidiúnaí a fhiach a chruthú ag suí
chun fiacha in ábhair a bhainfidh le féimheacht agus comh-
shocraíocht a chruthú nó féadfaidh sé mionnscríbhinn uaidh
i dtaobh a fhéich, san fhoirm fhorordaithe, a chur leis an
bpost réamhíoctha chuig an Sannaí Oifigiúil ceithre lá roimh
an suí sin.

(2) I gcás inar i leith airgid a bheidh tugtha ar iasacht
ag iasachtóir airgid, nó i leith úis nó muirear a bheidh baint-
each leis sin, an fiach nó aon chuid de, is le mionnscríbhinn
a thabharfar cruthúnas ar an bhfiach, agus beidh ráiteas ina
dtaispeánfar go mionchruinn na sonraí a cheanglaítear le
hAcht na nIasachtaithe Airgid, 1933, alt 16 (2), formhuinithe
ar an mionnscríbhinn, nó ar cheann de na mionnscríbhinní,
lena gcruthófar an fiach, nó beidh sé i gceangal léi.

126. Más rud é, i dtuairim an tSannaí Oifigiúil, nár chóir
aon mhionnscríbhinn a bheidh curtha chuige amhlaidh a
ghlacadh mar chruthú féich, go hiomlán nó go páirteach, nó
gur chóir tuilleadh fianaise a thabhairt ar aird mar thaca léi,
cuirfidh sé an mhionnscríbhinn agus aon bhillí, nótaí nó
doiciméid eile a bheidh foilseánta inti ar ais chuig an gcreid-
iúnaí, agus cuirfear in iúl go mbeidh de dhualgas ar an
gcreidiúnaı́ féin go pearsanta, nó trı́na aturnae nó a
ghnı́omhaire, a chruthúnas a thabhairt ar aird agus a
shuíomh ag an suí. Féadfaidh an Sannaí Oifigiúil cuntais
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mhíshásúla a bheidh tugtha dó ag creidiúnaithe líomhnaithe
a thabhairt ar ais agus an dualgas céanna a chur in iúl.

127. Déanfaidh an Sannaí Oifigiúil, roimh an suí, liosta a
ullmhú de na mionnscríbhinní sin go léir a bheidh curtha
chuige ar chóir, ina thuairim, iad a ghlacadh mar chruthúnais
(ag sonrú bannaí, billí, nótaí nó doiciméid eile a bheidh tug-
tha ar aird nó ba chóir a thabhairt ar aird) agus de cibé
fiacha eile ar chóir, i dtuairim an tSannaí Oifigiúil, iad a
admháil gan chruthúnas ar chuntais arna dtabhairt dó nó ar
an bhféimheach nó ar an bhféichiúnaí comhshocraíochta a
cheistiú nó ar a ráiteas gnóthaí, nó eile (ag sonrú na ndoic-
iméad a bheidh tugtha ar aird nó ba chóir a thabhairt ar aird
amhail mar a luaitear roimhe seo), agus féadfaidh an Chúirt
na fiacha sin a admháil dá réir sin gan chruthúnas, mura
mbeidh siad á ndíospóid, agus síneoidh sí an liosta sin agus
cuirfidh sí é, maille leis na cruthúnais, ar chomhad na
n-imeachtaí. Féadfaidh an Chúirt aon fhiach eile a admháil
ag an suí gan chruthúnas. I gcás ina mbeidh fiach á dhíospóid
déanfaidh an duine a bheidh á dhíospóid mionnscríbhinn,
nó déanfar mionnscríbhinn thar a cheann, agus féadfaidh an
Chúirt mionnscríbhinn a éileamh mar thaca leis an bhfiach
aon uair is cuí léi.

128. Íocfaidh creidiúnaı́ an costas a bhainfidh lena fhiach a
chruthú mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt go speisialta.

129. Déanfar cuntais an tSannaí Oifigiúil a dheimhniú, i
ngach cás, os comhair an Scrúdaitheora sula ndéanfar an
t-iniúchadh os comhair na Cúirte. Le linn cuntas a
dheimhniú scrúdóidh an Scrúdaitheoir míreanna an chuntais
agus na dearbháin agus na doiciméid a bheidh bainteach leo,
fardal an Teachtaire ar an maoin a bheidh urghafa nó a
mbeidh seilbh glactha uirthi, agus an ráiteas gnóthaí (más
ann). Déanfaidh sé an t-airgead go léir is inmhuirir go cuí ar
an Sannaí Oifigiúil a mhuirearú air, ina chuntais, agus cead-
óidh sé don Sannaí Oifigiúil, ina chuntais, na heisíocaíochtaí
go léir a bheidh déanta go cuí aige agus sin uile. Cuirfidh an
Scrúdaitheoir tuarascáil faoi bhráid na Cúirte ar an gcuntas
a bheidh le hiniúchadh i leith an réadaithe agus dhéileálacha
an tSannaí Oifigiúil leis an eastát, i dtaobh bailiú fiach a
bheidh dlite don eastát, i dtaobh na gcostas is iníoctha as an
eastát agus na méideanna d’fhiacha creidiúnaithe ar ceart
díbhinn a dhearbhú orthu, agus tuairisceoidh sé thairis sin
aon mhoill gan ghá a bheidh ag baint le réadú an eastáit
nó deimhniú an chuntais agus an céanna a thabhairt faoi
iniúchadh.

130. Déanfaidh an t-aturnae ar a mbeidh cúram na
n-imeachtaí suíonna chun fiacha a chruthú, agus chun cuntais
an tSannaí Oifigiúil a dheimhniú agus a iniúchadh, a shocrú
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le ceadú an Scrúdaitheora, a tabharfaidh cibé ordacháin is
cuí leis i dtaobh fógrán nó fógraí faoi na suíonna sin. Má
shuítear don Bhreitheamh go mbeidh faillithe ag an aturnae
ar a mbeidh cúram na n-imeachtaí suí a shocrú chun fiacha
a chruthú nó chun na cuntais a dheimhniú nó a iniúchadh
nuair a bheidh ceangailte ag an gCúirt air déanamh amh-
laidh, féadfaidh an Breitheamh aturnae éigin eile a cheapadh
agus socróidh an t-aturnae sin an suí agus tabharfaidh sé cibé
fógra ina thaobh sin a ordóidh an Scrúdaitheoir. Déanfar an
costas a bhainfidh leis an aturnae a cheapfar amhlaidh a íoc
as an eastát de réir cibé tosaíochta a ordóidh an Breitheamh.

131. I ngach ábhar a bhainfidh le féimheacht agus comh-
shocraíocht ina mbeidh dı́bhinn nó imshocraı́ocht le hı́oc le
creidiúnaithe, cuirfidh cibé oifigeach don Chúirt a ordóidh an
Scrúdaitheoir ó thráth go chéile faoi deara go ndéanfar liostaí
amach i ndúblach, san fhoirm fhorordaithe, de na creidiún-
aithe go léir a mbeidh a bhfiacha cruthaithe nó admhaithe
san ábhar, ina dtaispeánfar ainm iomlán agus seoladh gach
creidiúnaí, méid an fhéich a bheidh ar gach creidiúnaí, agus
an líon billí nó nótaí (más ann) a bheidh, de réir ordú nó
mheabhrán na n-imeachtaí, le foilseánadh don Sannaí Oifig-
iúil, ionas go bhféadfar an díbhinn nó an imshocraíocht a
fhormhuiniú orthu. Déanfaidh an t-oifigeach sin na figiúirí a
scrúdú go cúramach agus a shuimiú agus má fhaigheann sé
amach go mbeifear tar éis fiach a admháil i ndúblach nó go
mbeidh aon chúis eile ann chun déanamh amhlaidh, tarraing-
eoidh sé aird an Scrúdaitheora air sin. Déanfaidh an t-oifig-
each an liosta díbhinní nó imshocraíochtaí agus an dúblach
a sheachadadh ar an Scrúdaitheoir lena gcur i gceangal leis
an gcuntas.

132. Tar éis díbhinn a bheith dearbhaithe luafaidh an
Scrúdaitheoir ar an liosta díbhinní agus a dhúblach méid na
díbhinne agus dáta an ordaithe íoctha agus tarchuirfidh sé
an céanna chuig an Sannaí Oifigiúil gan mhoill. Nuair a
gheobhaidh an Sannaí Oifigiúil na liostaí díbhinní nó imshoc-
raı́ochtaı́ rı́omhfaidh sé méid na dı́bhinne is inı́octha le gach
creidiúnaí, agus cuirfidh sé é sin isteach os coinne ainm an
chreidiúnaí sa cholún den liosta a bheidh curtha i leataobh
chuige sin agus cuirfidh an Sannaí Oifigiúil an dáta agus a
shíniú leis an liosta agus cuirfidh sé ar ais é chuig an oifig-
each cuí lena chomhdú leis na himeachtaí san ábhar.

133. Déanfar cuntas dá ngairfear an ‘‘Cuntas Díbhinní
Féimheachta’’ a choimeád sa Bhanc in ainm an tSannaı́ Oifig-
iúil. Tar éis ordú a bheith déanta in aon ábhar a bhainfidh
le féimheacht nó comhshocraíocht chun díbhinn nó imshoc-
raíocht in airgead tirim a íoc, tarchuirfidh an Sannaí Oifigiúil
údarás san fhoirm fhorordaithe chuig an mBanc chun méid
iomlán na díbhinne sin nó na himshocraíochta sin in airgead
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tirim a aistriú as cuntas eastáit (a luaitear anseo ina dhiaidh
seo) an ábhair sin chun creidiúna don Chuntas Díbhinní
Féimheachta, agus chun na suimeanna faoi seach a mbeidh
na creidiúnaithe arb iníoctha an díbhinn nó an imshocraíocht
in airgead tirim leo ina dteideal, arna sonrú i sceideal a
bheidh le cur leis an údarás sin, a íoc leis na creidiúnaithe
sin, agus chun na suimeanna a íocfar amhlaidh a mhuirearú
ar an gCuntas Díbhinní Féimheachta. Déanfar an t-údarás
sin a dhátú faoi dháta ordú íoctha na díbhinne nó na him-
shocraíochta in airgead tirim.

134. Déanfaidh an Sannaí Oifigiúil fógra, san fhoirm fhor-
ordaithe, a tharchur láithreach chuig gach creidiúnaí, leis an
bpost réamhíoctha, faoin díbhinn nó faoin imshocraíocht in
airgead tirim is iníoctha leis, agus déanfaidh an Banc an íoc-
aíocht sin leis ar an bhfógra sin, a mbeidh admháil ag a bhun
á admháil an íocaíocht a bheith faighte ag an íocaí, a thíolac-
adh trí bhanc. Ar an gcoinníoll, áfach, nuair nach mbeidh
fiach aon chreidiúnaí admhaithe ach mar éileamh, nó faoi
réir bille, nóta nó doiciméad eile a thabhairt ar aird, nó nuair
a bheidh íoc díbhinne nó imshocraíochta bactha, nó nuair is
gá go dtabharfadh an creidiúnaí bille nó nóta ar aird don
Sannaí Oifigiúil chun go ndéanfar an díbhinn nó an imshoc-
raíocht in airgead tirim a fhormhuiniú air, go ndéanfaidh an
Sannaí Oifigiúil tarchur an fhógra sin a chur siar, agus go
gcuirfidh sé i bhfios don chreidiúnaí nach ndéanfar an
céanna a tharchur chuige ach amháin ar an éileamh a
chomhshó ina chruthúnas, nó ar an mbille, an nóta nó an
doiciméad eile is gá a thabhairt ar aird a thabhairt ar aird
don Sannaí Oifigiúil sin, nó ar an mbac a bhaint.

135. Creidiúnaí a mbeidh na billí nó na nótaí ar a mbeidh
a chruthúnas bunaithe foilseánta aige ní cheanglóidh an
Sannaí Oifigiúil air iad a fhoilseánadh arís sula bhfaighidh sé
a dhíbhinn nó a imshocraíocht in airgead tirim, mura mbeidh
ach an féimheach féin nó an féichiúnaí comhshocraíochta
féin faoi dhliteanas ina leith, ach i gcás ina mbeidh duine
éigin eile seachas an féimheach nó an féichiúnaí comhshoc-
raíochta faoi dhliteanas ar na billí nó na nótaí déanfaidh an
creidiúnaí iad a tabhairt ar aird don Sannaí Oifigiúil sula
bhfaighidh sé an díbhinn nó an imshocraíocht in airgead
tirim, agus ar bheith deimhin don Sannaí Oifigiúil gurb iad
na billí nó na nótaí na cinn is gá a thabhairt ar aird formhuin-
eoidh sé orthu méid na díbhinne nó na himshocraíochta in
airgead tirim a bheidh íoctha orthu, ar an gcoinníoll, áfach,
go bhféadfaidh an Chúirt, ar leorchúis a bheith aici, tabhairt
ar aird bille, nóta nó doiciméid don Sannaí Oifigiúil in aon
ábhar a ligean thar ceal.
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136. Tarchuirfidh an Banc chuig an Sannaí Oifigiúil gach
lá na dréachtaí íoctha go léir agus na fógraí go léir a mbeidh
íocaíocht díbhinne nó imshocraíochta in airgead tirim faighte
ag creidiúnaithe ar iad a thíolacadh.

137. Ar bhliain amháin a bheith caite ó dháta gach údaráis
don Bhanc chun díbhinn nó imshocraíocht in airgead tirim a
íoc le creidiúnaithe, rachaidh an t-údarás in éag agus tioc-
faidh sé chun bheith ar neamhní, agus déanfaidh an Banc
gach údarás den sórt sin a tharchur láithreach chuig an Scrúd-
aitheoir tar éis na dátaí ar a mbeifear tar éis na híocaíochtaí
uile agus faoi seach faoi a dhéanamh a nótáil air.

138. Déanfaidh an Sannaí Oifigiúil, díreach tar éis bliain a
bheith caite ó dháta an ordaithe íoctha díbhinne nó imshoc-
raíochta in airgead tirim, agus díreach tar éis bliain a bheith
caite ón iniúchadh, i gcás gan aon díbhinn nó imshocraíocht
in airgead tirim a bheith íoctha an tráth sin, íoc na suimeanna
go léir a bheidh cuimsithe ina chuntais agus nach mbeidh a
n-íoc deimhnithe cheana féin os comhair an Scrúdaitheora,
maille leis na suimeanna go léir a mbeidh ordaithe iad a íoc
ag an suí iniúchta, a dheimhniú os comhair an oifigigh chuí.

139. Déanfaidh an Sannaí Oifigiúil, díreach tar éis an
bhliain a luaitear i riail 138 a bheith caite, liosta a ullmhú de
na díbhinní nó de na himshocraíochtaí in airgead tirim nach
mbeidh íoctha, agus d’aon suimeanna, is iníoctha faoin ordú
de dhroim an tsuí iniúchta, nó a mbeidh suimeanna arna
bhforchoimeád chun a n-íoctha tugtha de thuairisc orthu i
gcuntas an tSannaí Oifigiúil, a bheidh fós gan íoc ar dháta
an liosta sin. Déanfar an liosta sin, ar é a bheith ullamh, a
thabhairt os comhair an Scrúdaitheora, agus ordóidh seisean
cibé fógraí ina thaobh is cuí leis a sheirbheáil, agus nuair is
deimhin leis na díbhinní, na himshocraíochtaí nó na suim-
eanna eile sa liosta sin a bheith inaistrithe go cuí chuig an
gCuntas Díbhinní Neamhéilithe tabharfaidh sé ordacháin
chun an céanna a aistriú láithreach. I ngach cás déanfar sceid-
eal de na díbhinní, na himshocraíochtaí agus na suimeanna
neamhíoctha a aistreofar chuig an gCuntas Díbhinní
Neamhéilithe a thaisceadh leis an Scrúdaitheoir, le deimhniú
á dheimhniú an t-aistriú iarbhír a bheith déanta. Beidh na
rialacha i dtaca le híoc díbhinní neamhéilithe a aistreofar
chuig an gCuntas Díbhinní Neamhéilithe infheidhme maidir
leis na suimeanna eile go léir a aistreofar chuig an gcuntas
sin.

140. (1) Nuair a dhéanfar, tar éis údarás san fhoirm fhor-
ordaithe chun íocaíocht a dhéanamh as an gCuntas Díbhinní
Féimheachta a bheith taiscthe sa Bhanc, aon fhiach a bheidh
cuimsithe ann a scriosadh nó a laghdú, nó bac a chur ar aon
díbhinn nó imshocraíocht a bheidh sonraithe san údarás sin
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a íoc, eiseoidh an Sannaí Oifigiúil ordachán chun an Bhainc
ag cealú údarás an Bhainc chun méid na díbhinne nó na
himshocraíochta ar an bhfiach scriosta nó laghdaithe nó ar a
mbeidh an bac curtha a íoc, agus tarraingeoidh sé an méid
sin as an gCuntas Dı́bhinnı́ Féimheachta le dréacht i bhfabh-
ar an chuntais ar an eastát arb iníoctha an díbhinn nó an
imshocraíocht sin as, agus tabharfar an méid a tharraingeofar
amhlaidh chun creidiúna don eastát sin. Tar éis an t-ordachán
sin a dúradh a fháil ní íocfaidh an Banc an méid a bheidh
sonraithe ann de bhun an údaráis bhunaidh.

(2) Nuair a bheidh, tar éis aon údarás den sórt sin a
dúradh a bheith taiscthe sa Bhanc, an ceart chun íocaíocht
suime a bheidh sonraithe san údarás a fháil aistrithe nó ag
cineachadh chuig duine (dá ngairtear ‘‘an t-íocaí nua’’ anseo
ina dhiaidh seo) seachas an duine a bheidh ainmnithe san
údarás mar an duine a bheidh i dteideal íocaíocht na suime
sin a fháil, eiseoidh an Sannaí Oifigiúil údarás úr chun an
Bhainc ag cúlghairm an údaráis bhunaidh a mhéid a dtag-
rófar ann don tsuim sin agus ag údarú don Bhanc an tsuim
sin a íoc leis an íocaí nua, agus tar éis don Bhanc an t-údarás
úr sin a fháil ní dhéanfaidh sé an tsuim sin a íoc leis an duine
a bheifear tar éis a ainmniú san údarás bunaidh mar dhuine a
bheidh tar éis bheith i dteideal íocaíocht na suime sin a fháil.

141. Déanfar íocaíocht as an gCuntas Díbhinní Féimh-
eachta leis an gCuntas Díbhinní Neamhéilithe nó le cuntas
eastáit ar an modh a fhoráiltear le riail 166 chun íoc-
aíochtaí a dhéanamh as cuntas eastáit.

142. Nuair a bheidh aon suim sheasta bhliantúil nó aon
suim thréimhsiúil eile, a bheidh ag teacht as ioncam, tuarast-
al nó díolaíochtaí féimhigh nó féichiúnaí comhshocraíochta,
á fáil ag an Sannaí Oifigiúil lena híoc le creidiúnaithe, dáil-
fear an céanna ar na creidiúnaithe i modh díbhinne i gceann
cibé agaí a ordóidh an Chúirt, faoi réir na suimeanna uile is
iníoctha go cuí leis an Sannaí Oifigiúil mar luach saothair dó,
agus gan gá a bheith le suı́onna poiblı́ den Chúirt a cheap-
adh chun na críche sin; agus sna cásanna sin déanfar cuntas
an tSannaí Oifigiúil a chomhdú agus a dheimhniú os comhair
an Scrúdaitheora i gceann cibé agaí aimsire a ordóidh an
Chúirt.

XXXIII. Íocaíochtaí tosaíochta i bhféimheacht agus i
gcomhshocraíocht.

143. Gach duine a mbeidh íocaíocht tosaíochta dlite dó
agus ar mian leis go n-íocfaí é déanfaidh sé iarratas ar an
íocaíocht sin chuig an Sannaí Oifigiúil.
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144. Déanfaidh an Sannaí Oifigiúil an t-iarratas sin a
thabhairt láithreach os comhair na Cúirte.

145. Féadfaidh an Chúirt ordú le haghaidh íocaíochta
tosaíochta a dhéanamh tráth ar bith agus ar aon fhianaise is
leor leis an gCúirt.

146. Má éilíonn an Sannaí Oifigiúil amhlaidh, socrófar suí
os comhair an Scrúdaitheora chun fiacha tosaı́ochta a fhionn-
adh, agus cuirfidh an Sannaí Oifigiúil, deich lá glan roimh
dháta an tsuí sin, fógra leis an bpost chuig gach duine a
bheidh ag éileamh, nó a mbeidh luaite sa ráiteas gnóthaí é a
bheith i dteideal, íocaíochta tosaíochta. Más rud é, ar fhógra
a bheith faighte aige faoin suí sin, go loicfidh aon éilitheoir,
nó aon duine a mbeidh luaite amhlaidh é a bheith i dteideal
íocaíochta den sórt sin, freastal ar an suí sin, nó leorshonraí
i dtaobh a éilimh a chur ar aghaidh chuig an Sannaí Oifigiúil,
féadfar an t-éileamh a scriosadh amach agus luafaidh an
Scrúdaitheoir, sa mheabhrán i dtaobh an tsuí, an t-éileamh
sin a bheith scriosta amach.

147. In aon chás ina mbeidh tochsal déanta ag tiarna talún
áitribh ar leis an bhféimheach é ar aon earraí nó éifeachtaí
de chuid an fhéimhigh, agus go mbeidh an céanna díolta aige
laistigh de thrí mhí díreach roimh dháta an bhreithnithe,
féadfaidh an Chúirt, má bhíonn aon fhiacha tosaíochta ann,
a ordú don tiarna talún na fáltais as an díol sin, nó an méid
sin díobh is gá faoi chomhair na bhfiach tosaíochta sin, a íoc
leis an Sannaí Oifigiúil agus cuntas air sin a thaisceadh sa
Chúirt, agus é sin a dheimhniú os comhair an Scrúdaitheora
ag suí a bheidh le ceapadh chuige sin. Beidh rialuithe an
Scrúdaitheora ar an gcuntas sin a dheimhniú ina gceangal ar
an tiarna talún sin, agus dochloı́te, mura n-athróidh an Chúirt
iad. Ar an gcoinníoll, maidir le haon airgead a thaiscfear
amhlaidh, go mbeidh na cearta tosaíochta céanna ag an
tiarna talún is a bheidh ag an duine nó na daoine dá dtabhar-
far íocaíocht tosaíochta mar a fhoráiltear leis an Preferential
Payments in Bankruptcy (Ireland) Act, 1889, alt 4 (4).

XXXIV. An ceistiú deiridh.

148. Déanfaidh an féimheach, deich lá roimh an lá a
bheidh ceaptha dá cheistiú deiridh, má ordaíonn an Chúirt
é, ach ní dhéanfaidh sé amhlaidh in aon chás eile, ráiteas
cuntasaíochta san fhoirm fhorordaithe, arna fhíorú faoi
mhionn, a chomhdú san Oifig, mar aon le cóip de; stamp-
álfaidh an t-oifigeach cuí an chóip sin le stampa na hOifige,
formhuineoidh sé dáta a fála uirthi, agus tarchuirfidh sé
chuig an Sannaí Oifigiúil í. Beidh sé de dhualgas ar an
bhféimheach freastal ar an Sannaí Oifigiúil agus na míreanna
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sa ráiteas cuntasaíochta sin a dheimhniú lena leabhair
chuntas agus le fianaise eile.

149. Ag an suí le haghaidh cheistiú deiridh an fhéimhigh
cuirfidh an Sannaí Oifigiúil a thuarascáil i dtaobh na
féimheachta faoi bhráid na Cúirte, agus léireofar sa tuarasc-
áil sin na fiacha a mbeidh tuairiscithe iad a bheith dlite don
eastát, cá mhéad a bheidh faighte an tuairisceán sin a bheith
ceart, cá mhéad a bheidh an t-eastát réadaithe ag na sannaithe,
cá mhéad a bheidh na dualgais a bheidh forchurtha ar an
bhféimheach le reacht comhlíonta aige agus gach faisnéis
agus cabhair riachtanach tugtha aige, cá mhéad a bheidh na
míreanna ina ráiteas gnóthaí agus ina ráiteas cuntasaíochta
(más rud é go mbeidh ceann comhdaithe) deimhnithe agus
cibé acu a bheidh, ina thuairim, aon fhaisnéis eile ag teastáil,
nó an féidir bheith ag súil léi, ón bhféimheach ar aon ábhar
a bhainfidh lena eastát.

XXXV. Deimhniú comhlíonta.

150. Nuair is mian le féimheach deimhniú comhlíonta a
iarraidh socróidh an Scrúdaitheoir an tráth a mbeidh an
t-iarratas le héisteacht. Déanfaidh an féimheach fógra faoin
iarratas agus faoin tráth a bheidh socraithe amhlaidh a
sheirbheáil ar na sannaithe, agus tabharfar fógra leis an
bpost mar an gcéanna lá is fiche roimh an lá sin do na creid-
iúnaithe uile a bheidh taifeadta i sceideal an fhéimhigh nó a
mbeidh fiacha cruthaithe acu.

151. I gcás ina mbeidh díbhinn is lú ná 50 pingin sa phunt
íoctha as maoin an fhéimhigh, déanfaidh an Sannaí Oifigiúil,
tráth éisteachta iarratas an fhéimhigh ar a dheimhniú, tuarasc-
áil i dtaobh an ábhair (más ann) a mbeidh eolas faighte ag
na sannaithe air le linn réadú na maoine a chur faoi bhráid
na Cúirte, agus ina léireofar thairis sin cibé acu an as im-
thosca nach bhféadfar a bhreithniú an féimheach a bheith
freagrach astu nó eile a bheidh an fhéimheacht nó an loic-
eadh 50 pingin sa phunt a íoc tar éis eascairt.

152. Déanfar an deimhniú a dhátú faoi dháta lá a
dheonaithe, agus glacfaidh sé éifeacht an lá agus ón lá is dáta
dó, ach ní sheachadfar ar an bhféimheach é go dtí go mbeidh
an tréimhse ama a bheidh lamháilte le haghaidh achomhairc
caite, nó má tá achomharc taifeadta, go dtí tar éis na breithe
ar an achomharc. Tar éis an tseachadta sin iriseofar é, ar an
bhféimheach d’íoc na dtáillí cuí.

153. (1) I gcás ina ndéanfaidh féimheach nach mbeidh a
dheimhniú faighte aige, tar éis an ceistiú deiridh aige a
bheith curtha de nó an fhéimheacht a bheith críochnaithe,
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suim a dhéanfaidh, i dteannta na díbhinne a bheidh íoctha
roimhe sin, díbhinn nach lú ná 50 pingin sa phunt a íoc leis
na creidiúnaithe uile agus faoi seach a mbeidh a bhfiacha
cruthaithe acu, nó a fhorthairiscint dóibh, agus gur mian leis
a dheimhniú comhlíonta a fháil, déanfaidh sé ráiteas, arna
fhíorú le mionnscríbhinn, a chomhdú san Oifig i dtaobh na
suimeanna a bheidh íoctha nó forthairgthe amhlaidh, agus
cathain a bheifear agus cá háit a mbeifear tar éis iad a íoc,
leis na hadmhálacha ó na creidiúnaithe nó óna n-ionadaithe
ar na suimeanna faoi seach a bheidh íoctha leo scríofa air nó
i gceangal leis. Air sin socrófar lá chun an t-iarratas ar an
deimhniú a éisteacht, agus déanfaidh an féimheach fógra ina
thaobh sin a sheirbheáil ar na sannaithe, agus tabharfar leis
an bpost é lá is fiche roimh an lá sin do gach creidiúnaí a
bheidh taifeadta i ráiteas gnóthaí an fhéimhigh nó a mbeidh
fiach cruthaithe nó éilithe aige faoin bhféimheacht.

(2) I gcás nach féidir teacht ar chreidiúnaí a mbeidh
fiach cruthaithe aige nó i gcás é a bheith marbh, agus nach
eol aon ionadaı́, féadfaidh an féimheach an t-airgead is inı́octha
leis an gcreidiúnaí sin a thaisceadh leis an Sannaí Oifigiúil
chun creidiúna don ábhar agus don chreidiúnaí sin.

(3) Tráth éisteachta an iarratais tabharfaidh an
féimheach tuarascáil ón Scrúdaitheoir ar aird á tuairisciú
suim is ionann agus díbhinn 50 pingin sa phunt a bheith
íoctha leis na creidiúnaithe go léir a mbeidh a bhfiacha
cruthaithe acu, nó a bheith taiscthe lena n-aghaidh, agus air
sin féadfaidh an Chúirt deimhniú a dheonú mura measfaidh
an Chúirt, ar uiríoll ó chreidiúnaithe faoi alt 56 d’Acht 1872
nó eile, é a bheith cóir na deimhnithe sin a fhionraí nó a
choimeád siar.

XXXVI. Fiach a chur i bhfeidhm i gcoinne féimhigh nach
mbeidh deimhniú comhlíonta faighte aige.

154. I gcás é a bheith beartaithe, tar éis tréimhse trí bliana
a bheith caite ó cheistiú deiridh a bheith curtha de nó ó
chríochnú na féimheachta nach mbeidh deimhniú comh-
líonta faighte ag an bhféimheach inti, iarratas a dhéanamh
chun na Cúirte ar cheadú uaithi go ndéanfadh creidiúnaí íoc
an iarmhéid a bheidh gan íoc d’fhiach a bheidh cruthaithe
faoin bhféimheacht a chur i bhfeidhm, déanfaidh an creid-
iúnaí sin ráiteas a chomhdú san Oifig, arna fhíorú le mionn-
scríbhinn, ina dtaispeánfar an díbhinn a bheidh íoctha faoin
bhféimheacht, an t-iarmhéid a bheidh gan íoc agus an
mhaoin a mbeidh sé ag iarraidh íocaíocht a chur i bhfeidhm
ina coinne agus air sin socrófar tráth chun an t-iarratas a
éisteacht agus déanfar fógra ina thaobh sin, de réir na foirme
forordaithe, a sheirbheáil go pearsanta ar an bhféimheach
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agus ar na sannaithe mura n-ordóidh an Chúirt modh
seirbheála éigin eile.

155. Féadfaidh an Chúirt an t-iarratas a dhiúltú nó an
éisteacht a chur ar atráth go dtí lá éigin eile, agus sa chás
deireanach sin ordóidh sí don chreidiúnaí a chur faoi deara
fógra san fhoirm fhorordaithe a irisiú agus a chur isteach
i nuachtán poiblí deich lá roimh an lá chun a mbeidh an
éisteacht curtha ar atráth, agus deimhneofar os comhair an
oifigigh chuí, an lá roimh an éisteacht, an fógra a bheith
curtha isteach.

156. Ag an éisteacht atrátha féadfaidh an Chúirt na daoine
uile a éisteacht a bheidh ag éileamh iad a bheith ina gcreidiún-
aithe de chuid an fhéimhigh roimh an nó ón gceistiú deiridh
a chur de nó roimh nó ó chríochnú na féimheachta, agus
féadfaidh sí cibé ordú is cuí léi a dhéanamh san ábhar.

XXXVII. Taifid ar imeachtaí.

157. Beidh gach taifead ar imeachtaí i bhféimheachtaí nó i
gcomhshocraíochtaí i gcoimeád an Scrúdaitheora, agus lean-
faidh siad de bheith ina choimeád, go dtí go n-aistreofar iad
go dtí Oifig na dTaifead Poiblí.

158. Déanfar leabhair chuí, de réir na bhfoirmeacha atá in
úsáid anois nó i cibé foirm eile a cheadóidh an Breitheamh, a
choimeád i ngach brainse den Oifig.

159. Coimeádfaidh an Scrúdaitheoir leabhar dá ngairfear
‘‘Leabhar na Miontuairiscí,’’ ina mbeidh taifid in ord rialta
ar na himeachtaí go léir ag gach suí den Chúirt. Déanfaidh
an Scrúdaitheoir, nó an t-oifigeach a bheidh ag freastal, na
himeachtaí agus na horduithe go léir a dhéanfar, agus na
páirtithe a bheidh i láthair ag gach suí den Chúirt, a thaifead-
adh sa leabhar sin. Déanfar gach mionnscríbhinn agus doic-
iméad a úsáidfear ag an suí, maille leis an meabhrán nó an
taifead ar na himeachtaí a bheidh ag an suí sin nó de na
horduithe a dhéanfar aige, arna shíniú ag an Scrúdaitheoir
nó ag an oifigeach sin, a chomhdú san Oifig.

XXXVIII. An Sannaí Oifigiúil.

160. Ní dhéanfaidh an Sannaí Oifigiúil, go díreach nó go
neamhdhíreach, aon trádáil nó gnó a sheoladh, nó ní
shealbhóidh sé aon oifig nó ní ghabhfaidh sé d’aon fhost-
aı́ocht seachas a oifig agus a fhostaı́ocht mar Shannaı́ Oifigiúil.

161. Ar dhuine a bhreithniú ina fhéimheach déanfaidh an
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Sannaí Oifigiúil fógra a sheachadadh go pearsanta ar an
bhféimheach, nó a tharchur chuige leis an bpost, á cheangal
air liostaı́ a thabhairt dá fhéichiúnaithe agus dá chreidiúnaithe
agus nochtadh iomlán a dhéanamh ar a eastát agus a earraí.
Ar an liosta de chreidiúnaithe an fhéimhigh a bheith tugtha
dó, scrúdóidh an Sannaí Oifigiúil é le cabhair ó leabhair an
fhéimhigh ionas go mbeidh sé ullamh chun cur i gcoinne
cruthúnas míchuí ag an suí chun sannaithe a roghnú.

162. Déanfaidh an Sannaí Oifigiúil, díreach tar éis ráiteas
gnóthaí an fhéimhigh a fháil, é a scrúdú agus rachaidh sé i
gcumarsáid go hiomlán le sannaí an chreidiúnaí (más ann)
agus leis an aturnae thar ceann na sannaithe, agus leis an
bhféimheach, maidir le haon chuid den ráiteas a mheasfaidh
sé is gá.

163. I ngach breithniú i gcoinne beirt chomhpháirtí nó
níos mó coimeádfaidh an Sannaí Oifigiúil ina leabhair
cuntais ar leithligh ar an gcomheastát agus ar gach eastát ar
leith, agus tabharfaidh sé na cuntais ar leithligh agus ar leith
sin ar aird don Chúirt ag gach iniúchadh.

164. An t-airgead go léir a ordóidh an Chúirt a infheistiú
infheisteofar é in ainmneacha na sannaithe, mura n-ordóidh
an Chúirt a mhalairt, agus ní dhéanfar aon infheistíocht a
dhíol nó a aistriú, ach amháin de bhun ordú na Cúirte, agus
déanfar cóip den ordú sin, arna síniú ag an mBreith-
eamh, a thaisceadh leis an oifigeach cuí sa Bhanc sula
ndéanfar an t-aistriú sin.

165. Cuirfidh an Sannaí Oifigiúil faoi deara, i ngach ábhar
a bhainfidh le féimheacht nó comhshocraíocht ina bhfaigh-
idh sé airgead nó cistí eile, cuntas a oscailt i leabhair an
Bhainc agus ar cheann an chuntais beidh:—

Taifead Uimh.

Eastát ..............................................................................................
iFéimheach
u
u
y (de réir mar a bheidh)
uFéichiúnaí comhshocraíochta u
t

Déanfaidh an Sannaí Oifigiúil an t-airgead go léir agus na
cistí eile go léir a bheidh faighte aige san ábhar sin a thaisc-
eadh láithreach sa Bhanc sa chuntas sin.

166. Ní dhéanfaidh an Banc aon íocaíocht nó aistriú as
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aon chuntas eastáit den sórt sin, ach amháin ar dhréacht nó
údarás san fhoirm fhorordaithe arna síniú ag an Sannaí
Oifigiúil agus arna comhshíniú ag an Scrúdaitheoir.

167. I dteannta an chuntais a bheidh le hoscailt i gcomhair
gach ábhair den sórt sin coimeádfaidh an Banc cuntas airgid
ginearálta dá ngairfear an ‘‘Cuntas Ginearálta Féimh-
eachta’’ ina ndéanfar na taiscí a bheidh chun creidiúna do
na cuntais eastáit faoi seach a bheidh faoi chúram an tSannaí
Oifigiúil a chreidiúnú dó, agus ina ndéanfar na híocaíochtaí
a dhéanfaidh sé as na cuntais eastáit sin faoi seach a fhéich-
iúnú air.

168. D’fhonn soláthar a dhéanamh go sealadach d’íoc-
aíochtaí nach mbeidh cistí ar bith ar fáil dóibh láithreach san
eastát áirithe ar ina aghaidh is inmhuirir iad, eiseofar buan-
óinchiste nó buanairleacan £800 chuig an Sannaí Oifigiúil
as an gCuntas Díbhinní Neamhéilithe agus beidh an Sannaí
Oifigiúil cuntasach go pearsanta don Chúirt ina leith. Féad-
faidh an Sannaí Oifigiúil cibé airleacain a thabhairt as an
óinchiste sin a mheasfaidh sé is inmholta. I ngach cás ina
dtabharfaidh an Sannaí Oifigiúil airleacain amhlaidh déanfar
an tsuim a bheidh airleactha go cuí a chúiteamh leis as an
airgead tosaigh a thaiscfear chun creidiúna don eastát ar lena
aghaidh a bheidh an t-airleacan tugtha agus a bheidh in-
fheidhme maidir leis an gcúiteamh; ar an gcoinníoll, áfach,
nach bhforléireofar an riail seo mar riail a shaorfaidh
creidiúnaí achainíoch ón Sannaí Oifigiúil a shlánú i leith
caiteachas mar a fhoráiltear le riail 35.

169. Ar an 31 Eanáir agus an 31 Iúil, nó roimhe sin, gach
bliain, déanfaidh an Sannaí Oifigiúil ráiteas fíoraithe san
fhoirm fhorordaithe a thaisceadh leis an Scrúdaitheoir, ina
dtaispeánfar faoi seach go dtí an 31 Nollaig agus an 30
Meitheamh díreach roimhe sin méideanna iomlána a fháltas
agus a íocaíochtaí i leith gach ábhair a bhainfidh le féimh-
eacht agus comhshocraíocht ar dá chionn a bheidh airgead
faighte nó íoctha sna sé mhí dar críoch na laethanta sin is
deireanaí a luaitear, nó ar a mbeidh aon iarmhéid airgid nó
aon mhaoin tar éis bheith gan diúscairt i dtosach na tréimhse
sé mhí sin, agus ina dtaispeánfar an t-iarmhéid (más ann) i
leith gach ábhair den sórt sin i ndeireadh na tréimhse lena
mbainfidh an ráiteas sin.

170. (1) Má dhéantar aon mhoill gan riachtanas in aon
imeachtaí i bhféimheacht nó i gcomhshocraíocht beidh de
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chead ag an bhféimheach nó ag an bhféichiúnaí comh-
shocraíochta, nó ag aon chreidiúnaí, sannaí nó iontaobhaí,
an t-ábhar a thabhairt os comhair na Cúirte.

(2) Má dhealraíonn sé faillí a bheith déanta ag an
Sannaí Oifigiúil cuntas a thabhairt láithreach, tuairisceoidh
an Scrúdaitheoir an fhaillí sin don Chúirt.

XXXIX. An Cuntas Díbhinní Neamhéilithe.

171. Chuig an ‘‘Cuntas Dı́bhinnı́ Neamhéilithe’’ a choimeád-
far i leabhair an Bhainc, déanfaidh an Sannaí Oifigiúil, cibé
tráthanna a ordóidh an Breitheamh, na díbhinní go léir a
bheidh gan íoc, nó comhshocraíochtaí nó airgead neamh-
éilithe eile a bheidh fós ina lámha, a aistriú, agus beidh an
Cuntas Díbhinní Neamhéilithe faoi réir fhorálacha alt 77
d’Acht 1872 chomh fada agus a bhainfidh leis an Sannaí
Oifigiúil agus faoi réir fhorálacha an Supreme Court of
Judicature (Ireland) Act, 1877, alt 85, freisin, a mhéid is
infheidhme.

172. Is tríd an bhfoirm fhorordaithe a thaisceadh san Oifig
a dhéanfar aon iarratas chun díbhinn neamhéilithe a íoc
agus, má fhaightear é a bheith ceart, déanfaidh an Scrúd-
aitheoir amach a dhréacht, ar an gCuntas Díbhinní Neamh-
éilithe, ar mhéid na díbhinne sin, más mó ná £100 é ach nach
mó ná £500, agus eiseoidh sé an dréacht nuair a bheidh sé
sínithe ag an mBreitheamh; ach más mó ná £500 méid na
díbhinne, ní dhéanfar amach nó ní eiseofar an dréacht chun
an méid sin a íoc ach amháin ar ordú ón gCúirt, a fhéadfar
a fháil le foriarratas ex parte.

173. D’fhonn íoc díbhinní as an gCuntas Díbhinní Neamh-
éilithe i leith suimeanna is lú ná £100 a éascú, osclófar cuntas
sa Bhanc, dá ngairfear an ‘‘Cuntas Tarraingthe Féimh-
eachta,’’ agus soláthrófar airgead don chuntas sin de réir mar
is gá ón gCuntas Dı́bhinnı́ Neamhéilithe faoi ordú an
Bhreithimh, agus ı́ocfar dı́bhinnı́ is lú ná £100 le dréacht, arna
shı́niú ag an Scrúdaitheoir, ar an gCuntas Tarraingthe
Féimheachta.

XL. Imeachtaı́ i gcúirteanna áitiúla.

174. Coimeádfar clár san Oifig ina dtaifeadfar ó thráth go
chéile sonraı́ i dtaobh cibé imeachtaı́ a dtabharfar fógra fúthu
don Scrúdaitheoir faoi na Rialacha do na Cúirteanna
Féimheachta Áitiúla, Éire, arna ndéanamh an 28 Nollaig, 1888,
nó aon mhodhnú orthu, nó i dtaobh cibé imeachtaı́ a
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ordóidh an Breitheamh a thaifeadadh. Beidh an clár sin ar
oscailt lena iniúchadh ag gach duine ar cibé táillı́ a fhor-
ordófar a ı́oc.

175. Nuair a bheidh aon ábhar a bheidh ar feitheamh sa
Chúirt aistrithe chuig cúirt áitiúil féimheachta, cuirfidh an
Scrúdaitheoir faoi deara na himeachtaı́ go léir san ábhar sin a
tharchur chuig cláraitheoir na cúirte áitiúla, agus tarchuirfidh
an Sannaı́ Oifigiúil gach leabhar, doiciméad agus páipéar a
bheidh ina sheilbh agus a bhainfidh leis an ábhar sin chuig
sannaı́ oifigiúil na cúirte áitiúla féimheachta. Féadfaidh an
Scrúdaitheoir a ordú do dhuine éigin na himeachtaı́, na
leabhair, na doiciméid agus na páipéir sin a thabhairt go dtı́ an
chúirt áitiúil sin, agus ceadófar caiteachais réasúnacha don
duine sin as an eastát ar ordachán i scrı́bhinn ón Scrúd-
aitheoir a thabhairt ar aird.

176. Más rud é go mbeidh aon airgead faighte nó caite ag
an Sannaı́ Oifigiúil san ábhar a bheidh aistrithe amhlaidh chuig
an gcúirt áitiúil déanfaidh sé cuntas air a thabhairt isteach
láithreach agus é a dheimhniú os comhair an Scrúdaitheora,
agus déanfar, faoi réir riail 178, an t-iarmhéid a dhealróidh
a bheith i lámha an tSannaí Oifigiúil de bhun an chuntais sin
a tharchur láithreach, le seic arna shíniú ag an Sannaí
Oifigiúil agus arna chomhshíniú ag an Scrúdaitheoir, chuig
sannaí oifigiúil na cúirte áitiúla, mar aon le cóip den
chuntas sin.

177. Má fhaigheann an Sannaí Oifigiúil aon doiciméid nó
páipéir nó suimeanna airgid eile dá éis sin a bhainfidh le
haon ábhar a bheidh aistrithe amhlaidh, a luaithe a
gheobhaidh sé iad déanfaidh sé iad a tharchur chuig sannaí
oifigiúil na cúirte áitiúla agus déanfaidh sé freisin, má éilítear
sin, cóipeanna de na litreacha go léir a bheidh scríofa aige i
ndáil leis an ábhar sin a thabhairt don sannaí oifigiúil sin,
agus tabharfaidh sé do shannaí oifigiúil na cúirte áitiúla gach
faisnéis bhreise faoina chumhacht a bhainfidh leis an ábhar
sin.

178. Féadfaidh an chúirt áitiúil, as na cistí a bheidh chun
creidiúna d’aon ábhar a aistreofar amhlaidh, cibé acu a
bheidh na cistí sin faighte roimh an ordú aistrithe nó ina
dhiaidh, cibé suim i leith caiteachas agus luacha saothair a
cheadóidh an Chúirt nó an Scrúdaitheoir a lamháil don
Sannaí Oifigiúil, agus féadfar an tsuim sin a bhaint as an
iarmhéid a luaitear i riail 176 sula ndéanfar í a tharchur faoin
riail sin.

179. Nuair a dhéanfar aon ábhar a aistriú ó chúirt áitiúil
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go dtı́ an Chúirt nó ón gCúirt go cúirt áitiúil, beidh ag Breith-
eamh na cúirte chun a n-aistreofar an t-ábhar an chumhacht
agus an dlínse chéanna ar gach slí i ndáil leis amhail is dá
mba ina chúirt a bheadh an t-ábhar sin tionscanta, agus gur
inti a bheadh gach ordú roimh an aistriú déanta.

180. Féadfaidh an Chúirt, in imthosca speisialta, ábhar a
bheidh aistrithe cheana féin a athaistriú chuig an gcúirt ina
mbeifear tar éis an céanna a thionscnamh.

XLI. Ginearálta.

181. I ngach cás nach bhforáiltear dó leis na Rial-
acha seo urramófar na prionsabail, an cleachtas agus na
rialacha ar ghníomhaigh na cúirteanna ag a raibh dlínse i
bhféimheacht, i ndócmhainneacht nó i gcomhshocraíocht
orthu go dtí seo agus iad ag déileáil le himeachtaí
féimheachta, dócmhainneachta nó comhshocraíochta.

————————

ORDÚ 77.

Cistí sa Chúirt.

I. Réamhráiteach.

1. San Ordú seo beidh ag na téarmaí seo a leanas na
mínithe uile agus faoi seach a shanntar leis seo dóibh:—

ciallaíonn ‘‘tabhair anonn’’, i ndáil le ciste sa Chúirt, an ciste,
nó aon chuid de, a aistriú ó chuntas amháin go cuntas eile i
leabhair an Chuntasóra, agus forléireofar focail ghaolmhara
dá réir sin;

ciallaı́onn ‘‘cistı́’’ nó ‘‘cistı́ sa Chúirt’’ aon airgead, blianachtaı́,
stoic, scaireanna nó urrúis eile a bheidh chun creidiúna do
chuntas an Chuntasóra nó le cur chun cuntais an Chuntasóra
i leabhair an Bhainc nó aon chuideachta, agus folaíonn sé
boscaí agus earraí eile;

ciallaíonn ‘‘creidmheas mórleabhair’’ teideal na cúise nó an
ábhair agus an cuntas ar leith (más ann) a bheidh oscailte
nó le hoscailt faoi ordú nó eile i leabhair an Chuntasóra chun
a mbeidh aon chistí creidiúnaithe nó le creidiúnú.
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II. Orduithe a mbeidh an Cuntasóir le gníomhú orthu a
ullmhú agus sonraí a bhainfidh leo.

2. (1) Gach ordú lena n-ordófar cistí a thaisceadh sa
Chúirt beidh sceideal i gceangal leis, mar chuid de, dá ngair-
fear Sceideal na dTaiscí, agus beidh teideal na cúise nó an
ábhair, dáta an ordaithe, agus teideal an chreidmheasa mór-
leabhair a mbeidh na cistí le cur chuige ar cheann an sceidil
sin; agus leagfar amach ann i bhfoirm tábla:—

(a) ainm an duine, nó tuairisc an duine is leor chun é a
shainaithint, a mbeidh na cistí le taisceadh aige;

(a) méid na gcistí, má fhaightear amach é, agus tuairisc
na gcistí.

(2) Nuair a bheidh ordaithe le hordú aon mhaoin a
dhíol agus fáltais an díola sin a thaisceadh sa Chúirt, nó nuair
a bheidh ordaithe leis cistí a thaisceadh a bheidh dlite ó
dhaoine a bheidh faoi dhliteanas cuntas a thabhairt, féad-
faidh sé gurb é a bheidh san údarás chun na cistı́ sin a thaisc-
eadh sceideal taiscí arna shíniú ag an Scrúdaitheoir nó ag
an gCláraitheoir; agus oibreoidh an sceideal taiscí sin sa tslí
chéanna le sceideal taiscí arna chur i gceangal le hordú.

(3) Ullmhófar sceideal na dtaiscı́ ar fhoirm chlóite de
réir Fhoirm Uimh. 1 i bhFoscríbhinn P., agus féadfaidh sé
go n-ordófar leis na cistí nó na díbhinní nó ús ar na cistí a
bheidh le taisceadh a infheistiú agus a charnadh; agus féad-
faidh sé go n-ordófar leis, freisin, nach ndéileálfar leis na
cistí gan fógra a thabhairt don cheannaitheoir nó don duine
eile a bheidh ainmnithe sa sceideal sin.

3. Gach ordú lena n-ordófar cistí sa Chúirt a íoc, a dhíol,
a aistriú nó a sheachadadh, nó a thabhairt anonn go dtí aon
chreidmheas mórleabhair seachas an ceann a mbeidh an
céanna chun creidiúna dó, nó lena n-ordófar don Chuntasóir
déileáil leo ar shlí eile, beidh sceideal i gceangal leis, mar
chuid de, dá ngairfear Sceideal na nÍocaíochtaí, agus beidh
teideal na cúise nó an ábhair, lena huimhir nó a uimhir thaif-
eadta, dáta an ordaithe, agus an creidmheas mórleabhair a
mbeidh na cistí a mbeifear ag déileáil leo chun creidiúna dó,
ar cheann an sceidil sin. Beidh i sceideal na n-íocaíochtaí,
mar chuid den cheannteideal, ráiteas i dtaobh na gcistí a
mbeidh an Cuntasóir le déileáil leo, nó le déileáil le cuid
díobh, nó leis an ús nó na díbhinní orthu, ina dtabharfar a
dtuairisc, má tá siad sa Chúirt cheana féin, mar a bheidh siad
i ndeimhniú an Chuntasóra, nó mura mbeidh siad sa Chúirt
cheana féin, ina luafar an fhoinse as a mbeidh siad le díorthú.
Leagfar amach i bhfoirm tábla i sceideal na n-íocaíochtaí—
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(a) ainm gach duine a mbeidh aon chistí le híoc leis, le
haistriú chuige nó le seachadadh air, mura rud é
go mbeidh an t-ainm le lua i ndeimhniú ón
Scrúdaitheoir, ón gCláraitheoir nó ón Máistir
Fómhais, nó mura rud é go mbeidh an íocaíocht
sin le déanamh le hiontaobhaithe nó daoine eile
i gcomharbas, nó an t-aistriú sin le déanamh
chucu nó an seachadadh sin le déanamh orthu,
nó le hionadaithe nó chuig ionadaithe nó ar ionad-
aithe, nuair nach mbeidh aon phrobháid nó
litreacha riaracháin bainte amach ar dháta an
ordaithe;

(b) tabharfar an ainm agus an sloinne araon (an céad-
ainm roimh an sloinne) ach amháin i gcás íoc-
aíochta le gnólacht nó le cuideachta, nuair a
fhéadfar teideal gnó an ghnólachta nó na cuid-
eachta sin a lua; agus más le bean nó chuig bean
nó ar bhean a beidh an íocaíocht nó an t-aistriú
nó an seachadadh le déanamh, leagfar amach a
tuairisc, cibé acu is bean neamhphósta nó bean
phósta nó baintreach ı́;

(c) nuair a bheidh íocaíocht le déanamh le duine a
bheidh ainmnithe sa sceideal, déanfar seoladh
(más eol é tráth ullmhaithe an sceidil) an duine
sin nó, i gcás íocaíochta le beirt nó níos mó i
gcomhpháirt, seoladh duine amháin díobh, a lua
sa sceideal;

(d) nuair a bheidh an duine i dteideal na híocaíochta
mar iontaobhaí, mar sheiceadóir, nó mar riar-
thóir, nó ar dhóigh eile seachas as a cheart
féin nó chun a úsáide féin, luafar é a bheith i
dteideal amhlaidh;

(e) nuair a ordófar an ı́ocaı́ocht a dhéanamh le linn mion-
aoise naín, luafar an dáta breithe;

(f) teideal an chreidmheasa mórleabhair nó an chuntais
ar leith a mbeidh aon chistí le tabhairt anonn
chuige;

(g) méid agus tuairisc na gcistí, i ngach cás, a bheidh
le híoc, ledíol, le haistriú, le seachadadh, nó le tabh-
airt anonn, a mhéid is féidir an céanna a lua an
tráth sin; agus i gcás nach féidir na méideanna
iarbhír a mbeifear le déileáil leo a fhionnadh ar
dháta an ordaithe, agus nach mbeidh siad le fionn-
adh ina dhiaidh sin ar aon mhodh dá bhforálfar
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leis an ordú nó dá bhforáiltear leis an Ordú seo,
na codanna uile agus faoi seach a mbeifear le
déileáil leo;

(h) cineál aon déileálacha eile a bheidh tar éis bheith
ag an gCuntasóir leis na cistí sin agus sonraí
riachtanacha ina dtaobh;

(i) nuair a ordófar stoc a bheidh coibhéiseach le suim
fhionnta airgid thirim a aistriú nó a thabhairt
anonn, nó nuair a bheidh airgead tirim a bheidh
coibhéiseach le suim fhionnta stoic le híoc nó le
tabhairt anonn, déanfar an tsuim fhionnta stoic
nó airgid thirim sin a shainiú sa sceideal sa
cholún cuí.

(2) I gcorp an sceidil féadfar gearrthuairiscí a úsáid,
agus ní gá a chur leo gur cuid iad na méideanna sonracha a
mbeifear ag déileáil leo den mhéid mór d’aon chistí dá
samhail a bheidh luaite sa cheannteideal. Nuair nach
ndéanfar le hordú ach ainm duine amháin a chur in ionad
ainm duine eile a bheidh luaite in ordú roimhe sin féadfar
méid na gcistí a mbeifear le déileáil leo a lua trí thagairt don
ordú roimhe sin. Ciallóidh an focal ‘‘ús’’ sa sceideal, mura
sonrófar a mhalairt, na díbhinní agus an t-ús ar na cistí go
léir a bheidh luaite sa cheannteideal.

(3) Ullmhófar sceideal na n-íocaíochtaí ar fhoirm
chlóite de réir Fhoirm Uimh. 2 i bhFoscríbhinn P.

4. Nuair a ordófar le hordú cistí sa Chúirt a thabhairt
anonn go dtí cuntas ar leith, tosóidh teideal an chreidmheasa
mórleabhair a bheidh le hoscailt chun na críche, mura
n-ordófar a mhalairt leis an ordú, le teideal na cúise nó an
ábhair a mbeidh na cistí sin chun creidiúna di nó dó.

5. Gach ordú lena n-ordófar nó lena n-údarófar cistí a
thaisceadh sa Chúirt agus lena ndéileálfar freisin leis na cistí
sin nó le haon chuid díobh, nó le haon chistí a bheidh sa
Chúirt cheana féin chun creidiúna do chreidmheas mór-
leabhair céanna, cuirfear i gceangal leis, mar chuid de,
comhsceideal taiscí agus íocaíochtaí, i bhFoirm Uimh. 3 i
bhFoscríbhinn P.

6. Maidir le cistí a bheidh le taisceadh sa Chúirt faoi ordú,
nuair a ordófar leis an ordú céanna iad a chur chun dhá
chreidmheas mórleabhair nó níos mó, déanfar amach sceidil
taiscí ar leith do na creidmheasanna mórleabhair sin faoi
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seach; agus, maidir le cistı́ a bheidh chun creidiúna do dhá
chreidmheas mórleabhair nó níos mó, nuair a dhéileálfar leo
leis an ordú céanna déanfar amach sceidil íocaíochtaí ar leith
do na creidmheasanna mórleabhair sin faoi seach.

7. Beidh i sceidil na dtaiscí agus na n-íocaíochtaí, faoi
seach, na treoracha go léir a bheartófar leis na horduithe a
mbeidh siad ina gcuid díobh go leithleach go ngníomhóidh
an Cuntasóir dá réir, maille leis na sonraí go léir is gá a
bheith ar eolas aige, a oiread agus is féidir na treoracha agus
na sonraí sin a shainiú ar dháta an ordaithe, agus ní bheidh
an Cuntasóir freagrach ach as éifeacht a thabhairt do cibé
treoracha a bheartófar amhlaidh a thabhairt leis an ordú a
bheidh sainithe i sceideal na dtaiscí nó na n-íocaíochtaí a
bheidh ag gabháil leis. Ní dhéanfar na treoracha agus na
sonraí a bheidh i sceideal taiscí nó íocaíochtaí a leagan
amach i gcorp an ordaithe — ní dhéanfar ach tagairt a thabh-
airt dóibh ann mar threoracha agus mar shonraí a bheidh á
dtabhairt leis an sceideal, mura rud é, ar aon chúis speisialta,
gur gá, i dtuairim an Bhreithimh a mbeidh an t-ordú á
dhéanamh aige, nó i dtuairim an Chláraitheora a mbeidh an
t-ordú á dhréachtú aige, cuid éigin de na treoracha sin nó de
na sonraí sin a leagan amach i gcorp an ordaithe agus sa
sceideal araon.

8. I gcás ina n-ordófar le hordú aon suimeanna a fhionn-
adh le deimhniú ón Scrúdaitheoir, ón gCláraitheoir nó ón
Máistir Fómhais, nó ar aon slí eile, agus an Cuntasóir do
dhéileáil leo dá éis sin, saineofar amhlaidh é i sceideal
na n-íocaíochtaí; agus cuirfear an deimhniú sin nó an
t-údarás eile, nó cóip fhianaithe den chéanna, nó den mhéid
sin de is gá, chuig an gCuntasóir. Is i bhFoirm Uimh. 4 i
bhFoscríbhinn P a bheidh an deimhniú sin.

9. I gcás ina n-ordófar le hordú aon chostais a mbeidh
ordaithe iad a fhómhas a íoc as ciste sa Chúirt, luafaidh an
Máistir Fómhais ina dheimhniú ainm agus seoladh an duine
a mbeidh na costais sin iníoctha leis. Is i bhFoirm Uimh. 5 i
bhFoscríbhinn P a bheidh an deimhniú sin, agus cuirfear cóip
fhianaithe de chuig an gCuntasóir.

10. Féadfar, mura n-ordófar a mhalairt leis an ordú, ús
arna dheimhniú ag an Scrúdaitheoir nó ag an Máistir Fómhais
a ríomh go dtí lá tar éis dháta an deimhnithe agus a ainm-
neofar ann mar an lá le haghaidh íocaíochta, d’fhonn
tréimhse ama réasúnach a lamháil chun gach gníomh is gá a
dhéanamh le go bhféadfar an íocaíocht a dhéanamh; agus
féadfaidh an Scrúdaitheoir nó an Máistir Fómhais a cheangal
ráiteas i scríbhinn faoin ríomh sin, arna fhíordheimhniú le
síniú an aturnae ar a mbeidh cúram an ordaithe, a thabhairt



O. 77, r. 10 372

ar aird sula n-ullmhófar an deimhniú, ach ní bheidh aon
mhionnscríbhinn ag fíorú an ríofa sin ag teastáil.

11. Nuair a ordófar le hordú ús a íoc i leith aon airgid sa
Chúirt, gan bheith deimhnithe ag an Scrúdaitheoir, ag an
gCláraitheoir, ag an Máistir Fómhais nó ag duine eile, déan-
far an ráta úis, an tréimhse dá mbeidh sé le ríomh nó (i gcás
nach féidir an tréimhse sin a shocrú leis an ordú) an lá óna
mbeidh sé le ríomh, agus méid an úis sin (más infhionnta ar
dháta an ordaithe é) a lua i sceideal na n-íocaíochtaí.

12. I ngach cás ina mbeidh ús le ríomh, déanfar cáin ion-
caim (más ann) a bhaint as, nuair a bheidh an ríomh sin á
dhéanamh, de réir an ráta is iníoctha le linn na tréimhse ama
a mbeidh an t-ús sin ag fabhrú, mura n-ordófar a mhalairt
leis an ordú. Íocfaidh an Cuntasóir an méid cánach a
asbhainfear leis an Ard-Chuntasóir Ioncaim (Airgeadóir).

13. Aon uair a ordófar le hordú déileáil an Chuntasóra le
cistí sa Chúirt a bheith teagmhasach ar fhorghníomhú doic-
iméid éigin déanfar sin a shainiú amhlaidh i sceideal na
n-íocaíochtaí. Deimhneoidh an Scrúdaitheoir nó an Clár-
aitheoir forghníomhú an doiciméid sin mura n-ordófar leis
an ordú é a fhíorú le mionnscríbhinn, agus luafar sa
deimhniú nó sa mhionnscríbhinn sin an méid áirithe cistí a
mbeifear le déileáil leo. Is i bhFoirm Uimh. 6 i bhFo-
scríbhinn P a bheidh an deimhniú sin.

14. Nuair a ordófar le hordú an Cuntasóir d’íoc díbhinní,
blianachtaí, nó íocaíochtaí tréimhsiúla eile, luafar i sceideal
na n-ı́ocaı́ochtaı́ (ach amháin i gcás dı́bhinnı́ is inı́octha de réir
mar a fhabhróidh siad chun bheith dlite) an tráth a bheidh
an chéad cheann de na híocaíochtaí sin le déanamh agus
ainm agus seoladh an duine lena mbeidh sé le déanamh, agus
na tráthanna a bheidh na híocaíochtaí tréimhsiúla go léir
ina dhiaidh sin, cibé acu is íocaíochtaí ráithiúla, leath-
bhliantúla, bliantúla nó eile iad, le déanamh.

15. Nuair a ordófar le hordú cistí sa Chúirt a mbeidh
dleacht leagáide nó chomharbais iníoctha ina leith a íoc, a
aistriú nó a sheachadadh, agus nach n-ordófar ann an dleacht
sin a íoc, luafar i sceideal na n-íocaíochtaí an íocaíocht, an
t-aistriú nó an seachadadh sin a bheith faoi réir dleachta,
agus sa chás sin tabharfaidh an Cuntasóir aird ar an imthoisc
gurb iníoctha an dleacht sin; agus nuair a ordófar le hordú
cistí a bhféadfaidh sé go mbeidh dleacht den sórt sin in-
mhuirir ina leith a infheistiú, a thabhairt anonn nó a chur
chun cuntais ar leith, cuirfear na focail ‘‘faoi réir dleachta’’
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sa sceideal a bheidh ag gabháil leis an gcuntas ar leith a
mbeidh ordaithe é a oscailt.

16. Nuair a bheidh duine a n-ordófar cistí sa Chúirt a íoc
leis, a aistriú chuige nó a sheachadadh air i dteideal na gcistí
sin mar eastát réadach, nó mar iontaobhaí, mar sheiceadóir,
mar riarthóir nó ar shlí eile seachas as a cheart féin nó chun
a úsáide féin, luafar sa sceideal íocaíochtaí a bheidh ag gabh-
áil leis an ordú, nó sa deimhniú ón Scrúdaitheoir nó ón
Máistir Fómhais, é a bheidh i dteideal an chéanna mar eastát
réadach, nó luafar ann an cháil ina mbeidh sé ina theideal
amhlaidh.

17. Gach fógra foriarratais lena ndéileálfar in aon slí le
cistí sa Chúirt beidh sceideal i gceangal leis ina mbeidh na
sonraí, a mhéid a bheidh siad fionnta, a cheanglaítear leis an
Ordú seo a bheith san ordú a bheidh á lorg leis, agus san
fhoirm chéanna le sceideal taiscí nó sceideal íocaíochtaí, de
réir mar a bheidh. Nuair nach mbeidh an duine, an
creidmheas nó an méid in aon chás áirithe fionnta, agus go
n-iarrfar an céanna a fhionnadh leis an ordú a bheidh le
déanamh de dhroim an fhógra sin, líonfar an sceideal a
bheidh ag gabháil leis, sna colúin chuí de, leis an ainm, an
creidmheas, nó an méid a bheidh beartaithe, agus i gcás nach
féidir sin a dhéanamh gan ordú, fágfar spásanna bána sna
háiteanna cuı́ sa sceideal a bheidh le lı́onadh ag an oifigeach
cuí tráth éisteachta an fhoriarratais.

18. Déanfar an sceideal íocaíochtaí a bheidh i gceangal le
haon ordú chun aon chistí a íoc nó a aistriú nó a sheachadadh
a chomhdú sa Phrı́omh-Oifig (ach amháin i gcás Coimirc-
ithe Cúirte nuair is in Oifig na gCoimircithe Cúirte a
chomhdófar é), agus cuirfidh an páirtí ar a mbeidh cúram na
n-imeachtaí cóip fhianaithe de ar ordú, agus taiscfidh sé leis
an gCuntasóir í, nó cuirfidh sé chuige í.

19. Beidh cóip fhianaithe de na sceidil a bheidh ag gabháil
le hordú ina húdarás ag an gCuntasóir chun éifeacht a
thabhairt do na hoibríochtaí uile agus faoi seach a bheidh
ordaithe iontu. Ní chuirfear aon chuid den ordú go dtí an
Cuntasóir seachas na sceidil a bheidh ag gabháil leis.

III. Cistí a thaisceadh sa Chúirt.

20. (1) Déanfar an t-airgead go léir a bheidh le taisceadh
sa Chúirt a íoc isteach sa Bhanc agus a chur i leabhair an
Bhainc chun cuntais an Chuntasóra; agus cuirfidh an Banc
faoi deara admháil a thabhairt don duine a mbeidh an íoc-
aíocht á déanamh aige.

(2) Déanfar na hurrúis go léir a bheidh le haistriú
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isteach sa Chúirt a aistriú chuig an gcuntas a dúradh i
leabhair an Bhainc, nó aon chuideachta, nó comhlachta chorp-
raithe eile a mbeidh na hurrúis sin cláraithe ina leabhair.

(3) Déanfar aon earraí a thabharfar go dtí an Banc
lena dtaisceadh sa Chúirt chun creidiúna don chuntas a dúr-
adh a thaisceadh i mboscaí glasáilte nó i cibé slí eile a shás-
óidh an Banc, agus féadfaidh an t-oifigeach a bheidh ag
gníomhú thar ceann an Bhainc, dá rogha féin, sula nglacfaidh
sé bosca i gcoimeád, a cheangal iniúchadh a dhéanamh ar a
mbeidh sa bhosca i láthair an duine a bheidh á thaisceadh.

(4) Maidir le seiceanna chun airgead a thaisceadh
sa Chúirt déanfar iníoctha le Banc na hÉireann iad, chun
cuntais an Chuntasóra.

21. (1) Maidir le hordachán chun airgead a thaisceadh, de
bhun ordaithe nó sceidil taiscí arna shíniú ag an Scrúd-
aitheoir, déanfaidh an Cuntasóir é a eisiúint ar chóip de sceid-
eal na dtaiscı́ a fháil; agus, maidir le hordachán chun airgead a
thaisceadh faoin Trustee Act, 1893, nó faoin Judicature Act,
1877, alt 28 (6), eiseoidh sé é ar chóip fhianaithe den sceideal
a luaitear i riail 29 a fháil.

(2) Féadfar taisceadh cistí sa Chúirt, nach mbeidh
ordaithe le hordú, a dhéanamh ar ordachán don Bhanc nó
don chuideachta eile, a bheidh le heisiúint ag an gCuntasóir
ar iarraidh arna síniú ag an duine nó thar ceann an duine ar
mian leis na cistí sin a thaisceadh; ar an gcoinníoll nach gcuir-
fear aon taisceadh den sórt sin i leabhair an Chuntasóra chun
cuntais ar leith i gcúis nó in ábhar mura mbeidh ordaithe le
hordú an cuntas ar leith sin a oscailt.

(3) Luafar san iarraidh ar ordachán faoin riail seo
ainm an duine a mbeidh na cistí le taisceadh aige nó le taisc-
eadh thar a cheann, an creidmheas mórleabhair i leabhair an
Chuntasóra a mbeidh na cistí le cur chuige, agus dáta an
údaráis nó an deimhnithe (más ann) ar dá bhun a bheidh na
cistí le taisceadh. I gcás ina ndéanfar taisceadh de bhun Ordú
22 luafar san iarraidh an mbeidh sé le cur i dtaisce. I gcás
ina gcuirfear i dtaisce amhlaidh é beidh an cosantóir i
dteideal an úis a bheidh ag fabhrú air agus ní áireofar an
t-ús sin chun críche Ordú 22, riail 6, mar chuid den tsuim a
bheidh íoctha isteach sa Chúirt.

(4) I gcásanna cistí a bheidh le taisceadh de bhun an
Lands Clauses Consolidation Act, 1845, nó an Railways Act
(Ireland), 1851, agus de bhun aon Achta á gcorprú, déanfar
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na sonraí breise a cheanglaítear faoi riail 28 a lua san iarr-
aidh; agus nuair a bheidh cistí le taisceadh sa Chúirt (ar shlí
seachas mar a fhoráiltear anseo roimhe seo) de bhun reachta
faoinar gá údarás sonrach éigin a fháil chun na cistí sin a
thaisceadh, beidh tagairt don reacht agus don údarás sin san
iarraidh ar ordachán chun iad a thaisceadh, agus fágfar an
t-údarás is gá in Oifig an Chuntasóra.

(5) Is i bhFoirmeacha Uimh. 7, 8 agus 9 i bhFo-
scríbhinn P a bheidh na hiarrataí faoin riail seo.

22. Nuair a dhéanfar taisceadh de bhun Ordú 22, déanfar
an fógra nó an phléadáil a thabhairt ar aird sa Bhanc, agus
déanfar admháil ar an taisceadh a thabhairt air sin.

23. I gcaingne aimiréalachta áireofar san iarraidh chun
taisceadh a dhéanamh ainm na loinge nó tuairisc na maoine
a mbeidh an chaingean á tionscnamh i ndáil léi.

24. I ngach cás ina ndéanfar taisceadh faoi fhorálacha
Ordú 22, cuirfidh an Cuntasóir faoi deara taifead a chur ina
leabhar lena gcuirfear in iúl na himthosca a mbeidh sé luaite
gur fúthu a bheidh an t-airgead taiscthe.

25. Féadfar iarraidh nó údarás go n-eiseoidh an Cuntasóir
ordachán chun cistí a thaisceadh sa Chúirt a chur chuig an
gCuntasóir leis an bpost, agus, más mian sin leis an té a
mbeidh an céanna á chur aige, cuirfidh an Cuntasóir an
t-ordachán sin leis an bpost go dtí an seoladh a bheidh
sonraithe ag an duine sin.

26. Duine a mbeidh ordaithe dó le hordú airgead a thaisc-
eadh sa Chúirt beidh de chead aige an taisceadh sin a dhéan-
amh gan aon ordú eile, d’ainneoin go mb’fhéidir nach
mbeidh an t-ordú seirbheáilte, nó go mbeidh an tréimhse
ama a bheidh ceaptha leis an ordú chun an taisceadh sin a
dhéanamh caite; agus más rud é go mbeidh, mar gheall ar
an mainneachtain sin, aon suim bhreise airgid tagtha chun
bheith iníoctha ag an duine sin i leith úis, nó i leith díbhinní,
beidh de chead aige an tsuim bhreise sin a thaisceadh
sa Chúirt ar iarraidh mar a fhoráiltear anseo roimhe seo; ar
an gcoinníoll nach ndéanfaidh aon taisceadh ina dhiaidh sin
den sórt sin difear nó dochar d’aon dliteanas, próis nó iar-
mhairt eile a bhféadfaidh sé go mbeidh an duine sin tagtha
chun bheith faoina réir de dheasca a mhainneachtana
an taisceadh a dhéanamh laistigh den tréimhse ama a bheidh
ceaptha amhlaidh.

27. Nuair a bheidh cistí faighte ag an mBanc agus nuair a
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bheidh urrúis aistrithe i leabhair an Bhainc nó aon chuid-
eachta eile go dtí cuntas an Chuntasóra de réir ordacháin,
déanfaidh an Banc nó an chuideachta eile an t-ordachán sin
a chur chuig an gCuntasóir láithreach, agus deimhniú air
á dheimhniú na cistí a bheidh sonraithe a bheith faighte
nó aistrithe mar a bheidh údaraithe ann, agus (i gcás na
cuideachta eile sin) cuirfidh sí ina theannta sin deimhnithe
stoic nó scairdheimhnithe (más ann) na n-urrús a bheidh
aistrithe amhlaidh.

28. Déanfar airgead a thaiscfear sa Chúirt de bhun an
Lands Clauses Consolidation Act, 1845, alt 69, agus aon
reachta á chorprú, a chur i leabhair an Chuntasóra chun creid-
iúna ex parte do thionscnóirí an ghnóthais, maidir leis an
Acht speisialta (á lua), agus scríobhfar roinnt focal freisin i
ngach cás lena saineofar go haicearrach cineál an mhí-
chumais chun díol agus tíolacadh ar dá dheasca a bheidh an
t-airgead íoctha isteach amhlaidh, agus luafar na sonraí sin
san iarraidh ar an ordachán chun an t-airgead a thaisceadh.

29. Nuair is mian le hiontaobhaí nó le duine eile cistí a
thaisceadh sa Chúirt faoin Trustee Act, 1893, nó faoin
Supreme Court of Judicature (Ireland) Act, 1877, alt 28 (6),
cuirfidh sé i gceangal leis an mionnscríbhinn a bheidh le
comhdú aige sceideal san fhoirm chlóite chéanna le sceideal
na dtaiscí a ghabhann le hordú, ina leagfar amach:—

(a) a ainm agus a sheoladh;

(b) méid agus tuairisc na gcistí a bheartófar a thaisc-
eadh sa Chúirt;

(c) an creidmheas mórleabhair maidir leis an ion-
taobhas nó leis an bhfiach áirithe a mbeidh na
cistí le cur chuige;

(d) ráiteas á rá an mbeidh nó nach mbeidh dleacht
leagáide nó chomharbais (más inmhuirir), nó aon
chuid den dleacht sin, íoctha;

(e) ráiteas á rá an mian go ndéanfaí an t-airgead nó
an díbhinn ar na hurrúis a bheidh le taisceadh
amhlaidh sa Chúirt, maille le gach carnadh
díbhinní air sin, a infheistiú in aon urrúis údar-
aithe, agus cén tuairisc urrús údaraithe, nó an
meastar nach gá an céanna a infheistiú.

Beidh cóip fhianaithe den sceideal sin le fágáil ag an
gCuntasóir.
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30. Déanfar aon airgead príomhshuime nó díbhinní a
gheobhaidh an Banc i leith urrús a bheidh chun creidiúna do
chuntas an Chuntasóra a chur i leabhair Oifig an Chuntasóra
— i gcás airgid phríomhshuime, chun na creidiúna dá
mbeidh na hurrúis a mbeidh an t-airgead sin tagtha díobh
tar éis bheith tráth a fhála, agus i gcás díbhinní, chun na
creidiúna dá mbeidh na hurrúis a mbeidh na díbhinní sin
fabhraithe orthu tar éis bheith tráth dúnta leabhair aistrithe
na n-urrús sin roimh don díbhinn teacht chun bheith dlite.

IV. Airgead a bheidh taiscthe sa Chúirt a leithreasú faoi
Ordú 22, riail 9.

31. Nuair a bheidh airgead taiscthe sa Chúirt ag cosantóir
mar choinníoll lena bheith de chead aige cosaint a dhéan-
amh, agus gur mian leis an t-iomlán nó aon chuid den
airgead sin a leithreasú chuig an iomlán nó aon chuid
shonraithe d’éileamh an ghearánaí de bhun Ordú 22, riail 9,
fágfaidh sé féin nó a aturnae in Oifig an Chuntasóra fógra
faoin leithreasú sin i bhFoirm Uimh. 10 i bhFoscríbhinn P
agus, air sin, chun críche airgead a íoc amach as an gCúirt,
beidh an t-airgead a bheidh luaite san fhógra faoi réir fhor-
álacha riail 32. Déanfaidh an duine a mbeidh an fógra sin á
fhágáil aige an admháil bhunaidh ón mBanc ar an tsuim a
bheidh taiscthe a thabhairt ar aird leis an bhfógra sin.

V. Cistí a íoc, a sheachadadh agus a aistriú amach as an
gCúirt, agus déileálacha eile leis na cistí.

32. (1) Nuair a bheidh airgead taiscthe mar shásamh ar
éileamh faoi Ordú 22, déanfaidh an Cuntasóir an t-airgead
a íoc leis an duine ar mar shásamh ina éileamh a bheifear
tar éis é a thaisceadh, nó leis an duine a bheidh ina theideal
ar shlí eile, nó, ar údarás i scríbhinn ó cheachtar duine acu
sin faoi seach, lena aturnae, ar fhógra a fháil á rá an gearánaí
a bheith ag glacadh leis an tsuim a bheidh taiscthe mar shás-
amh, agus fógra cuí a bheith tugtha faoin nglacadh sin, lais-
tigh den tréimhse ama a cheaptar le hOrdú 22, riail 4, agus ar
iarraidh nó údarás chun an céanna a íoc; is i bhFoirm Uimh.
11 i bhFoscríbhinn P a bheidh an fógra agus an iarraidh nó
an t-údarás sin; ar an gcoinníoll nach ndéanfar aon íocaíocht
faoin riail seo (a) i gcás ina mbeifear tar éis cosaint for-
thairiscint a bheith déanta roimh chaingean a phléadáil, nó
(b) i gcás airgead a bheith taiscthe ag duine amháin nó níos
mó de chosantóirí leithleacha, nó (c) i gcás an t-éileamh a
bheith déanta ag naíon nó duine mímheabhrach, nó chun
tairbhe naín nó duine mhímheabhraigh.

(2) Nuair a dhéanfar iarraidh chun airgead a bheidh
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taiscthe sa Chúirt a íoc, ar fhógra, déanfar an admháil
bhunaidh agus an fógra bunaidh a thabhairt ar aird don
Chuntasóir aon uair a éileofar sin.

(3) Ach amháin mar a fhoráiltear sa riail seo, nı́ dhéan-
far an t-airgead a bheidh taiscthe amhlaidh a íoc amach ach
amháin de bhun ordaithe.

33. Ach amháin mar a fhoráiltear i rialacha an Ordaithe
seo agus faoi réir na bhforálacha atá iontu, ní dhéanfar cistí
sa Chúirt a íoc, a sheachadadh nó a aistriú amach as an
gCúirt, ná a infheistiú, a dhíol nó a thabhairt anonn, ach
amháin de bhun ordaithe.

34. (1) Is é an Cuntasóir, nó, má bhíonn seisean as láthair,
an leas-Chuntasóir, a shíneoidh gach ordachán chun cistí nó
urrúis a íoc, a sheachadadh nó a aistriú amach as an gCúirt,
nó chun cistí a dhíol, a infheistiú nó a thabhairt anonn.

(2) I gcás inarb é a bheidh san ordachán sin:—

(a) ordachán chun díbhinní a íoc,

(b) ordachán chun críche íocaíochta tréimhsiúla, díola,
infheistithe nó tabhartha anonn faoi ordú, nó

(c) ordachán arna thabhairt de bhun na Rialacha seo
gan aon ordú, comhshíneoidh an Príomh-
Chléireach, nó cibé cléireach eile in Oifig an
Chuntasóra a cheapfaidh an Cuntasóir chun na
críche sin, an t-ordachán.

(3) I ngach cás eile, mura bhforáiltear a mhalairt sna
Rialacha seo, comhshíneoidh Cláraitheoir, nó cibé oifigeach
eile a ainmneoidh Uachtarán an hArd-Chúirte chun na
críche sin, an t-ordachán.

(4) Sa riail seo ciallaíonn an focal ‘‘ordachán’’ seic,
dréacht, barántas nó údarás eile don Bhanc chun airgead a
bheidh taiscthe nó le taisceadh sa Chúirt a íoc nó a ghlacadh
nó ionstraim lena ndéanfar aon stoic nó scaireanna a bheidh
in ainm an Chuntasóra a aistriú.

35. Cuirfidh an Cuntasóir ordacháin a bheidh le comh-
shı́niú ag oifigeach nach mbeidh ar fostú in Oifig an Chuntas-
óra chuig an oifigeach sin chun na críche sin agus cuirfidh
seisean ar ais chuig an gCuntasóir iad.

36. Oifigeach a mbeidh aon ordachán den sórt sin á
chomhshíniú aige cuirfidh sé i gcomparáid é leis an gcóip
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den sceideal arna chomhdú agus arna thaifeadadh, agus
sásóidh sé é féin an t-ordachán sin a bheith údaraithe ag an
sceideal sin agus i gcomhréir leis. Déanfaidh an t-oifigeach
sin na hordacháin a chomhshíneoidh sé, agus dáta an
chomhshínithe, a nótáil sa chóip den sceideal.

37. Tabharfar fógra faoi ainm gach oifigigh a bheidh údar-
aithe chun ordacháin arna n-eisiúint ag an gCuntasóir a
chomhshíniú don Bhanc agus d’aon chuideachta eile ar a
gceanglófar gníomhú ar na hordacháin sin, mar aon leis an
tréimhse ama, i gcás ceapacháin shealadaigh, a mbeidh
feidhm ag údarás an chéanna; agus beidh an fógra sin faoi
láimh an Chuntasóra a mhéid a bhainfidh le hoifigigh ina
Oifig, faoi láimh Chláraitheoir na gCoimircithe Cúirte a
mhéid a bhainfidh le hoifigigh in Oifig na gCoimircithe
Cúirte, agus, i ngach cás eile, faoi láimh an Mháistir.

38. Is leor ordacháin a bheidh comhshínithe ag aon oifig-
each den sórt fad a bheidh feidhm ag a údarás, d’ainneoin
nach ndéanfar iad a thíolacadh le gníomhú orthu go dtí tar
éis dá údarás a bheith tagtha chun deiridh.

39. (1) Féadfaidh duine a bheidh i dteideal, faoi ordú,
aon díbhinne, blianachta nó íocaíochta tréimhsiúla eile,
iarraidh i scríbhinn san fhoirm fhorordaithe, arna síniú ag an
duine sin, a chur chuig an gCuntasóir ó thráth go chéile de
réir mar a fhabhróidh an íocaíocht sin chun bheith dlite, agus
cuirfidh an Cuntasóir an t-ordachán le haghaidh na híoc-
aíochta ar aghaidh leis an bpost arna dhíriú chuig an duine
sin ag a sheoladh mar a bheidh sin luaite san iarraidh. I gcás
inar comhlacht corpraithe an duine a bheidh i dteideal an
íocaíocht a fháil, nó in aon chás eile nach n-éileofar fianaise
gur beo don duine, féadfaidh an Cuntasóir an t-ordachán a
chur ar aghaidh leis an bpost chuig an duine sin gan iarraidh
den sórt sin.

(2) I gcás nach íocaíocht thréimhsiúil mar a luaitear i
mı́r (1) den riail seo an ı́ocaı́ocht, beidh feidhm ag na forálacha
seo a leanas:—

(a) más rud é, laistigh de cheithre lá dhéag tar éis an
ordaithe lena n-ordófar an íocaíocht, go láith-
reoidh an duine a bheidh i dteideal an íocaíocht
a fháil i bpearsa in Oifig an Chuntasóra agus go
dtabharfaidh sé fianaise i dtaobh a chéannachta
is leor chun an Cuntasóir a shásamh, seachad-
faidh an Cuntasóir an t-ordachán le haghaidh na
híocaíochta ar an duine sin, má iarrann sé sin;

(b) más rud é, laistigh den tréimhse ceithre lá dhéag
sin, go gcuirfidh an duine a bheidh i dteideal
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íocaíocht a fháil iarraidh i scríbhinn san fhoirm
fhorordaithe, arna fianú ag feidhmeannach
síochána nó ag coimisinéir mionnaí nó ag nótaire
poiblí, chuig an gCuntasóir déanfar an t-ord-
achán le haghaidh na híocaíochta a chur leis an
bpost chuig an duine sin ag a sheoladh mar a
bheidh sin luaite san iarraidh;

(c) má dhéantar cumhacht aturnae i bhFoirm Uimh. 12
i bhFoscríbhinn P, arna forghníomhú ag an duine
a bheidh i dteideal an íocaíocht a fháil agus arna
fianú de réir na dtreoracha atá ag gabháil leis an
bhfoirm sin, a chur chuig an gCuntasóir nó a
sheachadadh air, féadfaidh sé an t-ordachán le
haghaidh na híocaíochta a sheachadadh ar an
aturnae a bheidh ainmnithe leis an gcumhacht nó
a chur chuige leis an bpost.

(3) I ngach cás is é a bheidh san ordachán le haghaidh
ı́ocaı́ochta dréacht is inı́octha leis an duine a bheidh i dteid-
eal an t-airgead a fháil, agus é crosáilte ionas nach mbeidh sé
inı́octha ach trí bhaincéir.

40. Na hordacháin ón gCuntasóir a eiseofar faoin Ordú
seo (arna síniú agus arna gcomhshíniú ag na hoifigigh sin a
luaitear chuige sin anseo roimhe seo) beidh siad ina leor-
údarás don Bhanc chun an t-airgead a bheidh sonraithe in
aon ordacháin den sórt sin a íoc, agus is iadsan an fhianaise
is gá agus is leorfhianaise iad i dtaobh ordaithe chun a údarú
don Bhanc nó don chuideachta eile aon urrúis nó boscaí nó
earraı́ eile a bheidh chun creidiúna do chuntas an Chuntas-
óra agus a bheidh sonraithe in aon ordacháin den sórt sin a
aistriú, de dhroim díola nó ar shlí eile, nó a sheachadadh.

41. Nuair a dhéanfaidh an Banc íocaíocht faoi ordachán
nó faoi dhoiciméad eile lena mbeidh airgead le híoc, beidh
an íocaíocht sin ina hurscaoileadh maith don Chuntasóir i
leith an mhéid a bheidh sainithe san ordachán nó sa doic-
iméad sin má bhı́onn an t-ordachán nó an doiciméad sin
formhuinithe nó sínithe ag an íocaí nó ag a aturnae dleathach
nó má dhéanann an Banc an íocaíocht sin, gan an formhuiniú
nó an siniú sin, de mheon macánta agus i ngnáthchúrsa gnó,
chun creidiúna do chuntas an íocaí sa Bhanc nó le banc eile
chun creidiúna do chuntas an íocaí sa bhanc sin.

42. (1) Nuair a ordófar le hordú airgead sa Chúirt nó aon
suim is iníoctha as an airgead sin a íoc le haon oifigeach
poiblí nó le haon roinn phoiblí, nó le leachtaitheoir oifigiúil
aon chuideachta, nó le haon duine oifigiúil eile a mbeidh
cuntas coimeádta sa Bhanc dó, íocfar sin, ar fhoréileamh
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chuige sin, le hordachán don Bhanc á ordú méid na híoc-
aíochta sin a aistriú dá réir sin chuig cuntas an oifigigh
phoiblí sin nó an duine oifigiúil sin sa Bhanc.

(2) Nuair a dhéanfar féimheach de dhuine a mbeidh
airgead iníoctha leis as a cheart féin faoi ordú, déanfaidh an
Cuntasóir, ar an Sannaí Oifigiúil nó duine cuí-údaraithe eile
dá iarraidh sin, an méid a bheidh iníoctha amhlaidh a aistriú
chuig an gcuntas cuí sa Bhanc.

43. (1) Nuair a ordófar nó nuair a cheanglófar airgead sa
Chúirt a infheistiú, nı́ dhéanfar an ı́ocaı́ocht as an infheist-
íocht sin, a mbeidh coimisiún bróicéara ar áireamh inti, go
dtí go mbeidh, i gcás stoic inscríofa, an stoc aistrithe chun
ainm an Chuntasóra nó, i gcás aon urrús eile, go dtí go
dtaiscfear leis an gCuntasóir nó leis an mBanc gníomhas cuí
aistrithe na n-urrús sin, arna fhorghníomhú go cuí ag díoltóir
an chéanna, maille leis an deimhniú cuí stoic nó scaireanna
ina leith, nó gníomhas cuí aistrithe na n-urrús sin, arna
fhorghníomhú mar a dúradh, maille le deimhniú ón gcuid-
eachta, ón gcomhlacht corpraithe nó ón údarás eile ar ina
leabhair a bheidh na hurrúis sin cláraithe, nó ó rúnaí aon
Stocmhargaidh in Éirinn nó i Ríocht Aontaithe na Breataine
Móire agus Thuaisceart Éireann, á dheimhniú an deimhniú
stoic nó scaireanna sin a bheith taiscthe leis an duine a
bheidh ag deimhniú amhlaidh d’fhonn aistriú an chéanna
chun ainm an Chuntasóra a dhéanamh.

(2) Nuair a ordófar nó nuair a cheanglófar stoc nó
urrúis sa Chúirt a dhíol, ní dhéanfar an stoc nó na hurrúis
sin a aistriú go dtí go mbeidh na fáltais as an díol sin, tar éis
coimisiún bróicéara a asbhaint, ı́octha le cuntas an Chuntasóra.

44. Nuair a ordófar urrúis sa Chúirt a aistriú, a sheachadadh
amach nó a thabhairt anonn, déanfar díbhinní a bheidh ag
fabhrú orthu tar éis dháta an ordaithe lena n-ordófar an
t-aistriú, an seachadadh nó an tabhairt anonn (nuair a
bheidh méid na n-urrús a bheidh le haistriú, le seachadadh
nó le tabhairt anonn sonraithe san ordú sin, nó mura mbeidh
sé sonraithe amhlaidh, ansin tar éis thráth fionnta mhéid na
n-urrús sin) a íoc leis na daoine a mbeidh na hurrúis le
haistriú chucu nó le seachadadh orthu, nó a tabhairt anonn
chun na creidiúna a mbeidh siad le tabhairt anonn chuici,
mura n-ordófar a mhalairt leis an ordú sin. Nuair a ordófar
urrúis sa Chúirt a réadú, agus iomlán na bhfáltas a íoc amach
nó a thabhairt anonn in aon suim amháin, nó i suimeanna ar
leith (ach amháin nuair is réadú é chun suim shonrach airgid
a chruinniú), cuirfear aon díbhinní a fhabhróidh ar na
hurrúis sin tar éis dháta an ordaithe lena n-ordófar an réadú
(má bhíonn méid na n-urrús sin sonraithe san ordú, nó mura
mbeidh sé sonraithe amhlaidh, ansin tar éis thráth fionnta



O. 77, r. 44 382

an mhéid sin) leis na fáltais sin, agus cuirfear chun feidhme
iad ar an gcaoi chéanna leis na fáltais sin, mura n-ordófar a
mhalairt leis an ordú sin.

45. Nuair a bheidh, de bhun ordaithe ghinearálta nó
ordaithe eile roimhe sin, díbhinní mar a luaitear i riail 44
infheistithe, déanfar na hurrúis a bheidh ceannaithe leis na
díbhinní sin, mura n-ordófar a mhalairt, a aistriú chuig na
daoine nó a sheachadadh ar na daoine, agus déanfar aon
díbhinní a bheidh fabhraithe ina leith sin a íoc leis na daoine,
lena mbeadh na díbhinní céadluaite sin íoctha, nó a thabhairt
anonn chun na creidiúna a mbeadh na díbhinní céadluaite
tabhartha anonn chuici, mura mbeidís infheistithe.

46. Nuair a ordófar faoi aon ordú déileáil le díbhinní ar
urrúis sa Chúirt, agus go ndéanfar ordú ina dhiaidh sin lena
ndéileálfar le cuid de na hurrúis sin, leanfar de bheith ag
déileáil leis na díbhinní ar an iarmhar, mura n-ordófar a
mhalairt leis an ordú sin ina dhiaidh sin, sa tslí chéanna ina
mbeidh ordaithe leis an ordú roimhe sin déileáil leis na
díbhinní ar na hurrúis sin.

47. Nuair a bheidh ordaithe le hordú cistí a íoc le bean, nó
a aistriú chuici nó a sheachadadh uirthi, agus go bpósfaidh sí
dá éis sin, ní dhéanfar aon íocaíocht, aistriú nó seachadadh
tar éis a pósta go dtí go sásóidh sí an Cuntasóir, trí
dheimhniú a pósta a thabhairt ar aird nó ar shlí eile, gurb
ise an duine a bheidh i dteideal na híocaíochta, an aistrithe
nó an tseachadta sin.

48. Nuair a ordófar le hordú cistí sa Chúirt a íoc le haon
duine, nó a aistriú chuige nó a sheachadadh air, is duine a
bheidh ainmnithe nó a mbeidh a thuairisc tugtha in ordú,
nó i ndeimhniú ón Scrúdaitheoir nó ón gCláraitheoir nó ón
Máistir Fómhais (ach amháin duine a mbeidh sé sainithe san
ordú nó sa deimhniú é a bheith i dteideal na gcistí sin mar
eastát réadach, nó é a bheith ina dteideal mar iontaobhaí,
mar sheiceadóir nó mar riarthóir, nó ar shlí eile seachas as a
cheart féin, nó chun a úsáide féin), féadfar na cistí sin, nó
aon chuid díobh a bheidh gan íoc nó gan aistriú nó gan
seachadadh de thuras na huaire, mura n-ordófar a mhalairt
san ordú, ar bhás an duine sin a chruthú, cibé acu ar dháta
an ordaithe sin nó dá éis sin – nó, i gcás íocaíochta a mbeidh
ordaithe í a dhéanamh le creidiúnaithe, scairshealbhóirí nó
bintiúraigh, sa cháil sin dóibh, roimh dháta an ordaithe sin –
a íoc le hionadaí pearsanta dlíthiúil an duine éagtha sin, nó
leis na daoine díobh is marthanóirí nó leis an duine díobh is
marthanóir, nó a aistriú chuig an ionadaí sin nó an mar-
thanóir nó na marthanóirí sin nó a sheachadadh air nó orthu.
Mura mbeidh aon riarachán bainte amach i leith duine
éagtha agus é i dteideal cistí as a cheart féin nó a mbeidh



383 O. 77, r. 48

ordaithe na cistí sin a íoc lena ionadaithe pearsanta dlíthiúla
arna dhéanamh sin díobh, nó a aistriú chucu nó a
sheachadadh orthu, agus go mbeidh an duine sin tar éis éag
ina dhíthiomnóir le sócmhainní nach mó ná £5,000 a luach,
lena n-áireofar méid na gcistí a mbeidh ordaithe déileáil leo,
féadfar na cistí sin a íoc leis an duine a bheadh, mar
bhaintreach fir, baintreach, leanbh, athair, máthair, deartháir
nó deirfiúr an éagaigh, i dteideal deonú riaracháin d’eastát
an éagaigh a fháil, nó féadfar iad a aistriú chuig an duine sin
nó a sheachadadh air nó uirthi, ar dhearbhú ón duine i
bhFoirm Uimh. 13 i bhFoscríbhinn P.

49. (1) Nuair a ordófar le hordú airgead sa Chúirt a íoc
le haon daoine a mbeidh comhpháirtithe nó daoine a bheidh
ag trádáil nó a mbeidh gnó á sheoladh acu in ainm cuid-
eachta nó gnólachta tugtha de thuairisc orthu san ordú, nó i
ndeimhniú ón Scrúdaitheoir, ón gCláraitheoir nó ón Máistir
Fómhais, féadfar an t-airgead sin a íoc le haon duine amháin
nó níos mó de na comhpháirtithe sin, nó leis an duine díobh
is marthanóir.

(2) Nuair a bheidh cuideachta a mbeidh ordaithe airgead
a íoc léi á foirceannadh faoi Acht na gCuideachtaí, 1963,
féadfaidh an Cuntasóir, ar cheapadh leachtaitheora a
chruthú agus ar iarraidh uaidh, faoi shéala na cuideachta, an
tsuim is iníoctha amhlaidh a íoc leis. Crosálfar an dréacht
go speisialta chun creidiúna do chuntas na cuideachta (faoi
leachtú) i mbanc a bheidh le hainmniú ag an leachtaitheoir.
Féadfar íocaíocht le leachtaitheoir oifigiúil a dhéanamh trí
aistriú faoi riail 42 (1).

50. (1) Nuair a ordófar le hordú cistí sa Chúirt a íoc le
haon daoine, nó a aistriú chucu nó a sheachadadh orthu, mar
ionadaithe pearsanta dlíthiúla, féadfar na cistí sin, nó aon
chuid díobh a bheidh gan íoc, gan aistriú nó gan seachadadh
de thuras na huaire, ar bhás aon ionadaí díobh sin a chruthú,
cibé acu ar dháta, nó tar éis dháta nó, i gcás daoine a mbeidh
ionadaithe pearsanta dlíthiúla creidiúnaithe, scairshealbhóirí
nó bintiúrach tugtha de thuairisc orthu, roimh dháta an
ordaithe á ordú na cistí sin a íoc, a aistriú nó a sheachadadh,
a íoc leis na daoine díobh is marthanóirí nó leis an duine
díobh is marthanóir, nó a aistriú chucu nó chuige nó a
sheachadadh orthu nó air.

(2) Nuair a bheidh airgead nach mó ná £5,000 a mhéid
iníoctha le beirt nó níos mó a mbeidh ionadaithe pearsanta
dlíthiúla tugtha de thuairisc orthu in ordú nó i ndeimhniú nó
faoi riail 48, féadfar an tsuim sin a íoc le haon duine díobh,
mura n-ordófar a mhalairt leis an ordú.
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51. Ní dhéanfar, faoi rialacha 48 agus 50, aon chistí a íoc
amach as an gCúirt le hionadaithe pearsanta dlíthiúla aon
duine, nó a aistriú chucu nó a sheachadadh orthu, faoi aon
phrobháid nó litreacha riaracháin a airbheartóidh a bheith
deonaithe tráth ar bith i ndiaidh sé bliana a bheith caite ó
dháta an ordaithe á ordú na cisti sin a íoc, a aistriú nó a
sheachadadh, nó, i gcás inarb é a bheidh sna cistí sin ús nó
díbhinní, ón dáta a mbeidh an t-ús nó na díbhinní sin faighte
go deireanach faoin ordú sin.

52. Cuirfidh an Cuntasóir faoi deara, ar fhógra a fháil ón
oifigeach cuí in aon chás á rá gurb iníoctha dleacht leagáide
nó dleacht chomharbais, meabhrán sa chéill sin a chur ina
chuid leabhar.

53. Nuair nach mbeidh na díbhinní nó an t-ús as a mbeidh
na blianachtaí le híoc curtha faoi asbhaint i leith cánach
ioncaim ag an bhfoinse, déanfar an asbhaint i leith cánach
ioncaim as na blianachtaí de réir an ráta is iníoctha tráth
tagtha na blianachtaí sin chun bheith dlite, agus aistreoidh
an Cuntasóir an cháin a bhainfear as na blianachtaí sin chuig
cuntas cuí na gCoimisinéirí Ioncaim mura n-ordóidh an
Chúirt a mhalairt in aon chás, nó mura dtabharfar deimhniú
ó na Coimisinéirí Ioncaim ar aird á dheimhniú gan aon
éileamh a bheith á dhéanamh acu i leith na cánach sin.

VI. Infheistíochtaí.

54. Nuair a ordófar le hordú díbhinní a bheidh ag fabhrú
ar urrúis sa Chúirt, nó a bheidh le haistriú isteach sa Chúirt,
nó a mbeidh ordaithe iad a cheannach le hairgead sa Chúirt,
nó a bheidh le taisceadh sa Chúirt, a infheistiú agus a
charnadh, déanfaidh an Cuntasóir, ar an gcóip den ordú sin
a fháil, gan aon iarraidh, ó thráth go chéile (go dtí go
bhfaighidh sé iarraidh nó cóip d’ordú dá mhalairt) na
díbhinní sin a infheistiú a luaithe is caoithiúil nuair a bheidh
agus a mhinice a bheidh £100 nó níos mó sna díbhinní a
bheidh faighte aige agus a bheidh gan infheistiú.

55. Déanfaidh an Cuntasóir, tar éis sé mhí a bheith caite
ón taisceadh, gan aon ordú nó iarraidh, na suimeanna airgid
thirim go léir nach lú ná £500 a bheidh taiscthe sa Chúirt a
infheistiú in urrúis údaraithe, mura n-ordóidh an Chúirt a
mhalairt, nó mura bhfágfar iarraidh ag an gCuntasóir, arna
síniú ag an bpáirtí nó ag an aturnae ar a mbeidh cúram na
cúise nó an ábhair ina mbeifear tar éis an céanna a thaisc-
eadh, á iarraidh nach ndéanfar an céanna a infheistiú. Ní
bheidh feidhm ag an riail seo maidir le hairgead a bheidh
taiscthe sa Chúirt le cosaint.
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56. Déanfar suim airgid arb é a bheidh inti £200 nó níos
mó agus a bheidh taiscthe sa Chúirt faoi 54 Geo. III, c. 92,
alt 33, a infheistiú (gan ordú), ar iarraidh arna síniú ag an
duine nó thar ceann an duine a bheidh á híoc isteach, nó ag
duine nó thar ceann duine a bheidh ag éileamh é a bheith
ina teideal nó leas a bheith aige inti, sna hurrúis údaraithe a
bheidh sonraithe san iarraidh sin; agus déanfar na díbhinní
a bheidh ag fabhrú ina leith, nuair a bheidh agus a luaithe a
bheidh £100 nó nı́os mó iontu, a infheistiú in urrúis dá samh-
ail ó thráth go chéile. Más rud é go mbeidh an t-airgead sin
curtha i dtaisce sula ndéanfar an iarraidh sin a fhágáil in
Oifig an Chuntasóra, déanfar an t-airgead sin agus aon ús a
bheidh le creidiúnú ina leith, más é a bheidh ann £200, a
tharraingt as taisce, ar iarraidh dá samhail, agus a infheistiú
mar a luaitear roimhe seo. Féadfar díbhinní a bheidh ag
fabhrú ar chistí nó ar infheistíochtaí nó ar charnaithe cistí a
bheidh taiscthe sa Chúirt cheana féin faoin Acht sin, nuair a
bheidh agus a mhinice a bheidh £100 nó níos mó iontu, a
infheistiú mar an gcéanna.

57. Nuair a bheidh sé luaite sa sceideal a bheidh ag
gabháil leis an mionnscríbhinn a bheidh déanta de bhun riail
29 gur mian aon airgead a bheidh le taisceadh sa Chúirt, nó
na díbhinní a bheidh ag fabhrú ar aon urrúis a bheidh le
taisceadh sa Chúirt de bhun an Trustee Act, 1893, nó an
Judicature Act, 1877, alt 28 (6), agus carnaithe an chéanna,
a infheistiú in aon chineál urrús údaraithe, déanfaidh an
Cuntasóir (má bhíonn agus a luaithe a bheidh £200 nó níos
mó san airgead sin, ná a luaithe a bheidh £100 nó níos mó
sna díbhinní a bheidh ag fabhrú ar na hurrúis sin) an céanna
a infheistiú dá réir sin, gan aon ordú nó iarraidh eile chuige
sin.

58. (1) I ngach cás, ar iarraidh a fhágáil tráth ar bith in
Oifig an Chuntasóra, arna síniú ag aturnae a bheidh ag
gníomhú thar ceann aon duine a bheidh ag éileamh é a
bheith i dteideal urrús sa Chúirt, nó leas a bheith aige iontu,
á iarraidh nach gceadófar na díbhinní nó an t-ús a bheidh ag
fabhrú ar aon urrúis shonraithe a infheistiú, beidh de chead
ag an gCuntasóir scor d’aon díbhinní eile nó d’aon ús eile a
bheidh ag fabhrú ar na hurrúis sin a infheistiú nó an céanna
a chur i dtaisce go dtí go mbeidh ordú faighte aige ag déileáil
leis sin.

(2) Ar iarraidh arna síniú ag aturnae, ag gníomhú dó
thar ceann duine leasmhair, agus arna comhshíniú ag an
Scrúdaitheoir nó ag an gCláraitheoir, agus ina mbeidh fógra
á rá go bhfuiltear ar tí, le hordú, déileáil ar shlí eile leis an
airgead príomhshuime a mbeidh ordaithe é a infheistiú,
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beidh de chead ag an gCuntasóir infheistiú an airgid sin a
bhacadh go dtí go bhfaighfear ordú lena ndéileálfar leis sin.

59. Déanfar gach iarratas chun aon infheistíocht a athrú a
sheirbheáil ar aon duine leasmhar agus ar cibé duine eile a
ordóidh an Chúirt.

VII. Iarmhair a ríomh, fianaise gur beo do dhuine, etc.

60. D’fhonn méideanna aon iarmhair nó slánchoda airgid
nó urrús lena mbeidh déileáilte le hordú a fhionnadh nuair
nach féidir na méideanna sin a lua i sceideal na n-íocaíochtaí
agus nach mbeidh ordaithe iad a dheimhniú, déanfar na
ríomhaireachtaí is gá in oifig an Chuntasóra; ar an gcoinníoll
go bhféadfaidh an Cuntasóir a cheangal go luafar na rı́omh-
aireachtaí sin ar dtús i ndeimhniú arna shíniú ag aturnae an
pháirtí leasmhair.

61. Nuair a bheidh aon duine i dteideal, faoi ordú,
díbhinní nó íocaíochtaí tréimhsiúla eile a fháil ó Oifig an
Chuntasóra, agus go n-éileoidh an Cuntasóir fianaise gur beo
don duine nó go mbeidh aon choinníollacha a dhéanfaidh
difear do na híocaíochtaí sin comhlíonta, féadfar an fhianaise
sin a thabhairt le dearbhú arna shíniú ag aturnae a bheidh
ag gníomhú thar ceann an duine sin, nó le dearbhú arna
shíniú ag an duine a bheidh i dteideal na híocaíochta, agus
arna fhianú ag feidhmeannach síochána, coimisinéir mionnaí
nó nótaire poiblí; agus gníomhóidh an Cuntasóir ar an
bhfianaise sin mura measfaidh sé in aon chás gur cuí a
cheangal an fhianaise sin a thabhairt le dearbhú reachtúil nó
le mionnscríbhinn.

62. Nuair a éileoidh an Cuntasóir, le linn ordacháin
ordaithe a chur in éifeacht, fianaise chun aon chríoch
seachas na críocha atá ar áireamh i riail 61, féadfaidh sé
mionnscríbhinn a fháil agus gníomhú uirthi, nó ar dhearbhú
reachtúil, agus déanfar gach mionnscríbhinn nó dearbhú
reachtúil den sórt sin a chomhdú sa Phríomh-Oifig nuair a
mheasfaidh an Cuntasóir gur gá sin.

VIII. Éarlaisí faoin Acht Ceárd-Chumann, 1941.

63. Sa Chuid seo den Ordú seo—

ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ an tAcht Ceárd-Chumann, 1941
(Uimh. 22 de 1941).

64. Féadfaidh an Cuntasóir glacadh le héarlais iomlán nó
le haon chuid d’éarlais in urrúis údaraithe.
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65. (1) Fad a bheifear ag feitheamh le haon iarraidh ó
lóisteálaí i dtaobh infheistiú na coda sin d’éarlais arna
lóisteáil faoin Acht a bheidh lóisteáilte in airgead, nó mura
ndéanfaidh lóisteálaı́ iarraidh den sórt sin, féadfaidh an Cunt-
asóir an t-airgead sin a chur ar admháil lóisteála sa Bhanc.

(2) Iarraidh, arna síniú ag rúnaí nó cisteoir an lóisteál-
aí, beidh sí, gan aon ordú, ina leorúdarás don Chuntasóir
chun, de réir mar a bheidh, an chuid sin d’éarlais arna lóist-
eáil faoin Acht a bheidh lóisteáilte in airgead a infheistiú sna
hurrúis údaraithe a bheidh sonraithe san iarraidh sin nó na
hurrúis údaraithe lena mbainfidh an iarraidh a mhalartú ar
na hurrúis údaraithe eile a bheidh sonraithe san iarraidh sin.
Is i bhFoirm Uimh. 14 nó i bhFoirm Uimh. 15 i bhFo-
scríbhinn P a bheidh an iarraidh sin.

66. Ar iarraidh a fháil íocfaidh an Cuntasóir an t-ioncam
ó thráth go chéile faoi mar a gheofar é as na hurrúis ina
mbeidh an éarlais sin, nó aon chuid di, infheistithe de thuras
na huaire le baincéirí an lóisteálaí chun cuntais an lóisteálaí
nó i cibé slí eile a chuirfear in iúl san iarraidh. Iarraidh, arna
síniú ag rúnaí nó cisteoir an lóisteálaí, beidh sí, gan aon ordú,
ina leorúdarás don Chuntasóir chun an t-ioncam sin a íoc
leis na baincéirí sin, nó sa tslí eile sin, de réir mar a bheidh,
mura bhfaighidh agus go dtí go bhfaighidh an Cuntasóir
iarraidh ina dhiaidh sin chun an íocaíocht a dhéanamh i slí
éagsúil. Is i bhFoirm Uimh. 16 i bhFoscríbhinn P a bheidh
aon iarraidh faoin riail seo, ar an gcoinníoll, i gcás ina
n-éileofar íocaíocht in aon slí seachas íocaíocht a dhéanamh
le baincéirí an lóisteálaí, go mbeidh dearbhú reachtúil i
bhFoirm Uimh. 17 i bhFoscríbhinn P ag gabháil leis an
iarraidh sin.

67. Iarraidh, arna síniú ag rúnaí agus ag cisteoir lóisteálaí,
beidh sí, gan aon ordú, ina leorúdarás don Chuntasóir chun
an éarlais iomlán nó aon chuid den éarlais, nó an méid sin
di nach mbeidh íoctha amach cheana féin de bhun ordaithe
faoi Chuid II den Acht, a íoc leis an lóisteálaí nó a aistriú
chuige de réir na hiarrata sin. Is i bhFoirm Uimh. 18 i
bhFoscríbhinn P a bheidh an iarraidh sin; ar an gcoinníoll, i
gcás ina n-iarrfar airgead a íoc ar dhóigh seachas le baincéirí
lóisteálaí nó i gcás ina n-iarrfar urrúis a aistriú, go mbeidh
dearbhú reachtúil i bhFoirm Uimh. 19 i bhFoscríbhinn P ag
gabháil leis an iarraidh sin.

68. In aon chás ina gceanglaítear, faoin gCuid seo den
Ordú seo, go mbeidh dearbhú reachtúil ag gabháil le
hiarraidh, féadfaidh an Cuntasóir cibé fianaise bhreise is cuí
leis, ag fíorú na n-ábhar a bheidh luaite sa dearbhú sin, a
éileamh sula gcomhlíonfaidh sé an iarraidh.
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69. Déanfaidh an Cuntasóir, díreach tar éis éarlais nó cuid
d’éarlais a thabhairt ar ais, fógra a thabhairt don Aire
Tionscail agus Tráchtála faoin éarlais sin nó faoin gcuid sin
a bheith tugtha ar ais agus faoin méid a bheidh tugtha ar ais.

70. Aon uair a dhéanfar aon airgead a íoc as éarlais de
bhun alt 16 den Acht, tabharfaidh an Cuntasóir, a luaithe
is féidir, fógra don cheardchumann lena mbainfidh faoin
easnamh (más ann) a luaitear san alt sin agus faoi mhéid an
easnaimh sin.

IX. Éarlaisí faoi Acht an Bhainc Cheannais, 1942.

71. Sa Chuid seo den Ordú seo:—

ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ Acht an Bhainc Cheannais, 1942
(Uimh. 22 de 1942).

72. Aon éarlais faoi Chuid V den Acht, cibé acu mar
éarlais bhunaidh nó mar bhreisiú air sin, féadfar, gan ordú,
í a chur i leabhair an Chuntasóra chun cuntais dar teideal:

‘‘Ex parte (ainm an lóisteálaí)
Maidir le hAcht an Bhainc Cheannais, 1942,’’

ar an gcoinníoll nach ndéanfar aon urrús réadach a lóisteáil
faoi Chuid V den Acht, cibé acu is mar lóisteáil bhunaidh
nó mar bhreisiú air sin, gan ordú.

73. (1) Fad a bheifear ag feitheamh le hiarraidh ó lóist-
eálaí á iarraidh go ndéanfaí an chuid sin d’éarlais arna lóist-
eáil faoi Chuid V den Acht a bheidh lóisteáilte in airgead a
infheistiú, nó mura ndéanfaidh lóisteálaí iarraidh den sórt
sin, féadfaidh an Cuntasóir an t-airgead sin a chur ar admháil
lóisteála sa Bhanc.

(2) Iarraidh a beidh sínithe ag an lóisteálaí, nó sínithe
thar a cheann, beidh sí, gan ordú, ina leorúdarás don
Chuntasóir chun gach ceann nó aon cheann de na nithe seo
a leanas a dhéanamh:—

(a) an t-airgead sin, nó cuid shonraithe de, a infheistiú
in urrúis údaraithe a bheidh sonraithe san iarr-
aidh sin;

(b) na hurrúis údaraithe lena mbainfidh an iarraidh sin
a mhalartú ar urrúis údaraithe eile a bheidh
sonraithe san iarraidh sin, cibé acu trí dhíol agus
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athinfheistiú nó trı́ na hurrúis údaraithe sin a aist-
riú chuig an lóisteálaı́ mar mhalairt ar a choibhéis
de na hurrúis údaraithe eile sin;

(c) na hurrúis údaraithe lena mbainfidh an iarraidh sin
a dhíol agus airgead a dhéanamh díobh;

ar an gcoinníoll nach in urrúis réadacha a dhéanfar aon in-
fheistiú den sórt sin.

74. Iarraidh a bheidh sínithe ag an lóisteálaí, nó sínithe
thar a cheann, beidh sí, gan ordú, ina leorúdarás don
Chuntasóir chun an t-ioncam a íoc leis an lóisteálaí ó thráth
go chéile faoi mar a gheofar é as na hurrúis ina mbeidh
éarlais nó aon chuid d’éarlais arna lóisteáil faoi Chuid V den
Acht infheistithe de thuras na huaire.

75. Iarraidh a bheidh sínithe ag lóisteálaí, nó thar a
cheann, beidh sí, gan ordú, ina leorúdarás don Chuntasóir
chun éarlais iomlán nó aon chuid d’éarlais arna lóisteáil faoi
Chuid V den Acht, nó an méid sin di nach mbeidh íoctha
amach cheana féin de bhun fhorálacha alt 45 den Acht, a íoc
leis an lóisteálaí sin nó a aistriú chuige de réir na hiarrata sin.

76. I gcás aon iarrata arna déanamh faoin gCuid seo den
Ordú seo a bheith sínithe ag duine a airbheartóidh a bheith
ag gníomhú thar ceann lóisteálaí, féadfaidh an Cuntasóir a
cheangal go dtabharfar fianaise á fianú an duine a mbeidh
an iarraidh sínithe aige amhlaidh a bheith údaraithe go cuí
chun an iarraidh sin a dhéanamh. Féadfar an fhianaise sin a
thabhairt le deimhniú arna shíniú ag aturnae ag gníomhú dó
thar ceann an lóisteálaí, mura rud é, in aon chás, go gceang-
lóidh an Cuntasóir gur le dearbhú reachtúil nó mionn-
scríbhinn a thabharfar an fhianaise sin.

77. Féadfaidh an Cuntasóir, i gcás ar bith, d’ainneoin aon
ní sa Chuid seo den Ordú seo, diúltú gníomhú gan ordú.

X. Éarlaisí faoin Acht um Cheantálaithe agus Gníomhairí
Tithe, 1947.

78. Sa Chuid seo den Ordú seo:—

ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ an tAcht um Cheantálaithe agus
Gníomhairí Tithe, 1947 (Uimh. 10 de 1947).

79. Aon éarlais faoi Chuid IV den Acht, cibé acu mar
éarlais bhunaidh nó mar bhreisiú air sin, féadfar, gan ordú,
í a chur i leabhair an Chuntasóra chun cuntais dar teideal:
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‘‘Ex parte (ainm an lóisteálaí),
Maidir leis an Acht um Cheantálaithe agus Gníomh-

airí Tithe, 1947,’’

ar an gcoinníoll nach ndéanfar aon urrús réadach a lóisteáil
faoi Chuid IV den Acht, cibé acu mar lóisteáil bhunaidh nó
mar bhreisiú air sin, gan ordú.

80. (1) Fad a bheifear ag feitheamh le hiarraidh ó lóisteál-
aı́ á iarraidh go ndéanfaı́ an chuid sin d’éarlais arna lóisteáil
faoi Chuid IV den Acht a bheidh lóisteáilte in airgead a in-
fheistiú, nó mura ndéanfaidh sé iarraidh den sórt sin, féadfaidh
an Cuntasóir an t-airgead sin a chur ar admháil lóisteála sa
Bhanc.

(2) Iarraidh a beidh sı́nithe ag an lóisteálaı́, nó sı́nithe
thar a cheann, beidh sı́, gan ordú, ina leorúdarás don Chuntas-
óir chun gach ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas a
dhéanamh, eadhon:—

(a) an t-airgead sin, nó cuid shonraithe de, a infheistiú
in urrúis údaraithe a bheidh sonraithe san iarr-
aidh sin;

(b) na hurrúis údaraithe lena mbainfidh an iarraidh sin a
mhalartú ar urrúis údaraithe eile a bheidh sonraithe
san iarraidh sin, cibé acu trı́ dhı́ol agus athinfheistiú
nó trı́ na hurrúis údaraithe sin a aistriú chuig an
lóisteálaı́ mar mhalairt ar a choibhéis de na hurrúis
údaraithe eile sin;

(c) na hurrúis údaraithe lena mbainfidh an iarraidh sin a
dhı́ol agus airgead a dhéanamh dı́obh;

ar an gcoinnı́oll nach in urrúis réadacha a dhéanfar aon infheist-
iú den sórt sin.

81. Iarraidh a bheidh sı́nithe ag an lóisteálaı́, nó sı́nithe thar
a cheann, beidh sı́, gan ordú, ina leorúdarás don Chuntasóir
chun an t-ioncam a ı́oc leis an lóisteálaı́ ó thráth go chéile faoi
mar a gheofar é as na hurrúis ina mbeidh éarlais nó aon chuid
d’éarlais arna lóisteáil faoi Chuid IV den Acht infheistithe de
thuras na huaire.

82. I gcás aon iarrata arna déanamh faoin gCuid seo den
Ordú seo a bheith sı́nithe ag duine a airbheartóidh a bheith ag
gnı́omhú thar ceann lóisteálaı́, féadfaidh an Cuntasóir a cheang-
al go dtabharfar fianaise á fianú an duine a mbeidh an iarraidh
sı́nithe aige amhlaidh a bheith údaraithe go cuı́ chun an iarraidh
sin a dhéanamh. Féadfar an fhianaise sin a thabhairt le deimhniú
arna shı́niú ag aturnae ag gnı́omhú dó thar ceann an lóisteálaı́,
mura rud é, in aon chás, go gceanglóidh an Cuntasóir gur le
dearbhú reachtúil nó mionnscrı́bhinn a thabharfar an fhianaise
sin.



391 O. 77, r. 83

83. Féadfaidh an Cuntasóir, i gcás ar bith, d’ainneoin aon
ní sa Chuid seo den Ordú seo, diúltú gníomhú gan ordú.

XI. Ilghnéitheach.

84. Déanfaidh an Cuntasóir, ar iarraidh arna síniú ag
duine nó thar ceann duine a bheidh ag éileamh leas a bheith
aige in aon chistí sa Chúirt a bheidh chun creidiúna do
chuntas a bheidh sonraithe san iarraidh sin, deimhniú a eis-
iúint i dtaobh mhéid agus thuairisc na gcistí sin, agus beidh
tagairt sa deimhniú sin do mhaidin an lae is dáta dó, agus ní
áireofar idirbhearta an lae sin ann, agus cuirfidh an Cuntasóir
in iúl ar an deimhniú sin dátaí aon orduithe ag srianadh na
cistí sa Chúirt a bheidh chun creidiúna don chuntas a bheidh
luaite sa deimhniú sin a aistriú, a dhíol, a sheachadadh
amach nó a íoc, nó aon ní eile a dhéanamh leo, agus cibé
acu a bheidh difear á dhéanamh ag na horduithe sin do
phríomhshuim nó d’ús, maille le haon orduithe muirir a
mbeidh difear á dhéanamh acu do na cistí sin agus a mbeidh
fógra faighte aige fúthu faoi seach, agus ainmneacha na
ndaoine a mbeidh fógra le tabhairt dóibh, nó a mbeidh na
horduithe srianta nó muirir sin déanta ina bhfabhar, agus
dáta aon fhógra a fhéadfaidh a bheith faighte aige ina luafar
dleacht a bheith iníoctha agus a mbeidh meabhrán ina taobh
curtha ina leabhair de bhun riail 52, agus má iarrtar sin air,
cuirfidh an Cuntasóir in iúl ar an deimhniú sin ainmneacha
na ndaoine a mbeidh na cistí sin taiscthe acu agus na suim-
eanna faoi seach a bheidh taiscthe acu. Féadfaidh an Cuntas-
óir aon deimhniú den sórt sin a athdhátú, ar an gcoinníoll
nach mbeidh aon athrú déanta ar mhéid nó ar thuairisc na
gcistí nó ar na taifid a dhéanfaidh difear don chéanna ó
thráth eisithe an deimhnithe. Nuair a bheidh cúis nó ábhar
curtha isteach sa liosta dá dtagraítear i riail 87, cuirfear é sin
in iúl ar an deimhniú a bhainfidh leis sin.

85. Ar iarraidh arna síniú ag duine nó thar ceann duine a
bheidh ag éileamh leas a bheith aige i gcistí sa Chúirt, féad-
faidh an Cuntasóir athscríbhinn den chuntas ina leabhair a
bheidh sonraithe san iarraidh sin a eisiúint. Féadfaidh sé,
freisin, ar iarraidh dá samhail, cibé faisnéis eile a sholáthar
nó cibé deimhniú a eisiúint maidir le haon idirbhearta nó
déileálacha le cistí sa Chúirt (lena n-áirítear deimhniú
asbhainte Cánach Ioncaim Éireannaı́ nó Briotanaı́) a éileofar
ó thráth go chéile in aon chás áirithe.

86. (1) Féadfaidh an Cuntasóir, ó thráth go chéile, aon
iarmhéideanna cistí a bheidh chun creidiúna d’aon chuntas
mórleabhair agus nach mbeifear tar éis déileáil leo le cúig
bliana déag nó níos mó a thabhairt anonn go dtí cuntas
mórleabhair ghinearálta d’iarmhéid díomhaoin; agus féad-
faidh sé na díbhinní a fhabhróidh ó thráth go chéile ar aon
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iarmhéideanna cistí a bheidh tugtha anonn amhlaidh a chur
chun creidiúna don chuntas mórleabhair ghinearálta céanna.

(2) Nuair a bheifear le gníomhú ar ordú ag déileáil le
cistí a bheidh tugtha anonn faoin riail seo, tabharfaidh an
Cuntasóir na cistí sin, agus aon díbhinní a bheidh fabhraithe
orthu, ar ais chun creidiúna do chuntas mórleabhair faoin
teideal céanna leis an gcuntas óna mbeifear tar éis iad a
thabhairt anonn amhlaidh, agus déileálfaidh sé leo mar a
bheidh ordaithe leis an ordú sin.

87. (1) An 31ú lá de Mhárta, nó roimhe, gach cúigiú
bliain ullmhóidh an Cuntasóir, i cibé foirm agus le cibé
sonraí a ordóidh an Príomh-Bhreitheamh ó thráth go chéile,
liosta nó ráiteas i dtaobh na gcuntas i leabhair Oifig an
Chuntasóra a bheidh tugtha anonn go dtí an cuntas mór-
leabhair ghinearálta faoi riail 86 a mbeidh aon chistí nach lú
ná £500 chun creidiúna dóibh. Comhdófar an liosta nó an
ráiteas sin sa Phríomh-Oifig, agus déanfar cóip de a chur
isteach san Iris Oifigiúil agus a fhoilseánadh in oifigí uile
agus faoi seach na Cúirte.

(2) Féadfaidh an Cuntasóir, dá rogha féin, aon fhais-
néis a thabhairt i dtaobh aon chistí sa Chúirt a bheidh
luaite sa liosta nó sa ráiteas sin ar iarraidh a fháil arna síniú
ag an duine a mbeidh an fhaisnéis sin á hiarraidh aige, nó
ag a aturnae. Más aturnae a dhéanfaidh an iarraidh sin, ní
thabharfar an fhaisnéis sin mura luafar san iarraidh ainm
agus seoladh an duine a mbeidh an iarraidh á déanamh thar
a cheann, agus, i dtuairim an iarratasóra, leas tairbhiúil a
bheith ag an duine sin sna cistí sin. Más rud é gur aon duine
seachas aturnae a dhéanfaidh an iarraidh sin, ní thabharfar
an fhaisnéis sin mura féidir leis an iarratasóir an Cuntasóir
a shásamh gur iarraidh de chineál í a fhéadfar a chomhlíon-
adh go cuí.

88. Féadfaidh an Cuntasóir, ó thráth go chéile, na hiar-
mhéideanna airgid agus urrús sin nach mbeidh £50 iontu san
iomlán agus nach mbeifear tar éis déileáil leis an airgead nó
leis na hurrúis orthu sna cúig bliana roimhe sin, a thabhairt
anonn go dtí cuntas speisialta d’iarmhéideanna beaga. Nuair
a bheifear le gníomhú ar ordú ag déileáil le cistí a bheidh
tugtha anonn faoin riail seo, tabharfaidh an Cuntasóir na cistı́
sin, agus aon dı́bhinnı́ a bheidh fabhraithe orthu, ar ais go dtí
an cuntas óna mbeifear tar éis iad a thabhairt anonn
amhlaidh, agus déileálfaidh sé leo mar a bheidh ordaithe leis
an ordú sin.

89. Nı́ rachaidh fad theideal aon chreidmheasa mórleabhair
thar shé fhocal is tríocha (gan, i gcás cuntais ar leith i gcúis
nó in ábhar, teideal na cúise nó an ábhair ina mbeidh na
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cuntais ar leith sin oscailte a áireamh) ach amháin, i gcás cistí
a bheidh tugtha isteach faoi fhorálacha an Lands Clauses
Consolidation Act, 1845, nó an Railways Act (Ireland), 1851,
nó aon reachta ina gcorprófar an céanna, go bhféadfaidh an
Cuntasóir, nuair nach féidir an teideal a shainiú i sé fhocal
is tríocha, cur leis an líon sin focal oiread agus is gá. Ar an
gcoinníoll, freisin, go bhféadfar an teideal sin a shíneadh thar
shé fhocal is tríocha in aon chás eile má thugtar leorchúis
chun sástacht an Chuntasóra leis sin a dhéanamh. I dteideal
den sórt sin áireofar ceithre fhigiúr mar fhocal amháin.

90. Féadfaidh an Cuntasóir gearrtheideal a ainmniú le
haghaidh aon chreidmheasa mórleabhair, agus taifeadfar an
gearrtheideal sin i leabhair an Bhainc.

91. Féadfaidh an Cuntasóir, gan aon ordú chuige sin, na
bearta is gá a dhéanamh chun aon urrúis sa Chúirt a
chomhshó, arb éigeantach do na sealbhóirí, faoi aon reacht
nó ordachán ón gCúirt, nó faoi aon scéim chomh-
shocraíochta nó díol arna déanamh nó arna dhéanamh nó
arna ceadú nó arna cheadú go cuí faoi aon fhoráil
d’fhorálacha Acht na gCuideachtaí, 1963, iad a chomhshó.
Taiscfear leis an gCuntasóir an t-údarás chun an comhshó
sin a dhéanamh, lena n-áireofar, má theastaíonn sin uaidh,
cóip fhianaithe de mhionnscríbhinn ó rúnaí na cuideachta nó
an chomhlachta phoiblí lena mbainfidh nó ón oifigeach cuí
eile den chuideachta nó den chomhlacht, nó ón aturnae thar
ceann aon pháirtí de na páirtithe sa chúis nó san ábhar a
mbeidh na hurrúis chun creidiúna dó, ina leagfar amach na
himthosca faoina mbeidh an comhshó tagtha chun bheith
éigeantach ar na sealbhóirí; agus coinneoidh an Cuntasóir na
doiciméid sin agus is iad a bheidh mar údarás aige chun an
comhshó dá dtagrófar iontu a dhéanamh.

92. Aon uair a dhéanfar aon mhéid nó lı́on stoc, scaireanna
nó urrús eile sa Chúirt (dá ngairtear an t-urrús bunaidh sa
riail seo) a chomhshó in aon stoc nó scaireanna eile, nó in
aon urrúis eile (dá ngairtear an t-urrús ionaid sa riail seo),
sa dóigh go mbeidh difríocht idir an tuairisc ar an gcéanna
agus an tuairisc a bheidh tugtha ar an urrús bunaidh san
ordú nó san údarás eile faoina mbeidh an Cuntasóir ag
gníomhú ina leith, díscríobhfaidh an Cuntasóir an t-urrús
bunaidh arna chomhshó amhlaidh as an gcuntas a bhféad-
faidh sé go mbeidh an céanna chun creidiúna dó, agus cuir-
fidh sé chun an chuntais chéanna cuid chomhréireach den
urrús ionaid; agus, ach amháin a mhéid a fhéadfaidh sé go
ndéanfar difear d’aon urrús bunaidh le haon ordú a
thabharfar go dtí Oifig an Chuntasóra i dtráth cuí chun na
críche, tabharfaidh an Cuntasóir éifeacht, a mhéid is in-
déanta, do gach cuid d’aon ordú nó údarás eile faoina
mbeidh sé tar éis bheith ag gníomhú agus ina dtagrófar d’aon
urrús bunaidh den sórt sin arna chomhshó mar a dúradh, nó
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do na díbhinní air, amhail is dá mbeifí ag tagairt inti don
urrús ionaid nó do na díbhinní air; ar an gcoinníoll nach
ndéanfar íocaíochtaí ioncaim dá bhun seo, gan ordú, in aon
chás inar blianacht infhoirceanta an t-údarás ionaid; mura
rud é go mbeidh an bhlianacht infhoirceanta sin bunaithe ar
asbhaint i leith ciste fiachmhúchta a mbeidh sé beartaithe dó
go nglacfaidh sé ionad chaipiteal an urrúis bhunaidh.

93. I gcás ina mbeifear tar éis aon chuideachta a fhoir-
ceannadh, agus go ndéanfar í a dhíscaoileadh ina dhiaidh
sin, déanfaidh an Cuntasóir, ar fhógra i scríbhinn a fháil ón
leachtaitheoir, nó ón Aire Tionscail agus Tráchtála, á rá gan
aon sócmhainní a bheith dáilte, nó nach ndéanfar aon
sócmhainní a dháileadh, i leith aon urrús de chuid na cuid-
eachta a bheidh taiscthe sa Chúirt, agus ó Chláraitheoir na
gCuideachtaí Comhstoic á rá an chuideachta a bheith
díscaoilte, na hurrúis sin a dhíscríobh as an gcuntas a mbeidh
siad chun creidiúna dó.

94. Aon uair a dhéanfar aon litreacha leithroinnte, scruith-
leithrannta, nó urrúis eile a leithroinnt nó a shannadh i leith
aon suimeanna stoic, nó i leith aon scaireanna nó urrús eile
sa Chúirt, déanfar na litreacha leithroinnte nó na scruith-
leithrannta sin, nó na hurrúis eile sin i gcás ina ngabhfaidh
leo airgead a íoc (ach amháin cibé cinn acu, más ann, a
ndéanfaidh aon ordú a mbeidh fógra ag an gCuntasóir faoi
difear dóibh), a dhíol. An t-airgead a bheidh le teacht as an
díol sin íocfaidh an bróicéir é le cuntas an Chuntasóra sa
Bhanc, agus cuirfear i leabhair an Chuntasóra é, chun na
gcuntas faoi seach a mbeidh an stoc nó na scaireanna sin, nó
na hurrúis eile sin, a mbeidh na litreacha leithroinnte nó na
scruithleithrannta sin nó na hurrúis eile sin leithroinnte nó
sannta ina leith, chun creidiúna dóibh.

95. Ar ordú stoptha nó ordú muirir ag déileáil le haon
chistí faoina rialú a fháil, déanfaidh an Cuntasóir lá agus
tráth faighte an ordaithe sin a thaifeadadh ina chlár ord-
uithe agus ar an gcóip den ordú a bheidh taiscthe leis, ionas
go bhféadfar tosaíocht na n-orduithe sin a fhionnadh agus
a chinneadh.

96. Déanfaidh an Cuntasóir, an 31ú lá de Mhárta nó
roimhe gach bliain, cuntas a ullmhú, i cibé foirm a fhor-
ordóidh sé le formheas an Phríomh-Bhreithimh, ina dtais-
peánfar méid iomlán na gcistí a bheidh íoctha nó aistrithe
isteach sa Chúirt agus amach aisti sa bhliain dar críoch an
30ú lá de Mheán Fómhair an bhliain deiridh roimhe sin,
maille le hiarmhéid na gcistí sa Chúirt i dtús agus i ndeireadh
na bliana sin. Cuirfear cóipeanna den chuntas sin ar aghaidh
go dtí an tAire Dlí agus Cirt agus an tAire Airgeadais.
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97. I gcás ina mbeidh cistí a bheidh taiscthe sa Chúirt chun
creidiúna do chuntas an Chuntasóra, cibé acu faoi ordú ón
gCúirt nó ar shlí eile, faoi réir aon iontaobhais chun aon
chríche carthanúla, nó i gcás ina ndlífidh iontaobhas den sórt
sin difear a dhéanamh dóibh, cibé acu láithreach nó tar éis
aon leas nó leasanna tosaíochta saoil nó aon leas nó leasanna
tosaı́ochta eile a fhoirceannadh, nó faoi réir aon leasa nó leas-
anna tosaíochta saoil nó aon leasa nó leasanna tosaíochta
eile, déanfaidh an duine nó na daoine a mbeidh na cistí sin
á dtaisceadh aige nó acu, nó déanfaidh a aturnaetha nó a
n-aturnaetha, fógra i scríbhinn ina leagfar amach na sonraí i
dtaobh na gcistí a bheidh taiscthe amhlaidh, maille le ráiteas
gearr i dtaobh chineál agus cháilíocht aon iontaobhais den
sórt sin, a tharchur chuig Coimisinéirí na dTabhartas agus
na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn tríd an bPríomh-Oifig
laistigh de cheithre lá dhéag ó dháta aon taiscthe den sórt
sin a dúradh.

XII. Cuntas Leachtaithe na gCuideachtaí.

98. Déanfaidh an Cuntasóir cuntas a oscailt láithreach sa
Bhanc dá ngairfear ‘‘Cuntas Leachtaithe na gCuideachtaí’’.

99. Beidh Cuntas Leachtaithe na gCuideachtaí faoi rialú
na Cúirte.

100. Nuair is mian le Leachtaitheoir airgead a thaisceadh
i gCuntas Leachtaithe na gCuideachtaí de bhun alt 307 (1)
d’Acht na gCuideachtaí, 1963, cuirfidh sé i gceangal leis an
mionnscríbhinn a bheidh le comhdú aige sceideal i bhfoirm
is ionann agus Foirm Uimh. 1 i bhFoscríbhinn P, ina leag-
far amach:

(a) ainm na cuideachta arb é a Leachtaitheoir é;

(b) a ainm agus a sheoladh;

(c) dáta rite an rúin foirceanta agus dáta a cheaptha
ina Leachtaitheoir;

(d) an méid den airgead a bheidh le taisceadh chun
creidiúna don chuntas sin;

(e) an taisceadh á bheith á dhéanamh de bhun alt 307
(1).

Ní mór cóip fhianaithe den sceideal sin a fhágáil ag an
gCuntasóir.

101. Déanfaidh an Cuntasóir, an 1ú lá d’Fheabhra gach
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bliain, ráiteas a chur chuig an Aire Tionscail agus Tráchtála
agus chuig an Aire Airgeadais ina dtaispeánfar an méid a
bheidh tar éis bheith chun creidiúna do Chuntas Leacht-
aithe na gCuideachtaí an 31ú lá de Nollaig díreach roimhe
sin.

102. Ar sheacht mbliana a bheith caite ó dháta aon
taiscthe chun creidiúna do Chuntas Leachtaithe na gCuid-
eachtaí de bhun alt 307 (1) d’Acht na gCuideachtaí, 1963,
déanfaidh an Cuntasóir, ar an Aire Airgeadais dá iarraidh
sin air, an méid den taisceadh a bheidh fágtha gan éileamh
an tráth sin a aistriú chuig an Státchiste.

103. Ach amháin mar a fhoráiltear i riail 102, ní dhéanfar
aon íocaíocht as Cuntas Leachtaithe na gCuideachtaí gan
ordú ón gCúirt.

————————

ORDÚ 78.

Cumhachtaí aturnae a thaisceadh.

1. Féadfar ionstraim lena mbunófar nó lena gcúlghairfear
cumhacht aturnae a thaisceadh nó a chomhdú sa Phríomh-
Oifig má bhíonn sí fíoraithe de réir riail 2, agus an mhionn-
scríbhinn, an dearbhú nó an doiciméad nó na doiciméid
eile (más ann) lena mbeidh an forghníomhú fíoraithe ag
gabháil léi.

2. (1) Féadfar forghníomhú aon ionstraime den sórt sin
a fhíorú—

(a) le mionnscríbhinn arna mionnú nó dearbhú reacht-
úil arna dhéanamh ag an bhfinné fianaithe nó ag
duine éigin eile a mbeidh an ionstraim for-
ghníomhaithe ina láthair, no i gcás nach mbeidh
aon duine den sórt sin ar fáil, ag duine neamh-
chlaon éigin a aithneoidh síniú an deontóra; nó

(b) más rud é go mbeidh an ionstraim forghníomhaithe
lasmuigh de limistéar dhlínse na Cúirte os comh-
air nótaire phoiblí, le deimhniú nótaireachta lena
gcomhlíonfar forálacha mhír (2) den riail seo; nó

(c) le haon fhianaise eile ar leorfhianaise í i dtuairim
an Mháistir.

(2) Beidh deimhniú nótaireachta ar fhorghníomhú
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ionstraime i gceangal leis an ionstraim. I gcás inar deimhniú
ó nótaire poiblí arna cheapadh chun gníomhú d’aon chuid
de Chomhlathas Briotanach na Náisiún nó d’aon sealúchas
Briotanach an deimhniú, tabharfar aird bhreithiúnach ar
shéala agus ar shíniú an nótaire sin, arna ghreamú d’aon
deimhniú den sórt sin nó arna mhúnlú air nó arna chur leis,
gan a thuilleadh cruthúnais; ach in aon chás eile déanfar
síniú an nótaire phoiblí, agus an nótaire poiblí do bheith i
seilbh na hoifige sin, a fhíorú i Stáit Aontaithe Mheiriceá leis
an deimhniú ón gcléireach contae ar ina limistéar a bheidh
an nótaire ag cleachtadh, agus in áiteanna eile déanfaidh
breitheamh nó cúirt ag a mbeidh dlínse san áit ina mbeidh
an ionstraim forghníomhaithe, nó ionadaí nó gníomhaire
taidhleoireachta nó consalachta de chuid na hÉireann ag
feidhmiú a fheidhmeanna dó sa tír nó san áit ina mbeidh an
ionstraim forghníomhaithe, é a fhíordheimhniú.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala agus ar
shíniú na ndaoine a n-údaraítear anseo roimhe seo dóibh
deimhniú nótaireachta a fhíordheimhniú.

3. Déanfar innéacs aibítreach d’ainmneacha dheontóirí na
gcumhachtaí aturnae uile a ullmhú agus a choimeád sa
Phríomh-Oifig agus, i gcás ina dtaiscfear ionstraim lena gcúl-
ghairfear cumhacht aturnae, cuirfear nóta faoin gcúlghairm
sin ar an innéacs. Féadfaidh aon duine an t-innéacs a chuardach
ar an táille fhorordaithe a íoc.

4. Ní dhéanfaidh aon duine cóipeanna d’aon ionstraimí
den sórt sin nó ní bhainfidh aon duine sleachta astu. Déanfar
cóipeanna fianaithe d’ionstraimí den sórt sin a sholáthar ar
an táille fhorordaithe a íoc.

5. Glacfar le cóip fhianaithe d’ionstraim a sholáthrófar
faoin Ordú seo mar leorfhianaise ar ábhair na hionstraime
sin, agus ar thaisceadh na hionstraime sa Phríomh-Oifig,
agus beidh sí ina fianaise prima facie ar fhorghníomhú cuí
na hionstraime sin.

————————

ORDÚ 79.

An oifig phrobháide.

1. Ní bheidh feidhm ag an Ordú seo ach maidir le cleacht-
as agus nós imeachta probháide neamhchointinní san Oifig
Phrobháide.
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I. Iarratas ar phrobháid nó litreacha riaracháin.

2. Is é teideal a chuirfear ar gach imeacht a bhainfidh le
probháid agus riarachán:

‘‘AN ARD-CHÚIRT
PROBHÁID’’

3. Féadfar iarratas ar phrobháid nó litreacha riaracháin
a dhéanamh san Oifig Phrobháide i ngach cás. Féadfar na
hiarratais sin a dhéanamh trí aturnae nó i bpearsa, ach ní
dhéileálfar leo trí litir.

4. Ní cheadóidh an tOifigeach Probháide probháid nó lit-
reacha riaracháin a eisiúint go dtí go mbeidh na fiosrúcháin
go léir is cuí leis a thionscnamh freagartha chun a shástachta.
Tá an tOifigeach Probháide, ina dhiaidh sin agus uile, lena
oiread saoráide a thabhairt chun deonuithe probháide nó
riaracháin a fháil agus a bheidh i gcomhréir le haird chuí ar
earráid nó calaois a chosc.

5. (1) Agus cinneadh á dhéanamh cé dó a ndeonófar lit-
reacha riaracháin eastáit duine a bheidh tar éis bháis ar an
1 Eanáir, 1967, nó dá éis, agus é ina dhíthiomnóir go hiomlán
agus sainchónaí air in Éirinn, beidh na daoine ag a mbeidh
leas tairbhiúil in eastát an éagaigh i dteideal deonú riar-
acháin san ord tosaíochta seo a leanas, eadhon:—

(a) an céile marthanach;

(b) an céile marthanach i gcomhpháirt le leanbh leis an
éagach arna ainmniú ag an gcéile sin;

(c) leanbh nó leanaí an éagaigh (lena n-áirítear aon
duine ag a mbeidh teideal de bhua an Achta
Dlisteanais, 1931, teacht i gcomharbas ar eastát
an éagaigh);

(d) sliocht aon linbh a bheidh tar éis bháis le linn shaol
an éagaigh;

(e) athair nó máthair an éagaigh nó, i gcás duine
neamhdhlisteanaigh a bheidh tar éis bháis gan
bheith dlisteanaithe, an mháthair;

(f) deartháireacha agus deirfiúracha an éagaigh (cibé
acu iad a bheith lánghaolmhar nó leasghaol-
mhar dó);
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(g) i gcás ina mbeidh aon deartháir nó deirfiúr tar éis
maireachtáil i ndiaidh an éagaigh, leanaí dearthár
nó deirféar a bheidh tar éis bháis roimh an
éagach;

(h) nianna agus neachtanna don éagach (cibé acu iad a
bheith lánghaolmhar nó leasghaolmhar dó);

(i) seantuismitheoirí;

(j) uncailí agus aintíní (cibé acu iad a bheith lánghaol-
mhar nó leasghaolmhar dó);

(k) sin-seantuismitheoirí;

(l) neasghaolta eile den ghlúin ghaoil is gaire (cibé acu
iad a bheith lánghaolmhar nó leasghaolmhar dó),
agus tosaíocht á tabhairt do thaobhghaolta ar
shinsearaigh réimdhíreacha;

(m) ainmnitheach an Stáit.

(2) Beidh an ceart céanna ar dheonú ag ionadaí
pearsanta aon duine de na daoine atá luaite anseo roimhe
seo (seachas ainmnitheach an Stáit) is a bheidh ag an duine
arb é a ionadaí é, ach sin faoi réir fho-riail (9) (b) den riail
seo lena bhforáiltear go dtabharfar tosaíocht do leasanna
beo ar leasanna marbha.

(3) I gcás ina mbeidh éilimh easaontacha ar dheonú i
measc comhaltaí d’aicme a bheidh i dteideal riaracháin,
tabharfar an deonú do na héilitheoirí díobh a roghnóidh an
tOifigeach Probháide tar éis dó fógra 21 lá ar a laghad a
thabhairt do na héilitheoirí iomaíochta nó, ar agóid arna
déanamh i scríbhinn laistigh den tréimhse sin, do cibé duine
a roghnóidh an Chúirt.

(4) Más rud é go mbeidh na daoine go léir a bheidh i
dteideal deonú faoi na forálacha sin roimhe seo den ord-
achán seo glanta as, féadfar deonú a thabhairt do chreidiúnaí
de chuid an éagaigh nó, faoi réir fho-riail (9) (b) den riail
seo, d’ionadaí pearsanta creidiúnaí.

(5) Beidh feidhm ag forálacha na nAchtanna Uchtála,
1952-1976, agus an teideal chun deonú á chinneadh, faoi
mar atá feidhm acu maidir le cineachadh maoine i gcás
díthiomnachta.

(6) I gcás ina mbeidh an t-éagach tar éis bháis an 1ú
lá d’Eanáir, 1967, nó dá éis, agus sainchónaí air in Éirinn,
agus uacht fágtha aige gan aon seiceadóir a bheith ceaptha
léi, nó lena mbeidh seiceadóir nó seiceadóirí ceaptha a
bheidh glanta as trí bhás, tréigean nó forghairm, nó ar shlí
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eile, cinnfear an duine nó na daoine a bheidh i dteideal
deonú riaracháin maille le huacht de réir an oird tosaíochta
seo a leanas, eadhon:—

(a) aon leagáidí nó réadtiomnaí iarmharach ag teacht-
adh dó ar iontaobhas d’aon duine eile;

(b) aon leagáidí nó réadtiomnaí iarmharach saoil;

(c) aon leagáidí nó réadtiomnaí iarmharach eile nó, faoi
réir fho-riail (9) (b) den riail seo, lena bhforáil-
tear go dtabharfar tosaíocht do leasanna beo ar
leasanna marbha, ionadaí pearsanta aon leagáidí
nó réadtiomnaí iarmharaigh den sórt sin;

(d) aon leagáidí nó réadtiomnaí iarmharach saoil i
gcomhpháirt le haon leagáidí nó réadtiomnaí
iarmharach deiridh ar thréigean nó ar thoiliú na
coda eile de na leagáidithe nó réadtiomnaithe
iarmharacha saoil;

(e) i gcás nach mbeidh an t-iarmhar i dtéarmaí a bheidh
diúscartha go hiomlán, féadfaidh an tOifigeach
Probháide, más dóigh leis an t-eastát go léir nó
bunáite an eastáit, arna fhionnadh tráth an iarr-
atais ar dheonú, a bheith diúscartha mar sin féin
ag an tiomnóir, a cheadú deonú a thabhairt d’aon
leagáidí nó réadtiomnaí a bheidh i dteideal an
eastáit a bheidh diúscartha amhlaidh, nó i dteid-
eal scaire ann, gan aird a thabhairt ar an duine a
bheidh i dteideal scaire in aon iarmhar nach
mbeidh diúscartha leis an uacht;

(f) i gcás nach mbeidh an t-iarmhar diúscartha go hiom-
lán leis an uacht, aon duine (seachas creidiúnaí)
a bheidh i dteideal deonú i gcás díthiomnachta
iomláine de réir an oird tosaíochta atá leagtha
amach i bhfo-rialacha (1) go (5);

(g) aon leagáidí nó réadtiomnaí nó aon chreidiúnaí nó,
faoi réir fho-riail (9) (b), ionadaí pearsanta aon
duine den sórt sin.

(7) I gcás ina dteipfidh ar bhronntanas d’aon duine de
bhíthin alt 82 den Acht Comharbais, 1965 (lena bhforáiltear
go mbeidh bronntanais d’fhinnéithe fianaithe nó dá gcéilí ar
neamhní), ní bheidh aon cheart ag an duine sin ar dheonú
mar thairbhí arna ainmniú san uacht ach beidh sin gan
dochar dá cheart ar dheonú in aon cháil eile.

(8) I gcás ina mbeidh an t-éagach tar éis bháis an 1ú
lá d’Eanáir, 1967, nó dá éis, agus sainchónaí air lasmuigh
d’Éirinn,
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(a) féadfaidh an tOifigeach Probháide deonú riaracháin
i gcás díthiomnachta, nó maille le huacht, i leith
an eastáit shochorraithe a thabhairt mar a lean-
as, eadhon:—

(i) don duine a mbeidh riarachán an eastáit
shochorraithe curtha de chúram air ag an
gCúirt ag a mbeidh dlínse san áit ina mbeidh
an t-éagach tar éis bháis agus sainchónaı́ air
inti; nó

(ii) don duine a bheidh i dteideal an t-eastát so-
chorraithe a riaradh de réir dhlí na háite ina
mbeidh an t-éagach tar éis bháis agus sain-
chónaí air inti;

(b) féadfaidh an tOifigeach Probháide deonú riaracháin
i gcás díthiomnachta, nó maille le huacht, i leith
an eastáit dhochorraithe a thabhairt de réir an dlí
a bheadh infheidhme dá mbeadh an t-éagach tar
éis bháis agus sainchónaí air in Éirinn;

(c) ní fhorléireofar aon ní san fho-riail seo mar ní a
dhéanfaidh dochar d’aon chumhacht a d’fhéad-
fadh a bheith infheidhmithe murach sin chun,
más rud é nach mbeidh aon seiceadóir ainmnithe
san uacht agus má thugtar san uacht tuairisc
dhualgais duine ainmnithe i dtéarmaí ar leor iad
chun seiceadóir a dhéanamh den duine de réir
bhrí na huachta, probháid a dheonú don duine
sin.

(9) (a) Féadfar deonú a thabhairt d’aon duine a
bheidh ina theideal gan fógra a thabhairt do dhaoine eile a
bheidh i dteideal deonú san aicme chéanna, ach féadfaidh
an tOifigeach Probháide a cheangal go dtabharfar fógra;

(b) mura n-ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide
a mhalairt tabharfar deonú do dhuine beo
d’aicme a bheidh ina theideal i dtosaíocht ar
ionadaí pearsanta duine den aicme sin a bheidh
tar éis bháis i ndiaidh an éagaigh;

(c) mura n-ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide
a mhalairt tabharfar deonú do dhuine nach
mbeidh faoi mhíchumas dlíthiúil i dtosaíocht ar
chúramaí nó ar chaomhnóir duine faoi mhí-
chumas dlíthiúil ag a mbeidh teideal comh-
ionann, ar an gcoinnı́oll, i gcás iarratais ó chúramaı́
duine faoi mhíchumas dlíthiúil, go rachaidh an
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Chúirt nó an tOifigeach Probháide, sula dtabhar-
far deonú, i gcomhairle le Cláraitheoir na
gCoimircithe Cúirte.

(10) I gcás ina mbeidh uacht in aon teanga seachas an
Ghaeilge nó an Béarla, féadfaidh an tOifigeach Probháide í
a ligean faoi chruthú i dtéarmaí tiontaithe uirthi sa Ghaeilge
nó sa Bhéarla.

(11) I gcás ina mbeidh a leas iomlán in eastát an
éagaigh sannta ag an aon duine amháin a bheidh i dteideal
an eastáit, cibé acu faoi uacht nó i gcás díthiomnachta,
gabhfaidh an sannaí ionad an tsannóra san ord tosaíochta
i gcomhair deonú.

(12) I gcás ina mbeidh duine i dteideal an leasa thair-
bhiúil in eastát iomlán éagaigh, féadfar riarachán, ar thréig-
ean agus ainmniú an duine sin, a dheonú don duine, nó do
na daoine i gcomhpháirt, a bheadh i dteideal eastát, nó scaire
in eastát, an duine a bheidh ag tréigean amhlaidh dá mba
rud é go raibh an duine sin tar éis bháis ina dhíthiomnóir.

(13) I gcás ina mbeidh tuismitheoirí éagaigh i dteideal
an leasa thairbhiúil in eastát iomlán an éagaigh sin, féadfar
riarachán, ar thréigean agus ar thoiliú na dtuismitheoirí sin,
a dheonú don leanbh, nó do na leanaí i gcomhpháirt, a ainm-
neoidh na tuismitheoirí.

(14) Ní thabharfar aon deonú riaracháin do bhreis is
triúr i gcomhpháirt mura n-ordóidh an tOifigeach Probháide
a mhalairt.

(15) Nuair is gá, ar bhás ionadaí phearsanta éagaigh
gan an t-eastát a bheith riartha go hiomlán aige, riarachán
eastát neamhriartha an éagaigh a dheonú, is iad na rialacha
a mbeidh feidhm acu ar iarratas a dhéanamh ar dheonú
bunaidh na rialacha a mbeidh feidhm acu maidir le fionnadh
an deontaí nua.

(16) Agus cinneadh á dhéanamh cé dó a bhféadfar
deonú riaracháin i gcás díthiomnachta, nó maille le huacht,
a thabhairt i gcás duine a bheidh tar éis bháis roimh an 1ú
lá d’Eanáir, 1967, comhlı́onfar na rialacha a bhı́ i bhfeidhm
agus ab infheidhme go dtí seo maidir le cás den sórt sin.

II. Uacht a fhorghníomhú.

6. Más rud é nach mbeidh aon chlásal fianaithe ag gabháil
le huacht a thíolacfar i gcomhair probháide, nó i gcomhair
riaracháin maille le huacht, nó mura leor an clásal fianaithe
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a bheidh ag gabháil léi, éileoidh an tOifigeach Probháide
mionnscríbhinn ó dhuine amháin, ar a laghad, de na finn-
éithe a mbeidh an uacht fianaithe acu lena síniú, más rud é
go mbeidh na finnéithe sin nó ceachtar acu ar marthain, chun
a chruthú go mbeifear tar éis na forálacha reachtúla maidir
le forghníomhú uachtanna a comhlíonadh. Cuirfear nóta
arna shíniú ag an Oifigeach Probháide ar an gcóip léirscríofa
den uacht a bheidh i gceangal leis an bprobháid nó leis an
riarachán, á chur in iúl mionnscríbhinní forghníomhaithe cuí,
nó de réir mar a bheidh, a bheith comhdaithe.

7. Má dhealraíonn sé don Oifigeach Probháide, ar cibé
mionnscrı́bhinnı́ a chomhdófar a ghrinnscrúdú, nach mbeifear
tar éis na forálacha reachtúla is infheidhme a chomhlíonadh,
diúltóidh an tOifigeach Probháide probháid na huachta air-
bheartaithe.

8. Más rud é go mbeidh an bheirt fhinné a mbeidh an
uacht fianaithe acu lena síniú tar éis bháis, nó mura féidir,
mar gheall ar imthosca eile, aon mhionnscríbhinn a fháil ó
cheachtar díobh, rachfar i muinín daoine eile (más ann) a
bhféadfaidh sé go mbeidh siad tar éis bheith i láthair tráth
forghníomhaithe na huachta, ach mura féidir aon mhionn-
scríbhinn ó aon duine eile den sórt sin a fháil, gheofar fianaise
i mionnscrı́bhinn faoin bhfíoras agus faoi lámhscríbhneoir-
eacht an éagaigh agus na bhfinnéithe a mbeidh an uacht
fianaithe acu lena síniú, agus freisin faoi aon imthosca a
bhféadfaidh sé go mbeidh siad ina gcúis le toimhde i
bhfabhar an fhorghníomhaithe chuí.

9. Más rud é, ar an mionnscríbhinn nó na mionnscríbhinní
ina mbeidh fíorais an cháis leagtha amach a ghrinnscrúdú,
gur dealraitheach amhras a bheith ann faoin uacht a bheith
forghníomhaithe go cuí, ceanglóidh an tOifigeach Probháide
ar na páirtithe an t-ábhar a thabhairt os comhair na Cúirte.

III. Idirlínithe agus Athruithe.

10. Beidh idirlínithe agus athruithe neamhbhailí mura rud
é go mbeidh siad tar éis bheith san uacht roimh fhor-
ghníomhú na huachta, nó, más rud é go mbeidh siad déanta
dá éis sin, mura rud é go mbeidh siad forghníomhaithe agus
fianaithe ar an modh is gá de réir dlí, nó mura rud é go
mbeidh siad déanta bailí trí ath-fhorghníomhú na huachta,
nó trí chodaisíl a bheidh ag gabháil leis an uacht a fhor-
ghníomhú ina dhiaidh sin.

11. Nuair a bheidh idirlínithe nó athruithe san uacht
(mura rud é go mbeidh siad forghníomhaithe go cuí, nó
réamhaithriste sa chlásal fianaithe nó sainaitheanta ar
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dhóigh eile leis), comhdófar mionnscríbhinn nó mionn-
scríbhinní i gcruthúnas ar iad a bheith san uacht roimh fhor-
ghníomhú na huachta, ach amháin nuair is beag tábhacht a
bheidh leis na hathruithe, agus go mbeidh siad fianaithe le
hinisealacha na bhfinnéithe fianaithe.

IV. Scriosadh amach agus Díobhadh.

12. Ní bheidh feidhm ag scriosadh amach agus díobhadh
mura rud é go gcruthófar é a bheith san uacht roimh fhor-
ghníomhú na huachta, nó mura rud é go ndéanfar na hath-
ruithe a bheidh déanta san uacht leis sin a fhorghníomhú
agus a fhianú go cuí, nó mura rud é go mbeidh siad déanta
bailí trí ath-fhorghníomhú na huachta, nó trí chodaisíl a
bheidh ag gabháil léi a fhorghníomhú ina dhiaidh sin. Más
rud é nach bhféadfar aon fhianaise shásúil a thabhairt ar aird
i dtaobh thráth déanta an scriosta amach agus an díobhaidh
sin, agus nach mbeidh na focail a bheidh scriosta amach nó
díofa glanta amach ar fad, ach go bhféadfar, ar an bpáipéar
a iniúchadh, iad a fhionnadh, ní foláir iad a bheith ina gcuid
den phrobháid. I ngach cás ina bhféadfadh tábhacht a bheith
le focail a bheidh scriosta amach nó díofa, beidh mionn-
scríbhinn ag teastáil.

V. Doiciméid dá dtagrófar in Uacht.

13. Má bhíonn tagairt in uacht d’aon ghníomhas, páipéar,
meabhrán, nó doiciméad eile, de chineál a tharraingeodh
ceist ar chóir nó nár chóir dó bheith ina chomhchuid den
uacht, tabharfar an gníomhas, an páipéar, an meabhrán nó
an doiciméad eile sin ar aird, d’fhonn a fhionnadh an mbeidh
sé i dteideal probháide; agus mura dtabharfar ar aird é,
tabharfar cuntas ina neamhthabhairt ar aird.

14. Ní ligfear aon ghníomhas, páipéar, meabhrán nó doic-
iméad eile chun probháide mar chuid d’uacht, mura rud é
go mbeidh an gníomhas, páipéar, meabhrán nó doiciméad
eile tar éis bheith ann tráth forghníomhaithe na huachta,
agus go mbeidh tagartha dó san uacht.

VI. An dreach a bheidh ar an bPáipéar.

15. Más rud é go mbeidh aon rianta de chéir shéalaithe
nó de shéalaí taois, nó marcanna eile, ar na páipéir thiom-
nacha, a bhféadfaí an tát a bhaint astu go mbeidh páipéar,
meabhrán nó doiciméad eile tar éis bheith i gceangal leo
nó ag gabháil leo, tabharfar an páipéar, an meabhrán nó an
doiciméad eile sin ar aird, agus mura dtabharfar ar aird é,
tabharfar cuntas ina neamhthabhairt ar aird.
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VII. Scríbhneoireacht le peann luaidhe ar Uachtanna.

16. Nuair is le peann luaidhe a bheidh uacht scríofa, nó
nuair a bheidh aon scríbhneoireacht le peann luaidhe ar
uacht nó ar scríbhinn nó ar dhoiciméad eile a chomhdófar
san Oifig Phrobháide, déanfar cóip mhacasamhla den uacht
nó den scríbhinn nó den doiciméad eile, nó de na leathan-
aigh nó duilleoga den chéanna ar a mbeidh an scríbhneoir-
eacht le peann luaidhe, a chomhdú freisin, agus na codanna
sin a bheidh scríofa le peann luaidhe san uacht bhunaidh nó
sa scríbhinn bhunaidh nó sa doiciméad bunaidh eile scríofa
i ndúch dearg.

VIII. Iarratas ó Chorparáid Iontaobhais.

17. Nuair a dhéanfaidh corparáid iontaobhais iarratas
ar dheonú, déanfaidh oifigeach arna údarú chun déanamh
amhlaidh an mhionnscríbhinn is gá faoi chomhair an deon-
aithe a mhionnú thar a ceann.

18. I gcás corparáide iontaobhais ag a mbeidh bord
gobharnóirí, bord stiúrthóirí, nó comhlacht rialaithe eile, is
le rún ón mbord gobharnóirí nó ón mbord stiúrthóirí nó ón
gcomhlacht rialaithe eile sin a dhéanfar oifigeach a údarú
chun an mhionnscríbhinn sin a mhionnú, agus, i ngach cás
eile, is le rún ón gcorparáid iontaobhais a dhéanfar sin.

19. I dteannta iarratais den sórt sin ó chorparáid ion-
taobhais taiscfear cóip (arna séalú le séala na corparáide
iontaobhais sin) den rún lena n-údarófar oifigeach chun an
mhionnscríbhinn a mhionnú is gá chun an deonú a fháil. I
gcás ina mbeidh an chóip sin a dúradh taiscthe cheana féin i
dteannta iarratais roimhe sin is leor ina dhiaidh sin fótastat
den chóip sin a thaisceadh.

IX. Riarachán teoranta.

20. Mura n-ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide
a mhalairt, ní dheonófar riarachán teoranta mura rud é go
mbeidh gach duine a bheidh i dteideal an deonaithe ghinear-
álta tar éis toiliú nó tréigean, nó go mbeidh sé forghairthe
agus go mbeidh loicthe aige láithriú. Sa riail seo ciallaíonn
an focal ‘‘teoranta’’ teoranta do chuid de shócmhainní nó
d’eastát an éagaigh agus di sin amháin.

21. Ní cheadófar d’aon duine a bheidh i dteideal deonú
ginearálta riaracháin i leith eastát an éagaigh deonú teoranta
a ghlacadh, ach amháin le hordú ón gCúirt.
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X. Riarachán faoin Acht Comharbais, 1965.

22. Aon uair a dhéanfaidh an Chúirt, faoin Acht Comh-
arbais, 1965, alt 27, duine éigin a cheapadh ina riarthóir nach
duine a bheadh i dteideal an deonaithe ar dhóigh eile,
déanfar ordú a bheith déanta faoin alt a lua i mionn an riar-
thóra agus sa deonú riaracháin agus sa bhanna riaracháin.

XI. Deonú d’Aturnae.

23. I gcás duine a mbeidh cónaí air lasmuigh de dhlínse
na Cúirte nó a bheidh ar tí dlínse na Cúirte a fhágáil, nó a
bheidh, i dtuairim na Cúirte nó an Oifigigh Phrobháide, faoi
mhíchumas géar leanúnach coirp, féadfar riarachán, nó riar-
achán maille leis an uacht, a dheonú dá aturnae, ag gníomhú
dó faoi chumhacht aturnae.

XII. Deonú do Chaomhnóir.

24. Féadfar deonú riaracháin a thabhairt do chaomhnóir
naín le haghaidh úsáid an naín.

25. I gcás nach mbeidh caomhnóir tiomnach nó caomhnóir
arna cheapadh ag an gCúirt, nó le forálacha nó faoi fhorál-
acha an Achta um Chaomhnóireacht Naíon, 1964, ag naíon,
déanfar caomhnóir a shannadh le hordú ón gCúirt nó ón
Oifigeach Probháide. Is é foras a bheidh leis an iarratas ar
an ordú sin mionnscríbhinn a thaispeánfaidh, oiread agus is
féidir sin, méid na sócmhainní, aois an naín, cé leis a bhfuil
cónaí air, gurb é atá sa chaomhnóir beartaithe an té is gaire
i ngaol don naíon, nó go bhfuil an té is gaire i ngaol tar éis
a cheart chun na caomhnóireachta a thréigean, nó go bhfuil
sé ag toiliú le sannadh an chaomhnóra bheartaithe, agus go
bhfuil an caomhnóir beartaithe sin réidh leis an gcaomhnóir-
eacht a ghlacadh air féin. Ar an iarratas sin a dhéanamh
chuici tabharfaidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide aird
ar mhianta sainráite aon naín os cionn dhá bhliain déag
d’aois.

XIII. Deonú do Chúramaí.

26. Féadfar riarachán a dheonú do churamaí duine mhí-
mheabhraigh le haghaidh úsáid agus chun tairbhe an duine
sin.

27. I gcás nach mbeidh cúramaí arna cheapadh ag an
gCúirt ag duine mímheabhrach, féadfar deonú a eisiúint
chuig cibé duine a shannfaidh an tOifigeach Probháide le
hordú, le toiliú Chláraitheoir na gCoimircithe Cúirte. Is é
foras a bheidh leis an iarratas ar an ordú sin mionnscríbhinn
ón iarratasóir a thaispeánfaidh méid na sócmhainní, aois
agus áit chónaithe an duine mhímheabhraigh agus a ghaol
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leis an iarratasóir, mar aon le mionnscríbhinn ó lia-chleacht-
óir i ndáil le héagumas an duine sin.

XIV. Mionn riarthóra.

28. (1) Déanfar mionn riarthóra a fhoclú ar dhóigh go
ndéanfar na daoine go léir a mbeidh ceart tosaíochta acu
chun an deonaithe a ghlanadh as. I gcás ina mbeidh leasanna
tosaíochta ann taispeánfar ar éadan an deonaithe conas a
bheidh siad glanta as.

(2) I riarachán de chineál speisialta, cumfar an ráiteas
sa mhionn agus na litreacha riaracháin de réir fhíorais an
cháis.

(3) Déanfar luach na maoine a bheidh luaite i mionn
an riarthóra a fhíorú le mionnscríbhinní eile má éilíonn an
tOifigeach Probháide é.

XV. Banna riaracháin.

29. Déanfaidh an tOifigeach Probháide nó an tOifigeach
Probháide Cúnta nó Cláraitheoir Ceantair, nó coimisinéir nó
duine eile atá údaraithe anois nó a údarófar amach anseo
chun mionnscríbhinní a thógáil, bannaí riaracháin a fhianú;
ach i gcás ar bith ní dhéanfaidh aturnae nó gníomhaire an
pháirtí a fhorghníomhóidh iad iad a fhianú. Maidir le síniú
an riarthóra ar bhanna den sórt sin, mura dtógfar san Oifig
Phrobháide é, is é an duine céanna a chuirfidh an riarthóir
sin faoi mhionn a fhianóidh é mura n-ordóidh an Chúirt nó
an tOifigeach Probháide a mhalairt.

30. Féachfaidh an tOifigeach Probháide chuige (a mhéid
is féidir) gur daoine freagracha a bheidh sna hurraí le
bannaí riaracháin.

31. Déanfaidh na hurraí le bannaí riaracháin fírinniú sa
tsuim chomhlán a mhionnófar i leith eastát an éagaigh, mura
n-ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide a mhalairt.

32. Is é foirm an bhanna riaracháin arna forordú ag Uachtar-
án na hArd-Chúirte ó thráth go chéile a úsáidfear i gcás
eastát daoine a bheidh tar éis bháis an 1 Eanáir, 1967, nó dá
éis. Is é an fhoirm atá leagtha amach i bhFoscríbhinn Q,
Cuid II, an fhoirm atá forordaithe ar dháta déanta na Rial-
acha seo. I gcás eastát daoine a bheidh tar éis bháis roimh
an 1 Eanáir, 1967, úsáidfear na foirmeacha a bhí in úsáid go
dtí seo i ndáil leis na heastáit sin.
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XVI. Deonú a eisiúint.

33. Ní eiseofar aon phrobháid nó litreacha riaracháin go
dtí go mbeidh ceithre lá dhéag caite ó dháta éagtha an éag-
aigh, mura n-ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide
é.

34. Déanfar gach probháid nó litir riaracháin a eiseofar
ón Oifig Phrobháide a líonadh isteach san Oifig sin; agus
déanfar aon deonú roimhe sin a bheidh cúlghairthe nó a
mbeidh deireadh tagtha leis a ghlanadh as san Oifig sin.

35. Déanfar mionn seiceadóra nó riarthóra a shíniú agus
a mhionnú mar mhionnscríbhinn agus a chomhdú san Oifig
Phrobháide.

36. Féadfaidh an tOifigeach Probháide, i gcásanna ina
measfaidh sé gur gá é, cruthúnas a éileamh, de bhreis ar
mhionn an tseiceadóra nó an riarthóra, ar chéannacht an
éagaigh, nó ar chéannacht an pháirtí a mbeidh an deonú á
iarraidh aige.

37. Gach uacht, nó cóip d’uacht, a fhoilseánfar i mionn
seiceadóra nó riarthóra maille le huacht, déanfaidh an
seiceadóir nó an riarthóir sin, agus an duine a mbeidh sé
curtha faoi mhionn os a chomhair, í a mharcáil. Déanfar an
mharcáil sin ar chúl na huachta nó in áit eile sa chaoi go
mbeidh sí so-aitheanta ón uacht féin agus ón bhfianú uirthi.

XVII. Tréigean.

38. Aon duine a thréigfidh probháid uacht nó litreacha
riaracháin eastát duine éagtha, i gcáil amháin, ní cheadófar
dó uiríoll a fháil i leith an éagaigh chéanna i gcáil eile, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

XVIII. Mionnscríbhinní.

39. Beidh feidhm ag Ordú 40, Cuid I, maidir le mionn-
scrı́bhinnı́ a chomhdófar nó a úsáidfear san Oifig Phrobháide.

40. I ngach cás ina ndéanfaidh finné a mbeidh uacht fian-
aithe aige lena shíniú mionnscríbhinn d’fhonn forghníomhú
na huachta sin a chruthú, teisteoidh an finné sin i dtaobh na
slí ina mbeifear tar éis an uacht sin a fhorghníomhú agus
a fhianú.
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XIX. Caveat.

41. Aon duine a mbeidh ar intinn aige cur i gcoinne deonú
probháide nó litreacha riaracháin a eisiúint, déanfaidh sé,
go pearsanta nó trína aturnae, caveat a thaisceadh san Oifig
Phrobháide, nó i gClárlann Cheantair.

42. Is é lá a thaiscthe an dáta a bheidh ar caveat, agus ní
fhanfaidh sé i bhfeidhm ach go ceann sé mhí, agus ansin
rachaidh sé in éag agus beidh sé gan éifeacht; ach féadfar
caveat a athnuachan ó thráth go chéile.

43. I ngach caveat luafar ainm agus seoladh an duine a
mbeidh sé á thaisceadh thar a cheann, agus áit chláraithe
ghnó an aturnae a bheidh á thaisceadh, nó mura mbeidh aon
aturnae ann, seoladh le haghaidh seirbheála (laistigh den
dlínse) ag a bhféadfar rabhadh i leith an caveat a thabhairt,
agus i gcás inarb amhlaidh a bheidh, luafar sa caveat nach
mbeifear á thaisceadh ach d’fhonn a fheiceáil gur leor an
t-urrús.

44. Aon duine a dhéanfaidh, go bhfios dó féin, caveat a
thaisceadh, nó a chuirfidh faoi deara, go bhfios dó féin, cav-
eat a thaisceadh, san Oifig Phrobháide, in ainm duine bréige,
nó le seoladh bréige don duine a n-airbheartófar ann é a
bheith taiscthe thar a cheann, measfar é a bheith ciontach i
ndíspeagadh Cúirte.

45. Díreach ar caveat a thaisceadh, cuirfidh an tOifigeach
Probháide fógra ina thaobh sin chuig Cláraitheoir Ceantair
an cheantair ina mbeidh líomhnaithe cónaí a bheith ar an
éagach tráth a bháis, nó inarb eol áit chónaithe sheasta a
bheith aige tráth a bháis.

46. Ní dhéanfaidh aon caveat difear d’aon deonú arna
dhéanamh lá taiscthe an caveat, nó an lá a gheofar fógra á
rá caveat a bheith taiscthe i gClárlann Cheantair.

47. Tabharfar rabhadh i leith gach caveat ón Oifig Phrobh-
áide. Déanfar an rabhadh a sheirbheáil trı́ chóip de a sheachad-
adh ag an áit a bheidh luaite sa caveat mar áit chláraithe
ghnó an aturnae, nó an seoladh le haghaidh seirbheála a
bheidh ag an duine a mbeidh an caveat taiscthe aige, de réir
mar a bheidh, laistigh de 14 lá tar éis dháta an caveat; agus,
mura ndéanfar amhlaidh, measfar é a bheith gan feidhm,
mura ndéanfaidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide ordú
speisialta ar an ábhar.

48. I dteannta an rabhadh a sheirbheáil, déanfaidh an
tOifigeach Probháide, an lá céanna ar a síneoidh sé an
rabhadh, cóip de a chur leis an post chuig an aturnae nó an
duine a mbeidh an caveat taiscthe aige san áit chláraithe
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ghnó nó ag an seoladh le haghaidh seirbheála a bheidh luaite
ann agus, ar an lá céanna, déanfar meabhrán faoin bpostáil
sin a thaifeadadh sa leabhar a bheidh le coinneáil chun na
críche sin.

49. Sa rabhadh i leith caveat luafar ainm agus leas an
pháirtí a mbeifear á eisiúint thar a cheann; agus má dhéan-
ann an duine sin éileamh faoi uacht, luafar ann dáta, más
ann, na huachta sin, agus, in aon chás, luafar ann áit chlár-
aithe ghnó an aturnae a bheidh á thaisceadh nó, mura
mbeidh aon aturnae ann, seoladh le haghaidh seirbheála
laistigh den dlínse.

50. Déanfar láithreas de réir rabhaidh a thaifeadadh san
Oifig Phrobháide laistigh de 14 lá tar éis a sheirbheála, ar an
gcoinníoll go bhféadfar a mheas fad a bheith curtha leis an
tréimhse ama chun láithriú go dtí go mbeidh caingean ar
mhainneachtain tionscanta faoi riail 51.

51. D’fhonn caveat a ghlanadh as, nuair nach mbeidh aon
láithreas taifeadta i leith rabhaidh arna sheirbheáil go cuí,
comhdófar mionnscríbhinn á mhionnú an rabhadh a bheith
seirbheáilte sa tslí a cheanglaítear le riail 47, maille le deimh-
niú neamhláithrithe.

XX. Forghairmeacha.

52. Ní eiseofar forghairm faoi shéala na Cúirte go dtí go
mbeidh mionnscríbhinn, mar fhíorú ar na deimhnisc a bheidh
inti, comhdaithe san Oifig Phrobháide. Eiseofar gach forghairm
ón Oifig Phrobháide.

53. (1) Nuair is laistigh den dlínse don duine ar a mbeidh
forghairm le seirbheáil nó, ar bheith lasmuigh den Stát dó,
nuair is saoránach d’Éirinn é, déanfar an fhorghairm féin a
sheirbheáil air.

(2) Nuair nach saoránach d’Éirinn é an duine a bheidh
le seirbheáil, ar bheith lasmuigh den Stát dó, ní dhéanfar ach
fógra faoin bhforghairm a sheirbheáil air.

(3) Sa mhionnscrı́bhinn i gcomhair forghairme taispeán-
far i ngach cás ina mbeidh aon duine a bheidh le seirbheáil
lasmuigh den dlínse cé acu is saoránach d’Éirinn an duine
sin nó nach ea.

(4) Seirbheálfar forghairm, nó fógra faoi fhorghairm,
go pearsanta nuair is féidir é sin a dhéanamh.
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(5) I gcás é a bheith ar intinn seirbheáil phearsanta a
dhéanamh, ní gá aon ordú ón gCúirt chun an fhorghairm
a eisiúint.

(6) I gcás nach féidir seirbheáil phearsanta a dhéan-
amh déanfaidh an páirtí ar mian leis an fhorghairm a sheir-
bheáil ordacháin i dtaobh an mhodha seirbheála a iarraidh
ar an gCúirt.

54. Ní shíneoidh an tOifigeach Probháide forghairm mura
mbeidh agus go dtí go mbeidh caveat taifeadta i gcoinne aon
deonú a dhéanamh i leith eastát an éagaigh lena mbainfidh
an fhorghairm sin, agus cuirfear fógra ina thaobh sin chuig
Cláraitheoir Ceantair an cheantair ina ndealróidh sé áit
chónaithe a bheith ag an éagach tráth a bháis.

55. Beidh forghairm scríofa nó clóscríofa nó clóite, agus
tabharfaidh an páirtí a bheidh á baint amach, nó a aturnae,
an fhorghairm, mar aon le cóip di, go dtí an Oifig Phrobh-
áide agus taiscfidh sé an chóip san Oifig sin, agus cuirfidh sé
an fhorghairm á síniú agus á séalú. Beidh ráiteas san fhor-
ghairm ar áit chláraithe ghnó an aturnae a mbeidh an fhor-
ghairm á baint amach aige, nó i gcás í a bheith á baint amach
ag an bpáirtí féin, seoladh le haghaidh seirbheála laistigh
den dlínse.

56. Déanfar láithreas de réir forghairme a thaifeadadh san
Oifig Phrobháide laistigh de 14 lá tar éis í a sheirbheáil, ar
an gcoinníoll go bhféadfar a mheas fad a bheith curtha leis
an tréimhse ama chun láithriú go dtí go mbeidh caingean ar
mhainneachtain tionscanta faoi riail 57.

57. Más rud é, ar fhorghairm a bheith seirbheáilte air,
nach láithreoidh an páirtí a bheidh forghairthe chun glacadh
le probháid nó riarachán, nó chun probháid nó riarachán a
dhiúltú, laistigh den tréimhse ama a bheidh ceaptha leis an
bhforghairm, nó má fhadaíonn an Chúirt nó an tOifigeach
Probháide an tréimhse ama chun láithriú agus nach láith-
reoidh an páirtí sin laistigh den tréimhse fhadaithe ama sin,
measfar gur tréigean a chirt chun probháide nó riaracháin,
de réir mar a bheidh, a bheidh sa neamhláithriú sin aige agus
áireofar amhlaidh é agus glacfar amhlaidh leis, agus beidh
an páirtí a bheidh ag forghairm i dteideal ordú taoibhe a
fháil ón Oifigeach Probháide maidir le heastát an éagaigh
leis an éifeacht seo a leanas:—

‘‘ar an bhforghairm agus an mhionnscríbhinn ó
a léamh ordaítear neamhláithriú C.D. (ag ainmniú an
pháirtí a bheidh forghairthe) a áireamh, agus glacadh leis,
mar thréigean a chirt chun probháide (nó chun riar-
acháin)’’.
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58. Déanfaidh páirtí a bheidh forghairthe chun glacadh le
probháid nó riarachán, nó chun í nó é a dhiúltú, agus ar mian
leis glacadh léi nó leis, é sin a lua nuair a bheidh a láithreas
á thaifeadadh, agus air sin beidh an páirtí a bheidh ag
forghairm i dteideal ordú taoibhe a fháil ón Oifigeach
Probháide maidir le heastát an éagaigh leis an éifeacht
seo a leanas:—

‘‘Ar an bhforghairm a léamh, agus ar é a bheith luaite
ina láithreas ag (an páirtí a bheidh forghairthe) gur mian
leis glacadh le probháid (nó riarachán), baineadh sé an
céanna amach laistigh de cheithre lá dhéag ó dháta seir-
bheála an ordaithe seo air agus i gcás nach ndéanfaidh
sé amhlaidh laistigh den tréimhse ama sin, nó laistigh
de cibé tréimhse bhreise ama (más ann) a lamhálfaidh
an Chúirt nó an tOifigeach Probháide chun na críche
sin, meastar gur tréigean a chirt chun probháide (nó
chun riaracháin) é gan é do dhéanamh amhlaidh agus
áirítear amhlaidh é agus glactar amhlaidh leis’’.

Seirbheálfar cóip den ordú taoibhe sin láithreach ar an
bpáirtí a bheidh ag láithriú.

XXI. Uacht a thabhairt ar aird.

59. Féadfar iarratais ar ordú chun páipéir nó scríbhinní a
airbheartóidh a bheith tiomnach a thabhairt ar aird a dhéan-
amh chun na Cúirte le foriarratas le mionnscríbhinn, cibé
acu a bheidh nó nach mbeidh agra ar feitheamh. Más féidir
a shuíomh le mionnscríbhinn páipéar tiomnach a bheith i
seilbh nó faoi chumhacht nó faoi rialú aon duine, féadfar sub-
poena chun an páipéar sin a thabhairt ar aird a eisiúint le
hordú ón Oifigeach Probháide.

60. Déanfaidh aon duine a mbeidh aon pháipéar nó
scríbhinn a airbheartóidh a bheith tiomnach á thabhairt nó
á tabhairt isteach aige, de réir subpoena, an páipéar nó an
scríbhinn sin a thabhairt ar an gcéad ásc go dtí an Oifig
Phrobháide, mar a ndéanfaidh an duine a bheidh ainmnithe
i scríbhinn chun na críche sin ag an Oifigeach Probháide
miontuairisc a ullmhú agus a shíniú lena ndéanfar seachad-
adh an pháipéir nó na scríbhinne sin a thaifeadadh.

61. Taifeadfar an mhiontuairisc i leabhar a choimeádfar
chun na críche sin; agus beidh an táille ar an taifeadadh, agus
táille bhreise ar chomhdú gach páipéir thiomnaigh,
iníoctha an tráth sin. Más amhlaidh nach ndéanfaidh an
duine a mbeidh an uacht á tabhairt isteach aige na táillí sin
a íoc, beidh siad le gearradh ar an duine is túisce a fhéad-
faidh iarratas a dhéanamh chun na hOifige Probháide chun
úsáid a bhaint as an uacht a bheidh tugtha isteach amhlaidh.
I gcás inar mian leis an duine a mbeidh uacht á tabhairt
isteach aige dearbhán a bheith aige ar a seachadadh ar an Oifig
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Phrobháide, féadfaidh sé cóip fhianaithe den mhiontuairisc
a thógáil ar an táille fhorordaithe a íoc.

62. Beidh de chead ag aon duine ar a seirbheálfar subpoena
chun páipéar tiomnach a thabhairt isteach láithreas a thaifead-
adh agus cúis a shuíomh le gan an páipéar tiomnach sin a
thabhairt isteach.

XXII. Tiomnóir Dall agus Neamhliteartha.

63. Ní cheadóidh an tOifigeach Probháide probháid uacht
aon duine dhaill nó neamhliteartha, nó riarachán maille le
huacht aon duine dhaill nó neamhliteartha, a eisiúint mura
deimhin leis, ó fhianaise i mionnscríbhinn, an uacht a bheith
léite amach don tiomnóir roimh fhorghníomhú na huachta,
nó eolas a bheith ag an tiomnóir an tráth sin i dtaobh ábhar
na huachta.

XXIII. Athrú i nDeonú.

64. I gcás ina ndéanfar aon athrú i ndeonú a bheidh eisithe
ó Chlárlann Cheantair, nó i gcás ina gcúlghairfear aon deonú
den sórt sin, agus imleabhar an fhéilire chlóite ina mbeidh
an taifead ar an deonú sin a bheith curtha ar aghaidh chuig
na Cláraitheoirí Ceantair, déanfaidh an tOifigeach Probh-
áide fogra faoin athrú sin nó faoin gcúlghairm sin a chur ar
aghaidh gan mhoill chuig na Cláraitheoirí Ceantair uile.

XXIV. Fógra don Ard-Aighne.

65. I ngach cás ina ndéanfar iarratas ar litreacha riar-
acháin (i gcás díthiomnachta, nó maille le huacht nach
mbeidh an t-eastát go léir diúscartha léi) eastát duine neamh-
dhlisteanaigh a bheidh tar éis bháis agus é ina bhaitsiléir nó
í ina bean neamhphósta, nó é ina bhaintreach fir nó í ina
baintreach mná gan sliocht, agus ar eastát é nach mbeidh
aon duine i dteideal teacht i gcomharbas air faoi fhorálacha
an Achta Dlisteanais, 1931, nó i ngach cás ina ndéanfar iarr-
atas ar litreacha riaracháin eastáit duine a bheidh tar éis
bháis gan aon ghaol is eol a bheith aige nó aici, tabharfar
fógra faoin iarratas sin don Ard-Aighne chun go bhféadfaidh
sé a chinneadh an mbeidh sé fóirsteanach idirghabháil a
dhéanamh ar thaobh an Stáit; agus ní bheidh aon deonú le
heisiúint go dtí go mbeidh curtha in iúl aige cén beart is cuí
a dhéanamh.

66. (1) I gcás duine a bheidh tar éis bháis ina dhíthiom-
nóir an 1ú lá d’Eanáir, 1967, nó dá éis, gan aon ghaol is eol a
bheith aige, eiseofar forghairm arna díriú chuig an neasghaol
(más ann) agus chuig na daoine go léir a mbeidh aon leas
acu in eastát an éagaigh, nó a bheidh ag éileamh aon leas a
bheith acu ann, agus (murab é an Stát a bheidh ag eisiúint
na forghairme sin) chuig an Ard-Aighne.
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(2) I gcás duine a bheidh tar éis bháis ina dhíthiomnóir
roimh an 1ú lá d’Eanáir, 1967, gan aon ghaol arb eol é a
bheith aige, déanfar forghairm a eisiúint arna díriú chuig
cibé daoine a forordaíodh leis na rialacha a bhí i bhfeidhm
go dtí seo.

(3) Déanfar an fhorghairm sin a sheirbheáil i cibé slí
a ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide. Seirbheál-
far an fhorghairm sin, freisin, ar an Ard-Aighne, agus
gheofar fógra á rá é a bheith ar intinn aige gan idirghabháil
a dhéanamh.

XXV. Páipéir a tharchur.

67. Nuair a dhéanfar iarratas chun na Cúirte, i ndáil le
hiarratas ar dheonú i gClárlann Cheantair, déanfaidh an
Cláraitheoir Ceantair gach páipéar agus doiciméad bunaidh
iomchuí a tharchur chuig an Oifig Phrobháide; agus, tar éis
ordacháin na Cúirte a bheith glactha, déanfar na páipéir agus
na doiciméid sin a chur ar ais, ar na páirtithe dá iarraidh sin
(mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt), chuig an gCláraith-
eoir Ceantair, mar aon le cóip fhianaithe den ordú ón gCúirt.

68. Déanfar páipéir bhunaidh a chur ar aghaidh chuig an
Oifig Phrobháide aon uair ar gá iad a iniúchadh chun a chur
ar chumas an Oifigigh Phrobháide na ceisteanna a bheidh
curtha faoina bhráid ag Cláraitheoir Ceantair a fhreagairt.
Féadfaidh Cláraitheoir Ceantair páipéir agus doiciméid eile
a tharchur chuig an Oifigeach Probháide, agus féadfaidh an
tOifigeach Probháide páipéir agus doiciméid eile a tharchur
chuig Cláraitheoir Ceantair, leis an bpost cláraithe.

XXVI. Cóipeanna d’uachtanna.

69. Beidh cóipeanna d’uachtanna a bheidh le cur i gceang-
al leis an bprobháid nó leis na litreacha riaracháin scríofa
i bpeannaireacht sholéite, nó clóite nó clóscríofa nó, i
gcásanna cuí, fótachóipeáilte, de réir mar a ordóidh an
tOifigeach Probháide.

70. Déanfar cóipeanna d’uachtanna agus de dhoiciméid
thiomnacha eile a chur ar ordú san Oifig Phrobháide. Gach
cóip den sórt sin a mbeidh ceangailte í a dheimhniú déanfar í
a dheimhniú faoi láimh an Oifigigh Phrobháide nó faoi láimh
duine éigin san Oifig Phrobháide a bheidh ainmnithe i
scríbhinn chun na críche sin ag an Oifigeach Probháide.

71. Ní ghreamófar séala na Cúirte d’aon chóip d’uacht nó
de dhoiciméad eile, mura mbeidh an chóip sin fianaithe
agus deimhnithe.
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XXVII. Doiciméid a thabhairt ar aird.

72. (1) Má cheanglaítear uacht nó doiciméad eile a
bheidh comhdaithe san Oifig Phrobháide a thabhairt ar aird
in aon áit eile, déanfar iarratas chun na críche sin luath go
leor chun déanamh agus scrúdú cóipe den uacht sin, nó den
doiciméad eile sin, a chur san áireamh.

(2) Ar iarratas den sórt sin a dhéanamh, déanfar
(mura n-ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide a
mhalairt) cóip den uacht sin nó den doiciméad eile sin, agus
scrúdófar an chóip sin leis an scríbhinn bhunaidh, agus taisc-
fear an chóip scrúdaithe sin in ionad na scríbhinne bunaidh
go dtí go gcuirfear ar ais í.

(3) Nuair a bheidh an uacht nó an doiciméad eile ag
teastáil chun í nó é a thabhairt ar aird san Ard-Chúirt ar
Cuaird, nó sa Chúirt Chuarda, féadfar, le hordachán ón Oifig-
each Probháide, an uacht sin nó an doiciméad eile sin a chur
leis an bpost cláraithe chuig an gCláraitheoir Contae cuí.

XXVIII. Urraí.

73. Ní ghlacfar le haon aturnae cleachtach, nó le cléireach
nó printíseach d’aturnae cleachtach, mar urra le banna riar-
acháin, gan cead ón gCúirt nó ón Oifigeach Probháide.

XXIX. Iarratas pearsanta ar dheonú.

74. Daoine ar mian leo deonuithe probháide nó litreacha
riaracháin a fháil gan aturnae do dhéanamh idirghabhála,
déanfaidh siad iarratas san Oifig Phrobháide i bpearsa, agus
ní trí litir.

75. Ní ghlacfar aon iarratas den sórt sin trí ghníomhaire.

76. Maidir le duine a bheidh ag déanamh iarratais i
bpearsa, ní bheidh duine eile ag freastal air agus é ag
gníomhú dó, nó ar dealraitheach é a bheith ag gníomhú dó,
mar chomhairleoir, mura gceadóidh an tOifigeach Probháide
a mhalairt.

77. Maidir le hiarratas a bheidh déanta ar an gcéad ásc trí
aturnae, ní áireofar dá éis sin é mar iarratas pearsanta, mura
n-ordóidh an tOifigeach Probháide a mhalairt.

78. Ní dhéanfar iarratas ar dheonú probháide nó riar-
achán i gcás a bheidh tar éis bheith os comhair na Cúirte
cheana féin (le foriarratas nó eile) a bhreithniú mar iarratas
pearsanta, ach is trí aturnae a dhéanfar é, mura n-ordóidh
an tOifigeach Probháide a mhalairt.

79. Aon uair a thiocfaidh sé chun bheith riachtanach, i
gcúrsa iarratas a dhéanamh i bpearsa, ordacháin na Cúirte a
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fháil, ní rachfar ar aghaidh leis an iarratas go dtí go mbeidh
na hordacháin sin faighte.

80. Is san Oifig Phrobháide a ullmhófar agus a mhionn-
ófar na páipéir is gá faoi chomhair an deonaithe a mbeidh
iarratas déanta air. Féadfaidh iarratasóir na páipéir sin, nó
aon cheann díobh, arna líonadh, a thabhairt leis, áfach, agus
má bhíonn siad cruinn féadfar iad a ghlacadh, ach más rud
é go mbeidh siad mionnaithe cheana féin, athmhionnófar
iad. Ón uair a ghlacfar aon pháipéir san Oifig Phrobháide ní
thabharfar amach iad ach amháin in imthosca speisialta le
cead ón Oifigeach Probháide.

XXX. Ilghnéitheach.

81. Déanfaidh gach iarratasóir ar dheonú probháide nó
litreacha riaracháin deimhniú ar bhás nó adhlacadh an éagaigh
a thabhairt ar aird, nó cúis shásúil a thabhairt i dtaobh gan
é a thabhairt ar aird.

82. Ní dhéanfar, in aon chás, aon lá a mbeidh an Oifig
Phrobháide dúnta go dleathach a áireamh sa tréimhse ama
a bheidh socraithe le rabhadh nó le forghairm chun láithreas
a thaifeadadh, nó le subpoena chun páipéar tiomnach a
thabhairt isteach.

83. Beidh de chead ag an Oifigeach Probháide gníomhú
ar dheimhniú Leas-Choimeádaí nó Leas-Choimeádaí Cúnta
na dTaifead (nó, má bhíonn siadsan as láthair, ar dheimhniú
oifigigh d’Oifig na dTaifead Poiblí arna ainmniú ag an Leas-
Choimeádaí chun na críche sin), á dheimhniú gur deal-
raitheach gan aon uacht a bheith cruthaithe, nó gur deal-
raitheach gan aon riarachán a bheith deonaithe i leith earraí
nó eastát duine éagtha, nó gan aon uacht neamhchruthaithe
nó doiciméad tiomnach de chuid an duine éagtha sin a
bheith i measc na dTaifead le linn aon tréimhse sonraithe, a
bheidh ar áireamh sa tréimhse dá mbeidh na taifid ar
phrobháidí, riaracháin agus uachtanna neamhchruthaithe
aistrithe chuig Oifig na dTaifead Poiblí, ach amháin cibé
ceann a bheidh luaite sa deimhniú sin, chun gach intinne
agus críche, amhail is dá mbeadh cuardach déanta san oifig
sin ag oifigeach don Oifig Phrobháide.

84. Is i cibé foirm a fhorordóidh an tOifigeach Probháide
ó thráth go chéile de réir imthosca an cháis a bheidh an
Deimhniú a cheanglaítear ar oifigeach cuí na Cúirte a
thabhairt faoin Customs and Inland Revenue Act, 1881, alt
30, arna leasú leis an Acht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976,
chun críocha an Finance Act, 1894.
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85. Beidh feidhm ag an Ordú seo maidir le codaisíleacha
ar an gcuma chéanna is a bheidh feidhm aige maidir le
huachtanna.

86. I gcás eastát daoine a bheidh tar éis bháis an 1 Eanáir,
1967, nó dá éis, is iad na foirmeacha i bhFoscríbhinn Q, Cuid
I, i gcás inarb infheidhme iad, a úsáidfear. I gcás eastát
daoine a bheidh tar éis bháis roimh an 1 Eanáir, 1967, is iad
na foirmeacha a bhí in úsáid go dtí seo i dtaca le heastáit
den sórt sin a úsáidfear.

87. Ar iarratais ex parte i gcúiseanna agus in ábhair
phrobháide, taiscfear páipéar foriarratais leis an Oifigeach
Probháide dhá lá glan roimh an lá a dtairgfear nó a ndéanfar
an foriarratas sin nó an t-iarratas sin, maille le mionnscrı́bhinn
nó mionnscríbhinní ina mbeidh aon fhíorais a bheidh le cur
in iúl don Chúirt mar thaca leis an gcéanna. Beidh ráiteas
gairid sa pháipéar foriarratais i dtaobh na bpríomhfhíoras a
bheidh mar fhoras leis an bhforiarratas nó leis an iarratas,
agus críochnóidh sé leis na téarmaí ina mbeidh an foriarratas
le déanamh. Ní bheidh aon fhíorais sa ráiteas sin nach
mbeidh mionnscríbhinn nó doiciméid oifigiúla mar thaca leo,
agus luafar sa pháipéar foriarratais aon riail a bheidh déanta
ag an Oifigeach Probháide ar ábhar an fhoriarratais nó an
iarratais.

88. Leagfar amach i bpáipéir fhoriarratais i gcúiseanna
agus in ábhair phrobháide teideal agus cuspóir na cúise nó
an imeachta a bheidh os comhair na Cúirte, ainmneacha
agus tuairiscí na bpáirtithe sa chúis nó san ábhar sin, na him-
eachtaí a bheidh tar éis bheith sa chúis cheana féin, agus
dátaí na n-imeachtaí sin, impí an pháirtí a mbeidh an foriarr-
atas á dhéanamh thar a cheann agus, go haicearrach, na him-
thosca ar a mbeidh sé bunaithe. Má bhíonn an páipéar for-
iarratais a thairgfear easnamhach in aon cheann de na sonraí
sin thuas, ní ghlacfar é gan cead ón Oifigeach Probháide. Ar
an bpáipéar foriarratais a thaisceadh san Oifig Phrobháide,
fágfar freisin san Oifig Phrobháide na mionnscríbhinní a
bheidh mar thaca leis an bhforiarratas agus cóip d’aon
scríbhinn pháipéir thiomnach a mbeidh tagairt déanta di
iontu agus, má éilíonn an tOifigeach Probháide sin, aon doic-
iméid bhunaidh a mbeidh tagairt déanta dóibh sna mionn-
scríbhinní sin nó a mbeidh tagairt le déanamh dóibh nuair a
bheidh an foriarratas á éisteacht; nó i gcás ina mbeidh na
mionnscríbhinní nó na doiciméid sin comhdaithe nó taiscthe
cheana féin, déanfar iad a lorg, a chuardach, agus a thaisc-
eadh leis an oifigeach cuí, lena gcur, leis an bpáipéar for-
iarratais, chuig an gCúirt.
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89. (1) Déanfar láithreas in ábhair lena mbainfidh an
tOrdú seo a thaifeadadh san Oifig Phrobháide.

(2) Is ón Oifig Phrobháide a eiseofar gach ordú ón
gCúirt sna hábhair sin.

————————

ORDÚ 80.

Na Clárlanna Probháide Ceantair.

1. Nı́ bheidh feidhm ag an Ordú seo ach maidir le cleachtas
agus nós imeachta Probháide neamhchointinní.

I. Iarratas ar phrobháid nó litreacha riaracháin.

2. Féadfar iarratas ar phrobháid nó litreacha riaracháin a
dhéanamh san Oifig Phrobháide i ngach cás. Féadfar iarratas
a dhéanamh, freisin, i gClárlann Cheantair i gcásanna ina
mbeidh áit chónaithe sheasta tar éis bheith ag an éagach,
tráth a bháis, laistigh den cheantar ina mbeidh an t-iarratas
á dhéanamh. Déanfaidh Cláraitheoir Ceantair, sula mbreith-
neoidh sé an t-iarratas sin, a fhionnadh an áit chónaithe
sheasta sin a bheith ag an éagach tráth a bháis.

3. Féadfar iarratas den sórt sin a dhéanamh i gClárlanna
Ceantair trí aturnae nó i bpearsa.

4. Ní dhéanfaidh aon Chláraitheoir Ceantair, nó aon
chléireach i gClárlann Cheantair, gnó a sheoladh, go díreach
nó go neamhdhíreach, dó féin, nó mar an aturnae thar ceann
aon duine eile sa Chlárlann Cheantair chun a mbeidh sé
ceaptha. Beidh oifigí poiblí na gClárlann Ceantair uile agus
faoi seach ar oscailt le haghaidh gnó gach lá de na laethanta
agus na huaireanta an chloig a mbeidh sé forordaithe oifigí
na hArd-Chúirte a bheith ar oscailt lena linn.

5. Ní cheadóidh Cláraitheoir Ceantair probháid nó lit-
reacha riaracháin a eisiúint go dtí go mbeidh na fiosrú-
cháin go léir is cuí leis a thionscnamh freagartha chun
a shástachta, go háirithe nuair a bheidh iarratais déanta i
bpearsa. Tabharfaidh Cláraitheoir Ceantair, ina dhiaidh sin
agus uile, a oiread saoráide chun deonuithe probháide nó
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riaracháin a fháil agus a bheidh i gcomhréir le haird chuí ar
earráid nó calaois a chosc.

6. (1) Agus cinneadh á dhéanamh cé dó a ndeonófar
litreacha riaracháin eastáit duine a bheidh tar éis
bháis an 1ú lá d’Eanáir, 1967, nó dá éis, agus é ina dhí-
thiomnóir go hiomlán agus sainchónaí air i bPoblacht na
hÉireann, beidh na daoine ag a mbeidh leas tairbhiúil
in eastát an éagaigh i dteideal deonú riaracháin san ord
tosaíochta seo a leanas, eadhon:—

(a) an céile marthanach;

(b) an céile marthanach i gcomhpháirt le leanbh leis an
éagach arna ainmniú ag an gcéile sin;

(c) leanbh nó leanaí an éagaigh (lena n-áirítear aon
duine ag a mbeidh teideal de bhua an Achta
Dlisteanais, 1931, teacht i gcomharbas ar eastát
an éagaigh);

(d) sliocht aon linbh a bheidh tar éis bháis le linn shaol
an éagaigh;

(e) athair nó máthair an éagaigh nó, i gcás duine neamh-
dhlisteanaigh a bheidh tar éis bháis gan bheith
dlisteanaithe, an mháthair;

(f) deartháireacha agus deirfiúracha an éagaigh (cibé
acu iad a bheith lánghaolmhar nó leasghaol-
mhar dó);

(g) i gcás ina mbeidh aon deartháir nó deirfiúr tar éis
maireachtáil i ndiaidh an éagaigh, sliocht dearthár
nó deirféar a bheidh tar éis bháis roimh an
éagach;

(h) nianna agus neachtanna don éagach (cibé acu iad a
bheith lánghaolmhar nó leasghaolmhar dó);

(i) seantuismitheoirí;

(j) uncailí agus aintíní (cibé acu iad a bheith lánghaol-
mhar nó leasghaolmhar dó);

(k) sin-seantuismitheoirí;

(l) neasghaolta eile den ghlúin ghaoil is gaire (cibé acu
iad a bheith lánghaolmhar nó leasghaolmhar dó),
agus tosaíocht á tabhairt do thaobhghaolta ar
shinsearaigh réimdhíreacha;

(m) ainmnitheach an Stáit.
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(2) Beidh an ceart céanna ar dheonú ag ionadaí
pearsanta aon duine de na daoine atá luaite anseo roimhe
seo (seachas ainmnitheach an Stáit) is a bheidh ag an duine
arb é a ionadaí é, ach sin faoi réir fho-riail (8) (b) den riail
seo lena bhforáiltear go dtabharfar tosaíocht do leasanna
beo ar leasanna marbha.

(3) I gcás ina mbeidh éilimh easaontacha ar dheonú i
measc comhaltaí d’aicme a bheidh i dteideal riaracháin,
tarchuirfear an t-ábhar chun an Oifigigh Phrobháide agus
tabharfar an deonú do na héilitheoirí díobh a roghnóidh an
tOifigeach Probháide tar éis dó fógra 21 lá ar a laghad a
thabhairt do na hiarratasóirí iomaíochta nó, ar agóid a
bheith déanta i scríbhinn laistigh den tréimhse sin, do cibé
duine a roghnóidh an Chúirt.

(4) Más rud é go mbeidh na daoine go léir a bheidh i
dteideal deonú faoi na forálacha sin roimhe seo den ord-
achán seo glanta as, féadfar deonú a thabhairt do chreidiúnaí
de chuid an éagaigh, nó, faoi réir fho-riail (8) (b) den riail
seo, d’ionadaí pearsanta creidiúnaí.

(5) Beidh feidhm ag forálacha na nAchtanna Uchtála,
1952-1976, agus an teideal chun deonú á chinneadh, faoi mar
atá feidhm acu i gcineachadh maoine i gcás díthiomnachta.

(6) I gcás ina mbeidh an t-éagach tar éis bháis an 1
Eanáir, 1967, nó dá éis, agus sainchónaí air i bPoblacht na
hÉireann, agus uacht fágtha aige gan aon seiceadóir a bheith
ceaptha léi, nó lena mbeidh seiceadóir nó seiceadóirí ceaptha
a bheidh glanta as trí bhás, tréigean nó forghairm, nó ar shlí
eile, cinnfear an duine nó na daoine a bheidh i dteideal
deonú riaracháin maille le huacht de réir an oird tosaíochta
seo a leanas, eadhon:—

(a) aon leagáidí nó réadtiomnaí iarmharach ag teacht-
adh dó ar iontaobhas d’aon duine eile;

(b) aon leagáidí nó réadtiomnaí iarmharach saoil;

(c) aon leagáidí nó réadtiomnaí iarmharach eile nó, faoi
réir fho-riail (8) (b) den riail seo, lena bhforáil-
tear go dtabharfar tosaíocht do leasanna beo ar
leasanna marbha, ionadaí pearsanta aon leagáidí
nó réadtiomnaí iarmharaigh den sórt sin;

(d) aon leagáidí nó réadtiomnaí iarmharach saoil i
gcomhpháirt le haon leagáidí nó réadtiomnaí
iarmharach deiridh ar thréigean nó ar thoiliú na
coda eile de na leagáidithe nó réadtiomnaithe
iarmharacha saoil;
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(e) i gcás nach mbeidh an t-iarmhar i dtéarmaí a bheidh
diúscartha go hiomlán, tarchuirfear an t-ábhar
chun an Oifigigh Phrobháide, agus féadfaidh
seisean, más dóigh leis an t-eastát go léir nó bun-
áite an eastáit, arna fhionnadh tráth an iarratais
ar dheonú, a bheith diúscartha mar sin féin ag
an tiomnóir, a cheadú deonú a thabhairt d’aon
leagáidí nó réadtiomnaí a bheidh i dteideal an
eastáit a bheidh diúscartha amhlaidh, nó i dteid-
eal scaire ann, gan aird a thabhairt ar an duine a
bheidh i dteideal scaire in aon iarmhar nach
mbeidh diúscartha leis an uacht;

(f) i gcás nach mbeidh an t-iarmhar diúscartha go hiom-
lán leis an uacht, aon duine (seachas creidiúnaí)
a bheidh i dteideal deonú i gcás díthiomnachta
iomláine de réir an oird tosaíochta atá leagtha
amach i bhfo-rialacha (1) go (5);

(g) aon leagáidí nó réadtiomnaí nó aon chreidiúnaí nó,
faoi réir fho-riail (8) (b), ionadaí pearsanta aon
duine den sórt sin.

(7) I gcás ina dteipfidh ar bhronntanas d’aon duine de
bhíthin alt 82 den Acht Comharbais, 1965 (lena bhforáiltear
go mbeidh bronntanais d’fhinnéithe fianaithe nó dá gcéilí ar
neamhní), ní bheidh aon cheart ag an duine sin ar dheonú
mar thairbhí arna ainmniú san uacht ach beidh sin gan
dochar dá cheart ar dheonú in aon cháil eile.

(8) (a) Féadfar deonú a thabhairt d’aon duine a
bheidh ina theideal gan fógra a thabhairt do
dhaoine eile a bheidh i dteideal deonú san aicme
chéanna, ach féadfaidh an Cláraitheoir Ceantair
a cheangal go dtabharfar fógra;

(b) Mura n-ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach
Probháide a mhalairt tabharfar deonú do dhuine
beo d’aicme a bheidh ina theideal i dtosaíocht ar
ionadaí pearsanta duine den aicme sin a bheidh
tar éis bháis i ndiaidh an éagaigh;

(c) Mura n-ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach
Probháide a mhalairt tabharfar deonú do dhuine
nach mbeidh faoi mhíchumas dlíthiúil i dtos-
aíocht ar chúramaí nó ar chaomhnóir duine faoi
mhíchumas dlíthiúil ag a mbeidh teideal comh-
ionann, ar an gcoinnı́oll, i gcás iarratais ó chúram-
aí duine faoi mhíchumas dlíthiúil, go rachaidh an
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Chúirt nó an tOifigeach Probháide, sula dtabhar-
far deonú, i gcomhairle le Cláraitheoir na
gCoimircithe Cúirte.

(9) I gcás ina mbeidh uacht in aon teanga seachas an
Ghaeilge nó an Béarla, féadfaidh an Cláraitheoir Ceantair,
le ordú ón Oifigeach Probháide, í a ligean faoi chruthú i
dtéarmaí tiontaithe uirthi sa Ghaeilge nó sa Bhéarla.

(10) I gcás ina mbeidh a leas iomlán in eastát an éag-
aigh sannta ag an aon duine amháin a bheidh i dteideal an
eastáit, cibé acu faoi uacht nó i gcás díthiomnachta, beidh an
sannaí sin i dteideal, le ordú ón Oifigeach Probháide, ionad
an tsannóra a ghabháil san ord tosaíochta i gcomhair deonú.

(11) I gcás ina mbeidh duine i dteideal an leasa thair-
bhiúil in eastát iomlán éagaigh, féadaidh an tOifigeach
Probháide a ordú go ndéanfar riarachán, ar thréigean an duine
sin, a dheonú don duine, nó do na daoine i gcomhpháirt,
arna ainmniú nó arna n-ainmniú aige, a bheadh i dteideal
eastát, nó scaire in eastát, an duine a bheidh ag tréigean
amhlaidh dá mba rud é go raibh sé tar éis bháis ina dhí-
thiomnóir.

(12) I gcás ina mbeidh tuismitheoirí éagaigh i dteideal
an leasa thairbhiúil in eastát iomlán an éagaigh sin, féadfar
riarachán, ar thréigean agus ar thoiliú na dtuismitheoirí sin,
a dheonú don leanbh, nó do na leanaí i gcomhpháirt, a ainm-
neoidh na tuismitheoirí.

(13) Ní thabharfar aon deonú riaracháin do bhreis is
triúr i gcomhpháirt mura n-ordóidh an tOifigeach Probháide
a mhalairt.

(14) Nuair is gá, ar bhás ionadaí phearsanta éagaigh
gan an t-eastát a bheith riartha go hiomlán aige, riarachán
eastát neamhriartha an éagaigh a dheonú, is iad na rialacha
a mbeidh feidhm acu ar iarratas a dhéanamh ar dheonú bun-
aidh na rialacha a mbeidh feidhm acu maidir le fionnadh an
deontaí nua.

(15) Agus cinneadh á dhéanamh cé dó a bhféadfar
deonú riaracháin i gcás díthiomnachta, nó maille le huacht,
a thabhairt i gcás duine a bheidh tar éis bháis roimh an 1ú
lá d’Eanáir, 1967, comhlíonfar na rialacha a bhí i bhfeidhm
agus ab infheidhme go dtí seo maidir le cás den sórt sin.

II. Uacht a fhorghníomhú.

7. Ar iarratas ar phrobháid nó litreacha riaracháin maille
leis an uacht a fháil, déanfaidh an Cláraitheoir Ceantair
an uacht a iniúchadh agus féachfaidh sé an mbeidh
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taispeáinte le téarmaí an chlásail fhianaithe (más ann) go
mbeifear tar éis na forálacha reachtúla maidir le fianú uacht-
anna a chomhlíonadh.

8. Más rud é nach mbeidh aon chlásal fianaithe i ndoiciméad
a thíolacfar i gcomhair probháide nó litreacha riaracháin
maille leis an uacht, nó mura leor an clásal fianaithe, éileoidh
an Cláraitheoir Ceantair mionnscríbhinn ó dhuine amháin,
ar a laghad, de na finnéithe a mbeidh an uacht fianaithe acu
lena síniú, más rud é go mbeidh na finnéithe sin nó ceachtar
acu ar marthain, chun a chruthú go mbeifear tar éis na forál-
acha reachtúla maidir le forghníomhú uachtanna a chomh-
líonadh. Cuirfear nóta arna shíniú ag an gCláraitheoir
Ceantair isteach ar an gcóip léirscríofa den uacht a bheidh i
gceangal leis an bprobháid nó leis an riarachán, á chur in iúl
mionnscríbhinní forghníomhaithe cuí, nó de réir mar a
bheidh, a bheith comhdaithe.

9. Má dhealraíonn sé don Chláraitheoir Ceantair, ar cibé
mionnscrı́bhinnı́ a chomhdófar a ghrinnscrúdú, nach mbeifear
tar éis na forálacha reachtúla a chomhlíonadh, diúltóidh an
Cláraitheoir Ceantair probháid na huachta airbheartaithe.

10. Más rud é go mbeidh an bheirt fhinné a mbeidh an
uacht fianaithe acu lena síniú tar éis bháis, nó mura féidir,
mar gheall ar imthosca eile, aon mhionnscríbhinn a fháil ó
cheachtar díobh, rachfar i muinín daoine eile (más ann) a
bhféadfaidh sé go mbeidh siad tar éis bheith i láthair tráth
forghníomhaithe na huachta, ach mura féidir aon mhionn-
scríbhinn ó aon duine eile den sórt sin a fháil, gheofar fianaise
i mionnscrı́bhinn faoin bhfíoras agus faoi lámhscríbhneoir-
eacht an éagaigh agus na bhfinnéithe a mbeidh an uacht fian-
aithe acu lena síniú, agus freisin faoi aon imthosca a bhféad-
faidh sé go mbeidh siad ina gcúis le toimhde i bhfabhar an
fhorghníomhaithe chuí.

11. In aon chás ina mbeifear tar éis uacht ar dealraitheach
í a bheith forghníomhaithe go cuí a thabhairt ar aird i
gcomhair probháide nó i gcomhair riaracháin maille leis an
uacht, ní dhéanfaidh Cláraitheoir Ceantair probháid aon
uachta roimhe sin, nó riarachán maille le haon uacht roimhe
sin, nó riarachán i leith an éagaigh, mar dhuine a bheidh tar
éis bháis ina dhíthiomnóir, a dheonú gan ordú ón gCúirt, nó
ón Oifigeach Probháide, lena dtaispeánfar an uacht dheir-
eanach gan a bheith i dteideal probháide. In éagmais an
ordaithe sin rachaidh an Cláraitheoir Ceantair i gcumarsáid
leis an Oifigeach Probháide.
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III. Idirlínithe agus athruithe.

12. Beidh idirlínithe agus athruithe neamhbhailí mura rud
é go mbeidh siad tar éis bheith san uacht roimh fhor-
ghníomhú na huachta, nó, más rud é go mbeidh siad déanta
dá éis sin, mura rud é go mbeidh siad forghníomhaithe agus
fianaithe ar an modh is gá de réir dlí, nó mura rud é go
mbeidh siad déanta bailí trí ath-fhorghníomhú na huachta,
nó trí chodaisíl a bheidh ag gabháil léi a fhorghníomhú ina
dhiaidh sin.

13. I gcás ina mbeidh idirlínithe agus athruithe san uacht
(mura rud é go mbeidh siad forghníomhaithe go cuí, nó
réamhaithriste sa chlásal fianaithe nó sainaitheanta ar
dhóigh eile leis), comhdófar mionnscríbhinn nó mionn-
scríbhinní i gcruthúnas ar iad a bheith san uacht roimh fhor-
ghníomhú na huachta, ach amháin nuair is beag tábhacht a
bheidh leis na hathruithe, agus go mbeidh siad fianaithe le
hinisealacha na bhfinnéithe fianaithe.

IV. Scriosadh amach agus díobhadh.

14. Ní bheidh feidhm ag scriosadh amach agus díobhadh
mura rud é go gcruthófar é a bheith san uacht roimh fhor-
ghníomhú na huachta, nó mura rud é go ndéanfar na hath-
ruithe a bheidh déanta san uacht leis sin a fhorghníomhú
agus a fhianú go cuí, nó mura rud é go mbeidh siad déanta
bailí trí ath-fhorghníomhú na huachta nó trí chodaisíl a
bheidh ag gabháil léi a fhorghníomhú ina dhiaidh sin. Más
rud é nach bhféadfar aon fhianaise shásúil a thabhairt ar aird
i dtaobh thráth déanta an scriosta amach agus an díobhaidh
sin, agus nach mbeidh na focail a bheidh scriosta amach nó
díofa glanta amach ar fad, ach go bhféadfar, ar an bpáipéar
a iniúchadh, iad a fhionnadh, ní foláir iad a bheith ina gcuid
den phrobháid. I ngach cás ina bhféadfadh tábhacht a bheith
leis na focail a bheidh scriosta amach nó díofa, beidh mionn-
scríbhinn ag teastáil.

V. Doiciméid dá dtagrófar in uacht.

15. Má bhíonn tagairt in uacht d’aon ghníomhas, páipéar,
meabhrán, nó doiciméad eile, de chineál a tharraingeodh
ceist ar chóir nó nár chóir dó bheith ina chomhchuid den
uacht, tabharfar an gníomhas, an páipéar, an meabhrán nó
an doiciméad eile sin ar aird, d’fhonn a fhionnadh an mbeidh
sé i dteideal probháide; agus, mura dtabharfar ar aird é,
tabharfar cuntas ina neamhthabhairt ar aird.

16. Ní ligfear aon ghníomhas, páipéar, meabhrán nó doic-
iméad eile chun probháide mar chuid d’uacht mura rud é go
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mbeidh sé tar éis bheith ann tráth forghníomhaithe na
huachta agus go mbeidh tagartha dó san uacht.

VI. An dreach a bheidh ar an bpáipéar.

17. Más rud é go mbeidh aon rianta de chéir shéalaithe
nó de shéalaí taois, nó marcanna eile, ar na páipéir thiom-
nacha, a bhféadfaí an tát a bhaint astu go mbeidh páipéar,
meabhrán nó doiciméad eile tar éis bheith i gceangal leo
nó ag gabháil leo, tabharfar an páipéar, an meabhrán nó an
doiciméad eile sin ar aird, agus, mura dtabharfar ar aird é,
tabharfar cuntas ina neamhthabhairt ar aird.

VII. Scríbhneoireacht le peann luaidhe ar uachtanna.

18. Nuair is le peann luaidhe a bheidh uacht scríofa nó
nuair a bheidh aon scríbhneoireacht le peann luaidhe ar
uacht nó ar scríbhinn nó ar dhoiciméad eile a chomhdófar i
gClárlann Cheantair, déanfar cóip mhacasamhla den uacht,
den scríbhinn nó den doiciméad eile, nó de na leathanaigh
nó duilleoga di nó de ar a mbeidh an scríbhneoireacht le
peann luaidhe, a chomhdú freisin, agus na codanna sin a
bheidh scríofa le peann luaidhe san uacht nó sa scríbhinn
bhunaidh, nó sa doiciméad bunaidh eile, scríofa i ndúch
dearg.

VIII. Cásanna amhrasacha.

19. I ngach cás ina mbeidh amhras ann, ar chúis ar bith,
faoi aon uacht a bheith i dteideal probháide, agus i ngach
cás ina dtiocfaidh ceist chun cinn ar chóir feidhm a bheith
ag aon athrú, idirlíniú, scriosadh amach nó díobhadh, nó ar
chóir aon ghníomhas, páipéar, meabhrán nó doiciméad eile
a bheith ina chuid d’uacht, nó má thagann ann d’aon amhras de
dhroim an dreacha a bheidh ar an bpáipéar, nó ar aon phonc
eile, rachaidh an Cláraitheoir Ceantair i gcomhairle leis an
Oifigeach Probháide, agus féadfaidh seisean ordacháin na
Cúirte a ghlacadh nó a cheangal ar na páirtithe an t-ábhar a
thabhairt os comhair na Cúirte.

20. Braitheann ceart páirtithe chun litreacha riaracháin
maille leis an uacht, agus litreacha riaracháin maille leis an
uacht de bonis non, chomh hiomlán sin ar imthosca gach cáis
ar leith a thionscnófar i dtaca le foclaíocht na huachta, go
ndéanfar, aon uair a bheidh ceart an pháirtí a mbeidh iarr-
atas á dhéanamh aige incheistithe in aon chor, ráiteas i
dtaobh an cháis, agus cóip den uacht ag gabháil leis, a thar-
chur chuig an Oifigeach Probháide agus tabharfaidh seisean
comhairle ina thaobh.
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IX. Iarratas ó chorparáid iontaobhais.

21. Nuair a dhéanfaidh corparáid iontaobhais iarratas ar
dheonú, déanfaidh oifigeach arna údarú chun déanamh
amhlaidh an mhionnscríbhinn is gá faoi chomhair deonú a
mhionnú thar a ceann.

22. I gcás corparáide iontaobhais ag a mbeidh bord
gobharnóirí, bord stiúrthóirí nó comhlacht rialaithe eile, is le
rún ón mbord gobharnóirí nó ón mbord stiúrthóirí nó ón
gcomhlacht rialaithe eile sin a dhéanfar oifigeach a údarú
chun an mhionnscríbhinn sin a mhionnú, agus, i ngach cás
eile, is le rún ón gcorparáid iontaobhais a dhéanfar sin.

23. I dteannta gach iarratais den sórt sin ó chorparáid ion-
taobhais taiscfear cóip (arna séalú le séala na corparáide
iontaobhais sin) den rún lena n-údarófar oifigeach chun an
mhionnscrı́bhinn a mhionnú is gá chun an deonú a fháil. I gcás
ina mbeidh an chóip sin a dúradh taiscthe cheana féin i dteannta
iarratais roimhe sin is leor ina dhiaidh sin fótastat den chóip sin
a thaisceadh.

X. Riarachán teoranta.

24. Mura n-ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide a
mhalairt, nı́ dheonófar riarachán teoranta mura rud é go mbeidh
gach duine a bheidh i dteideal an deonaithe ghinearálta tar éis
toiliú nó tréigean, nó forghairthe agus go mbeidh sé tar éis loic-
eadh láithriú: sa riail seo ciallaı́onn an focal ‘‘teoranta’’ teoranta
do chuid de shócmhainnı́ nó d’eastát an éagaigh agus di sin
amháin.

25. Nı́ cheadófar d’aon duine a bheidh i dteideal deonú
ginearálta riaracháin i leith eastát an éagaigh deonú teoranta a
ghlacadh, ach amháin le hordú ón gCúirt.

XI. Riarachán faoin Acht Comharbais, 1965.

26. Aon uair a dhéanfaidh an Chúirt, faoin Acht Comharb-
ais, 1965, alt 27, duine éigin a cheapadh ina riarthóir nach
duine a bheadh i dteideal an deonaithe ar dhóigh eile, déan-
far ordú a bheith déanta faoin alt a lua i mionn an riarthóra,
sa deonú riaracháin agus sa bhanna riaracháin.

XII. Deonú d’Aturnae.

27. I gcás duine a mbeidh cónaí air lasmuigh de dhlínse
na Cúirte nó a bheidh ar tí dlínse na Cúirte a fhágáil, nó a
bheidh, i dtuairim na Cúirte nó an Oifigigh Phrobháide, faoi
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mhíchumas géar leanúnach coirp, féadfar riarachán, nó riar-
achán maille leis an uacht, a dheonú dá aturnae, ag gníomhú
dó faoi chumhacht aturnae.

XIII. Deonú do Chaomhnóir.

28. Féadfar deonú riaracháin a thabhairt don chaomhnóir
ar naíon le haghaidh úsáid an naín.

29. I gcás nach mbeidh caomhnóir tiomnach nó caomh-
nóir arna cheapadh ag an gCúirt, nó le forálacha nó faoi
fhorálacha an Achta um Chaomhnóireacht Naíon, 1964, ag
naíon, déanfar caomhnóir a shannadh le hordú ón gCúirt nó
ón Oifigeach Probháide. Is é foras a bheidh leis an iarratas
ar an ordú sin mionnscríbhinn a thaispeánfaidh, oiread agus
is féidir sin, méid na sócmhainní, aois an naín agus cé leis a
mbeidh cónaí air, gurb é a bheidh sa chaomhnóir beartaithe
an té is gaire i ngaol don naíon nó go mbeidh an té is gaire
i ngaol tar éis a cheart chun na caomhnóireachta a thréigean,
nó go mbeidh sé ag toiliú le sannadh an chaomhnóra bheart-
aithe, agus go mbeidh an caomhnóir beartaithe sin réidh leis
an gcaomhnóireacht a ghlacadh air féin. Ar an iarratas sin
a dhéanamh chuici tabharfaidh an Chúirt nó an tOifigeach
Probháide aird ar mhianta sainráite aon naín os cionn dhá
bhliain déag d’aois.

XIV. Mionn riarthóra.

30. (1) Déanfar mionn riarthóra a fhoclú ar dhóigh go
ndéanfar na daoine go léir a mbeidh ceart tosaíochta acu
chun an deonaithe a ghlanadh as. I gcás ina mbeidh leasanna
tosaíochta ann taispeánfar ar éadan an deonaithe conas a
bheidh siad glanta as.

(2) I riarachán de chineál speisialta, cumfar an ráiteas
sa mhionn agus na litreacha riaracháin de réir fhíorais an
cháis.

(3) Déanfar luach na maoine a bheidh luaite i mionn
an riarthóra a fhíorú le mionnscríbhinní eile má éilíonn
Cláraitheoir Ceantair é.

XV. Banna riaracháin.

31. Déanfaidh an tOifigeach Probháide nó an tOifigeach
Probháide Cúnta nó an Cláraitheoir Ceantair, nó coimisinéir
nó duine eile atá údaraithe anois nó a údarófar amach anseo
chun mionnscríbhinní a thógáil, bannaí riaracháin a fhianú,
ach i gcás ar bith ní dhéanfaidh aturnae nó gníomhaire an
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pháirtí a fhorghníomhóidh iad iad a fhianú. Maidir le síniú
an riarthóra ar bhanna den sórt sin, mura dtógfar san Oifig
Phrobháide nó sa Chlárlann Cheantair é, is é an duine
céanna a chuirfidh an riarthóir sin faoi mhionn a fhianóidh
é mura n-ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide nó
an Cláraitheoir Ceantair a mhalairt.

32. Féachfaidh Cláraitheoir Ceantair chuige, a mhéid is
féidir, gur daoine freagracha a bheidh sna hurraí le bannaí
riaracháin.

33. Déanfaidh na hurraí le bannaí riaracháin fírinniú sa
tsuim chomhlán a mhionnófar i leith eastát an éagaigh, mura
n-ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide nó an
Cláraitheoir Ceantair a mhalairt.

34. Is é foirm an bhanna riaracháin arna forordú ag
Uachtarán na hArd-Chúirte ó thráth go chéile a úsáidfear i
gcás eastát daoine a bheidh tar éis bháis an 1 Eanáir, 1967,
nó dá éis. Is é an fhoirm atá leagtha amach i bhFoscríbhinn
Q, Cuid II, an fhoirm atá forordaithe ar dháta déanta na
rialacha seo. I gcás eastát daoine a bheidh tar éis bháis roimh
an 1 Eanáir, 1967, úsáidfear na foirmeacha a bhí in úsáid go
dtí seo i ndáil leis na heastáit sin.

XVI. Deonú a eisiúint.

35. Ní eiseofar aon phrobháid nó litreacha riaracháin go
dtí go mbeidh ceithre lá dhéag caite ó dháta éagtha an éag-
aigh, mura n-ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide
é.

36. Déanfar gach probháid nó litir riaracháin a eiseofar ó
Chlárlann Cheantair a líonadh isteach sa Chlárlann sin; agus
déanfar aon deonú roimhe sin a bheidh cúlghairthe nó a
mbeidh deireadh tagtha leis a ghlanadh as sa Chlárlann sin.

37. Beidh i bhfógraí um iarratas ar dheonuithe probháide
nó riaracháin maille le huacht, a tharchuirfidh Cláraitheoir
Ceantair chuig an Oifigeach Probháide, i dteannta na sonraí
a shonraítear san Acht Comharbais, 1965, alt 36, sliocht as
focail na huachta lena mbeidh an t-iarratasóir ceaptha ina
sheiceadóir, nó na focail (más ann) ar a mbeidh a éileamh
ar an riarachán sin á bhunú aige, agus taispeánfar iontu lá
déanta an iarratais.

38. Leagfar amach san fhógra iarratais ainmneacha agus
leasanna na ndaoine go léir a mbeadh, de réir chleachtas na
Cúirte, ceart acu i dtosaíocht ar cheart an iarratasóra, agus
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taispeánfar ann conas a bheidh an ceart tosaíochta sin glanta
as. I gcás na daoine, nó aon duine dı́obh, a bheith tar éis tréig-
ean, luafar dáta an tréigin sin. Má dhéanann an t-iarratasóir
éileamh mar ionadaí duine eile, luafar dáta agus sonraí an
deonaithe sin dó maidir le heastát an duine eile sin.

39. Déanfar mionn seiceadóra nó riarthóra a shíniú agus a
mhionnú mar mhionnscríbhinn agus a chomhdú sa Chlárlann
Cheantair chuí.

40. Déanfaidh an Cláraitheoir Ceantair an dréachtmhionn
faoi chomhair deonuithe probháide speisialta nó teoranta,
nó riaracháin i gcás díthiomnachta nó maille le huacht, a
tharchur chuig an Oifigeach Probháide lena shocrú; agus ní
eiseofar aon deonú speisialta nó teoranta go dtí go mbeidh
an dréachtmhionn faoina chomhair sin socraithe ag an Oifig-
each Probháide.

41. Féadfaidh Cláraitheoir Ceantair, i gcásanna ina meas-
faidh sé gur gá é, cruthúnas a éileamh, de bhreis ar mhionn
an tseiceadóra nó an riarthóra, ar chéannacht an éagaigh,
nó ar chéannacht an pháirtí a mbeidh an deonú á iarraidh
aige.

42. Gach uacht nó cóip d’uacht a fhoilseánfar i mionn
seiceadóra nó riarthóra maille le huacht, déanfaidh an seic-
eadóir nó an riarthóir sin, agus an duine a mbeidh sé curtha
faoi mhionn os a chomhair, í a mharcáil. Déanfar an mharc-
áil sin ar chúl na huachta nó in áit eile sa chaoi go mbeidh sí
so-aitheanta ón uacht féin agus ón bhfianú uirthi.

XVII. Tréigean.

43. Aon duine a thréigfidh probháid uacht nó litreacha
riaracháin eastát duine éagtha i gcáil amháin, ní cheadófar
dó uiríoll a fháil i leith an éagaigh chéanna i gcáil eile, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

XVIII. Deonú a chúlghairm agus a athrú.

44. Ní chúlghairfear deonuithe probháide nó litreacha
riaracháin ach le hordú ón gCúirt nó ón Oifigeach Probh-
áide.

45. Ní athróidh Cláraitheoir Ceantair aon deonú probh-
áide nó litreacha riaracháin gan ordú ón Oifigeach Probh-
áide a bheith faighte roimh ré. I gcás gur gá ainm an
tiomnóra nó an díthiomnóra, nó an dáta báis, a athrú,
tabharfar fógra faoi iarratas chun leasú a dhéanamh, agus ní
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dhéanfaidh Cláraitheoir Ceantair an t-athrú a bheidh
ordaithe go dtí go mbeidh an gnáthdheimhniú ar an bhfógra
sin faighte ón Oifigeach Probháide.

XIX. Mionnscríbhinní.

46. Beidh feidhm ag Ordú 40, Cuid I, maidir le mionn-
scríbhinní a chomhdófar nó a úsáidfear i gClárlanna
Ceantair.

47. I ngach cás ina ndéanfaidh finné a mbeidh uacht fian-
aithe aige lena shíniú mionnscríbhinn d’fhonn forghníomhú
na huachta sin a chruthú, teisteoidh an finné sin i dtaobh na
slí ina mbeifear tar éis an uacht sin a fhorghníomhú agus
a fhianú.

XX. Caveat.

48. Aon duine a mbeidh ar intinn aige cur i gcoinne deonú
probháide nó litreacha riaracháin a eisiúint, déanfaidh sé,
go pearsanta nó trína aturnae, caveat a thaisceadh san Oifig
Phrobháide nó sa Chlárlann Cheantair chuí.

49. Is é lá a thaiscthe an dáta a bheidh ar caveat, agus ní
fhanfaidh sé i bhfeidhm ach go ceann sé mhí, agus ansin
rachaidh sé in éag agus beidh sé gan éifeacht; ach féadfar
caveat a athnuachan ó thráth go chéile.

50. I ngach caveat luafar ainm agus seoladh an duine a
mbeidh sé á thaisceadh thar a cheann, agus áit chláraithe
ghnó an aturnae a bheidh á thaisceadh, nó mura mbeidh aon
aturnae ann, seoladh le haghaidh seirbheála (laistigh den
dlínse) ag a bhféadfar rabhadh i leith an caveat a thabhairt
agus, i gcás inarb amhlaidh a bheidh, luafar sa caveat nach
mbeifear á thaisceadh ach d’fhonn a fheiceáil gur leor an
t-urrús.

51. Aon duine a dhéanfaidh, go bhfios dó féin, nó a chuir-
fidh faoi deara, go bhfios dó féin, go ndéanfar, caveat a thaisc-
eadh i gClárlann Cheantair in ainm duine bréige, nó le
seoladh bréige don duine a n-airbheartófar ann é a bheith
taiscthe thar a cheann, measfar é a bheith ciontach i
ndíspeagadh Cúirte.

52. Díreach ar caveat a thaisceadh, cuirfidh Cláraitheoir
Ceantair cóip de chuig an Oifigeach Probháide, agus, freisin,
chuig Cláraitheoir aon cheantair eile ina mbeidh líomhnaithe
cónaí a bheith ar an éagach tráth a bháis, nó inarb eol áit
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chónaithe sheasta a bheith aige tráth a bháis, agus luafaidh
sé lá taiscthe an caveat.

53. Ní dhéanfaidh aon caveat difear d’aon deonú arna
dhéanamh lá taiscthe an caveat, nó an lá a gheofar fógra á
rá caveat a bheith taiscthe i gClárlann Cheantair.

54. Is ón Oifig Phrobháide amháin a thabharfar rabhadh
i leith caveat.

55. Tar éis caveat a bheith taiscthe, ní rachaidh Clár-
aitheoir Ceantair ar aghaidh leis an deonú probháide nó riar-
acháin lena mbainfidh sé go dtí go mbeidh sé dulta as feidhm
nó tarraingthe siar, nó go dtí go mbeidh fógra faighte aige
ón Oifig Phrobháide á rá rabhadh a bheith tugtha i leith an
caveat agus gan aon láithreas a bheith taifeadta nó deireadh
a bheith leis na himeachtaí cointinneacha de dhroim an
caveat.

XXI. Forghairm agus subpoena.

56. Is ón Oifig Phrobháide amháin a eiseofar forghairm
agus subpoena.

57. Ní eiseofar aon deonú ó Chlárlann Cheantair, tar éis
forghairme, gan cóip fhianaithe den ordú on gCúirt nó ón
Oifigeach Probháide lena n-údarófar é.

XXII. Tiomnóir dall agus neamhliteartha.

58. Ní cheadóidh Cláraitheoir Ceantair probháid uacht
aon duine dhaill nó neamhliteartha, nó riarachán maille le
huacht aon duine dhaill nó neamhliteartha, a eisiúint mura
deimhin leis, ó fhianaise i mionnscríbhinn, an uacht a bheith
léite amach don tiomnóir roimh fhorghníomhú na huachta,
nó eolas a bheith ag an tiomnóir an tráth sin i dtaobh ábhar
na huachta. I gcás nach mbeidh an fhaisnéis sin á cur ar fáil,
cuirfidh an Cláraitheoir Ceantair scéala go dtí an tOifig-
each Probháide.

XXIII. Athrú i ndeonú.

59. Aon uair a dhéanfar aon athrú i ndeonú, nó a chomh-
dófar tréigean, déanfaidh an Cláraitheoir Ceantair fógra
faoin athrú nó tréigean sin a chur ar aghaidh gan mhoill
chuig an Oifigeach Probháide, ach ní bheidh aon taille in-
íoctha i leith aon fhógra den sórt sin.
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XXIV. Liosta deonuithe.

60. Beidh sna liostaí deonuithe probháide agus riaracháin
a cheanglaítear ar Chláraitheoir Ceantair a thabhairt faoin
Acht Comharbais, 1965, alt 36, ainm na Clárlainne Ceantair
ina mbeifear tar éis deonú den sórt sin a dhéanamh agus
céadainm agus sloinne gach tiomnóra agus díthiomnóra.

61. Beidh ag gabháil le gach liosta deonuithe den sórt sin
a chuirfidh Cláraitheoir Ceantair ar aghaidh cóip den taifead
ar gach deonú a bheidh luaite ann. I dteannta na sonraí
riachtanacha i dtaobh an deonaithe dá dtagrófar ann a lua,
beidh sa taifead ionad agus dáta báis an tiomnóra nó an
díthiomnóra, ainmneacha agus tuairisc gach seiceadóra nó
riarthóra, dáta gach deonaithe, agus an tsuim a mbeidh
mionnaithe luach an eastáit a bheith faoina bun.

62. Laistigh de cheithre lá ó dheireadh gach mı́osa, cuirfidh
gach Cláraitheoir Ceantair ar aghaidh go dtí an Oifig Phrobh-
áide tuairisceán, agus é leagtha amach de réir na haibítre,
ar na deonuithe probháide nó litreacha riaracháin go léir a
bheifear tar éis a cheadú ina Chlárlann Cheantair le linn na
míosa roimhe sin.

XXV. Fógra don Ard-Aighne.

63. I ngach cás ina ndéanfar iarratas ar litreacha riar-
acháin (i gcás dı́thiomnachta nó maille le huacht nach mbeidh
an t-eastát go léir diúscartha léi) eastát duine neamh-
dhlisteanaigh a bheidh tar éis bháis agus é ina bhaitsiléir nó
í ina bean neamhphósta, nó é ina bhaintreach fir nó í ina
baintreach mná gan sliocht, agus nach mbeidh aon duine i
dteideal teacht i gcomharbas air faoi fhorálacha an Achta
Dlisteanais, 1931, nó i ngach cás ina ndéanfar iarratas ar lit-
reacha riaracháin eastáit duine a bheidh tar éis bháis gan
aon ghaol arb eol é a bheith aige nó aici, tabharfar fógra
faoin iarratas sin don Ard-Aighne chun go bhféadfaidh sé a
chinneadh an mbeidh sé fóirsteanach idirghabháil a dhéan-
amh ar thaobh an Stáit; agus ní bheidh aon deonú le heisiúint
go dtí go mbeidh curtha in iúl aige cén beart is cuí a
dhéanamh.

XXVI. Páipéir a tharchur.

64. Nuair a dhéanfar iarratas chun na Cúirte, i ndáil le
hiarratas ar dheonú i gClárlann Cheantair, déanfaidh an
Cláraitheoir Ceantair gach páipéar agus doiciméad bunaidh
iomchuí a tharchur chuig an Oifig Phrobháide; agus, tar éis
ordacháin na Cúirte a bheith glactha, déanfar na páipéir agus
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na doiciméid sin a chur ar ais, ar na páirtithe dá iarraidh sin
(mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt), chuig an gCláraith-
eoir Ceantair, mar aon le cóip fhianaithe den ordú ón gCúirt.

65. Déanfar páipéir bhunaidh a chur ar aghaidh chuig an
Oifig Phrobháide aon uair ar gá iad a iniúchadh chun a chur
ar chumas an Oifigigh Phrobháide na ceisteanna a bheidh
curtha faoina bhráid ag Cláraitheoir Ceantair a fhreagairt.
Féadfaidh Cláraitheoir Ceantair páipéir agus doiciméid eile
a tharchur chuig an Oifigeach Probháide, agus féadfaidh an
tOifigeach Probháide páipéir agus doiciméid eile a tharchur
chuig Cláraitheoir Ceantair, leis an bpost cláraithe.

XXVII. Cóipeanna d’uachtanna.

66. Beidh cóipeanna d’uachtanna a bheidh le cur i gceang-
al leis an bprobháid nó leis na litreacha riaracháin scríofa
i bpeannaireacht sholéite, nó clóite nó clóscríofa nó, i
gcásanna cuí, fótachóipeáilte, de réir mar a ordóidh an
Cláraitheoir Ceantair.

67. Nı́ dhéanfar cóipeanna d’uachtanna agus de dhoiciméid
thiomnacha eile a chóimheas leis na scríbhinní bunaidh mura
gceanglófar sin go sonrach. Gach cóip a mbeidh ceangailte í
a dheimhniú déanfar í a dheimhniú faoi láimh an Chlár-
aitheora Ceantair.

68. Ní ghreamófar séala na Cúirte d’aon chóip d’uacht nó
de dhoiciméad eile, mura mbeidh an chóip sin fianaithe
agus deimhnithe.

XXVIII. Doiciméid a thabhairt ar aird.

69. (1) Má cheanglaítear uacht nó doiciméad eile a
bheidh comhdaithe i gClárlann Cheantair a thabhairt ar aird
in aon áit eile, déanfar iarratas chun na críche sin luath go
leor chun déanamh agus scrúdú cóipe den uacht sin, nó den
doiciméad eile sin, a chur san áireamh.

(2) Ar iarratas den sórt sin a dhéanamh, déanfar
(mura n-ordóidh an Chúirt nó an tOifigeach Probháide a
mhalairt) cóip den uacht sin nó den doiciméad eile sin, agus
scrúdófar an chóip sin leis an scríbhinn bhunaidh, agus taisc-
fear an chóip scrúdaithe sin in ionad na scríbhinne bunaidh
go dtí go gcuirfear ar ais í.

(3) I gcás ina mbeidh an uacht nó an doiciméad eile
ag teastáil chun í nó é a thabhairt ar aird san Ard-Chúirt
ar Cuaird nó sa Chúirt Chuarda, féadfar, le hordachán ón
gCláraitheoir Ceantair, an uacht sin nó an doiciméad eile sin
a chur leis an bpost cláraithe chuig an gCláraitheoir Contae
cuí.
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XXIX. Urraí.

70. Ní ghlacfar le haon aturnae cleachtach, nó le cléireach
nó printíseach d’aturnae cleachtach, mar urra le banna riar-
acháin, gan cead ón gCúirt nó ón Oifigeach Probháide.

XXX. Iarratas pearsanta ar dheonú.

71. Daoine ar mian leo deonuithe probháide nó litreacha
riaracháin a fháil gan aturnae do dhéanamh idirghabhála,
déanfaidh siad iarratas i gClárlann Cheantair i bpearsa, agus
ní trí litir.

72. Ní ghlacfar aon iarratas den sórt sin trí ghníomhaire.

73. Maidir le duine a bheidh ag déanamh iarratais i
bpearsa, ní bheidh duine eile ag freastal air agus é ag
gníomhú dó, nó ar dealraitheach é a bheith ag gníomhú dó,
mar chomhairleoir, mura gceadóidh an Cláraitheoir Ceantair
a mhalairt.

74. Maidir le hiarratas a bheidh déanta ar an gcéad ásc trí
aturnae, ní áireofar dá éis sin é mar iarratas pearsanta, mura
n-ordóidh an tOifigeach Probháide a mhalairt.

75. Ní dhéanfar iarratas ar dheonú probháide nó riar-
acháin i gcás a bheidh tar éis a bheith os comhair na Cúirte
cheana féin (le foriarratas nó eile) a bhreithniú mar iarratas
pearsanta, ach is trí aturnae a dhéanfar é, mura n-ordóidh
an tOifigeach Probháide a mhalairt.

76. Aon uair a thiocfaidh sé chun bheith riachtanach i
gcúrsa iarratas a dhéanamh i bpearsa ordacháin na Cúirte a
fháil, ní rachfar ar aghaidh leis an iarratas go dtí go mbeidh
na hordacháin sin faighte.

77. Is sa Chlárlann Cheantair a ullmhófar agus a mhionn-
ófar na páipéir is gá faoi chomhair an deonaithe. Féadfaidh
iarratasóir na páipéir sin, nó aon cheann díobh, arna líonadh,
a thabhairt leis, agus má bhíonn siad cruinn féadfar iad a
ghlacadh agus, más rud é go mbeidh siad mionnaithe cheana
féin, athmhionnófar iad. Ón uair a ghlacfar aon pháipéir i
gClárlann Cheantair nı́ thabharfar amach iad ach amháin in
imthosca speisialta le cead ón Oifigeach Probháide.

78. Beidh gach banna riaracháin, i gcásanna iarratais
phearsanta, le forghníomhú sa Chlárlann Cheantair a
mbeidh an deonú á dhéanamh aici, mura gceadóidh an
Cláraitheoir Ceantair a mhalairt.
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79. Is sa Chlárlann Cheantair óna mbeidh an deonú le
heisiúint a dhéanfar léirscríbhinní uachtanna agus páipéar
tiomnach.

80. Déanfaidh gach iarratasóir ar dheonú probháide nó
litreacha riaracháin sceideal den mhaoin dá ndéanfaidh an
deonú difear a thabhairt faoina láimh.

81. Ní thabharfar comhairle dlí d’iarratasóirí maidir leis
an maoin a bheidh le háireamh sa sceideal, nó ar aon ábhar
eile a bhainfidh leis an iarratas, agus ní bhreithneofar Clár-
aitheoir Ceantair a bheith freagrach ach sna treoracha a
bheidh tugtha dó a chur i bhfoirm chuı́, ach cabhróidh sé, a
mhéid is indéanta, le hiarratasóirı́ trı́ fhaisnéis agus treoruithe a
thabhairt dóibh i dtaobh an chúrsa nach foláir dóibh a leanúint.

82. Déanfar admháil nó dearbhú ar gach iarratas a thabh-
airt de láimh don iarratasóir, agus ceanglófar ar an duine a
mbeidh ar intinn aige an deonú, nuair a bheidh sé curtha i
gcrích, a fháil an admháil sin a thabhairt ar aird.

XXXI. Ilghnéitheach.

83. Déanfaidh gach iarratasóir ar dheonú probháide nó
litreacha riaracháin deimhniú ar bhás nó adhlacadh an
éagaigh a thabhairt ar aird, nó cúis shásúil a thabhairt i
dtaobh gan é a thabhairt ar aird.

84. Beidh feidhm ag an Ordú seo maidir le codaisíleacha
ar an gcuma chéanna is a bheidh feidhm aige maidir le
huachtanna.

85. Is i cibé foirm a fhorordóidh an tOifigeach Probháide
ó thráth go chéile de réir imthosca an cháis a bheidh an
deimhniú a cheanglaítear ar oifigeach cuí na Cúirte a thabh-
airt faoin Customs and Inland Revenue Act, 1881, Alt 30,
arna leasú leis an Acht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976,
chun críocha an Finance Act, 1894.

86. I gcás eastát daoine a bheidh tar éis bháis an 1 Eanáir,
1967, nó dá éis, is iad na foirmeacha i bhFoscríbhinn Q, Cuid
I, i gcás inarb infheidhme iad, a úsáidfear. I gcás eastát
daoine a bheidh tar éis bháis roimh an 1 Eanáir, 1967, is iad
na foirmeacha a bhí in úsáid go dtí seo i ndáil le heastáit den
sórt sin a úsáidfear.

————————



O. 81, r. 1 436

ORDÚ 81.

Na Bills of Sale (Ireland) Acts, 1879 agus 1883.

1. Déanfaidh an Máistir oifig an Chláraitheora a fhor-
ghníomhú chun críche na Bills of Sale (Ireland) Acts, 1879
agus 1883.

2. Féadfaidh an Máistir a ordú meabhrán sásaimh a
scríobh ar chóip chláraithe de bhille díolacháin, ar fhor-
éileamh arna shíniú ag aturnae, maille le toiliú leis an sásamh
arna shíniú ag an duine a bheidh i dteideal thairbhe an bhille
díolacháin, agus arna fhíorú le mionnscríbhinn, a thabhairt
ar aird don Mháistir agus a chomhdú sa Phríomh-Oifig. Is i
bhFoirm Uimh. 1 i bhFoscríbhinn R a bheidh an foréileamh
agus an toiliú sin.

3. I gcás nach féidir toiliú a fháil, féadfaidh an Máistir, ar
iarratas a dhéanamh chuige le foriarratas iar bhfógra agus ar
an duine a bheidh i dteideal an bhille díolacháin a éisteacht,
agus ar chruthúnas chun a shástachta an fiach (más ann) a
mbeidh an bille díolacháin déanta ina leith a bheith glanta
nó urscaoilte, a ordú meabhrán sásaimh a scríobh ar chóip
chláraithe den bhille díolacháin.

4. Beidh duine ar bith i dteideal, ar an táille chuí a íoc,
Clár na mBillí Díolacháin a chuardach agus gach bille díol-
acháin cláraithe a iniúchadh, a scrúdú agus sleachta a bhaint
as, gan é a bheith faoi cheangal iarratas i scríbhinn a dhéan-
amh nó aon sonraí ina leith a shonrú. Ní bheidh sna sleachta
ach dáta an fhorghníomhaithe, an chláraithe, na hath-
nuachana ar chlárú agus an tsásaimh, ainmneacha, seoltaí
agus slite beatha na bpáirtithe, agus méid na comaoine.

5. Maidir leis an achomaireacht ar a mbeidh i mbille díol-
acháin a cheanglaítear leis an Bills of Sale (Ireland) Act
(1879) Amendment Act, 1883, a tharchur chuig Cléireach
Síochána, déanfar í a tharchur chuig an gCláraitheoir Contae
cuí agus is i bhFoirm Uimh. 2 i bhFoscríbhinn R a bheidh sí.

6. I gcás ina ndéanfar bille dı́olacháin a athchlárú faoin
Bills of Sale (Ireland) Act, 1879, alt 11, déanfar achomaireacht
ar an athchlárú a tharchur leis an bpost chuig an gCláraitheoir
Contae ar cheart an achomaireacht sin a bheith tarchurtha
chuige dá mbeifı́ tar éis an bille dı́olacháin a chlárú faoin Bills
of Sale (Ireland) Act (1879) Amendment Act, 1883.

7. I gcás ina mbeidh meabhrán sásaimh scrı́ofa, nó ina
ndéanfar meabhrán sásaimh a scrı́obh, ar aon chóip chláraithe
nó athchláraithe de bhille dı́olacháin a mbeidh achomaireacht
air tarchurtha chuig aon Chláraitheoir Contae, déanfar fógra
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faoin sásamh sin, i bhFoirm Uimh. 3 i bhFoscrı́bhinn R, a
tharchur chuig gach Cláraitheoir Contae a mbeidh achomair-
eacht ar an mbille dı́olacháin sin tarchurtha chuige.

8. Déanfaidh gach Cláraitheoir Contae na hachomair-
eachtaı́ agus na fógraı́ sásaimh a uimhriú san ord ina bhfaighidh
sé iad faoi seach, agus déanfaidh sé iad a chomhdú agus a
choimeád ina oifig.

9. Coimeádfaidh gach Cláraitheoir Contae innéacs, agus é
leagtha amach de réir na haibítre, ina dtaifeadfaidh sé, faoin
gcéad litir de shloinne an mhorgáisteora nó an tsannóra, an
sloinne sin, mar aon leis na hainmneacha baiste cuí, leis an
seoladh cuí agus leis an tuairisc chuí, agus an uimhir a bheidh
greamaithe den achomaireacht.

10. Ar fhógra sásaimh a fháil, taifeadfaidh an Cláraitheoir
Contae an fógra sásaimh ar an achomaireacht ar an mbille
lena mbainfidh sé, agus nótálfaidh sé san innéacs i gcoinne
ainm an mhorgáisteora nó an tsannóra an sásamh a bheith
taifeadta.

11. Ceadóidh an Cláraitheoir Contae do dhuine ar bith an
t-innéacs a chuardach le linn uaireanta oifige ar tháille £0.50
a íoc, agus sleachta a bhaint as an achomaireacht agus as an
bhfógra sásaimh (más ann) ar £0.50 a íoc ar gach achomair-
eacht a iniúchfar.

12. Má éilítear é, cuirfidh an Cláraitheoir Contae faoi
deara, freisin, cóip oifige a dhéanamh d’aon sliocht nó d’aon
fhógra sásaimh agus beidh sé i dteideal, as an gcéanna a
dhéanamh agus a mharcáil, na táille céanna a bheidh in-
íoctha sa Phríomh-Oifig.

————————

ORDÚ 82.

Gníomhais Chomhshocraíochta.

1. Is i bhFoirm Uimh. 1 agus i bhFoirm Uimh. 2, faoi
seach, i bhFoscríbhinn S a bheidh na mionnscríbhinní atá le
comhdú de bhun an Deeds of Arrangement Act, 1887, alt 6.

2. Is i bhFoirm Uimh. 3 i bhFoscríbhinn S a dhéanfar an
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achomaireacht ar a mbeidh in aon ghníomhas comh-
shocraíochta a thaifeadadh ar an gClár faoin Acht sin 1887.

3. Ar gach cóip de ghnı́omhas comhshocraı́ochta a thı́olac-
far lena comhdú formhuineoidh an duine a thíolacfaidh í
ainm an fhéichiúnaí, dáta an ghníomhais agus dáta a chomh-
daithe, méid iomlán na dleachta lena mbeidh an gníomhas
stampáilte, agus deimhniú arna shíniú ag aturnae an fhéich-
iúnaí, nó ag an duine a thíolacfaidh an chóip lena comhdú,
á dheimhniú gur cóip cheart den ghníomhas í an chóip, agus
ina luafar an líon fóiliónna (dhá fhocal is seachtó an ceann)
a bheidh sa ghníomhas.

4. Nuair a chlárófar gníomhas comhshocraíochta scríobh-
far deimhniú ar an ngníomhas bunaidh á dheimhniú an
gníomhas a bheith cláraithe go cuí, maille le dáta an chlár-
aithe.

5. Beidh sleachta as an gcóip chomhdaithe de ghníomhas
comhshocraíochta teoranta do dháta an fhorghníomhaithe
agus an chláraithe, ainmneacha, seoltaí, agus tuairiscí an
fhéichiúnaí agus na bpáirtithe sa ghníomhas, agus ráiteas
gairid i dtaobh chineál agus éifeacht an ghníomhais.

6. Is i bhFoirm Uimh. 4 i bhFoscríbhinn S a bheidh an
mhionnscríbhinn atá le comhdú de bhun an Deeds of
Arrangement Amendment Act, 1890, Alt 2 (2).

7. Is i bhFoirm Uimh. 5 i bhFoscríbhinn S a dhéanfar an
achomaireacht ar a mbeidh in aon doiciméid agus mionn-
scríbhinní a thaifeadadh ar an gClár faoin Acht sin 1890.

8. Beidh achomaireachtaí as aon doiciméad nó mionn-
scríbhinn a chomhdófar faoin Acht sin 1890 teoranta do
dhátaí na hachainí, don ordú i bhféimheacht, d’ainm, do
sheoladh agus do thuairisc an fhéichiúnaí, agus do ráiteas
gairid i dtaobh chineál agus éifeacht an rúin ó chreidiúnaithe
arna dhaingniú leis an ordú sin i bhféimheacht.

————————
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ORDÚ 83.

Forléiriú ionstraimí scríofa.

1. Aon duine a bheidh ag éileamh leas a bheith aige faoi
ghníomhas, uacht nó ionstraim scríofa eile, féadfaidh sé iarr-
atas a dhéanamh le toghairm speisialta chun aon cheist
forléiriúcháin a thiocfaidh chun cinn faoin ionstraim a chinn-
eadh, agus ar dhearbhú ar chearta na ndaoine leasmhara.

2. Féadfaidh an Chúirt a ordú an toghairm a sheirbheáil
ar cibé daoine is cuí léi.

3. Beidh cibé fianaise a theastóidh ón gCúirt mar thaca
leis an iarratas.

4. Ní bheidh de cheangal ar an gCúirt aon cheist for-
léiriúcháin den sórt sin a chinneadh más é a tuairim nár chóir
í a chinneadh ar thoghairm speisialta.

————————

ORDÚ 84.

Athbhreithniú breithiúnach agus orduithe a fhearfaidh
ar shaoirse an duine.

1. (1) Déanfar orduithe habeas corpus, orduithe certiorari,
orduithe mandamus, orduithe toirmisc agus orduithe ast-
aithe a fhianú in ainm an Phríomh-Bhreithimh nó, má tá
oifig an Phríomh-Bhreithimh folamh, in ainm Uachtarán na
hArd-Chúirte, arna séalú le séala na hArd-Chúirte agus dar
dáta lá a n-eisiúna.

(2) Ní fholaíonn an abairt ‘‘ordú habeas corpus’’ ordú
arna dhéanamh de bhun Airteagal 40, alt 4, den Bhunreacht.

(3) Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, déanfar gach
ordú dá dtagraítear sa riail seo a sheirbheáil go pearsanta ar
an duine a mbeidh sé dírithe chuige.

I. Habeas corpus.

2. Is le foriarratas ex parte ar ordú coinníollach a dhéanfar
iarratas ar ordú habeas corpus ad subjiciendum.
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3. Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt

(a) is le mionnscríbhinn a dhéanfar an t-iarratas ar ordú
habeas corpus ad subjiciendum agus is é teideal
a chuirfear air go haicearrach ná maidir leis an
ábhar a bheidh faoi cheist agus maidir leis an
Habeas Corpus Act, 1782,

(b) nı́ dheonófar aon ordú habeas corpus ad subjiciendum
i gcás ina gceisteofar bailíocht aon bharántais,
ordaithe cimithe, ciontaithe nó taifid, mura ndéan-
far, tráth tairgthe an iarratais, cóip den bharán-
tas, den ordú cimithe, den chiontú nó den taifead
sin, arna fíorú le mionnscríbhinn, a thabhairt ar
aird don Chúirt, nó cuntas chun sástacht na
Cúirte a thabhairt ina neamhthabhairt ar aird.

4. Seirbheálfar an t-ordú habeas corpus ad subjiciendum
go pearsanta ar an duine a mbeidh sé dírithe chuige, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt. Más rud é go mbeidh an
t-ordú dírithe chuig séiléir nó oifigeach poiblí eile, seir-
bheálfar é trína fhágáil aigesean nó ag a sheirbhíseach nó ag
a ghníomhaire san áit ghaibhnithe nó srianta, nó i cibé slí a
ordóidh an Chúirt.

5. Féadfaidh an Chúirt, ar an bhforiarratas chun daingniú
d’ainneoin cúis a bheith suite, a ordú corp an duine a bheidh
faoi choinneáil a thabhairt ar aird os comhair na Cúirte nó
an duine sin a scaoileadh as an gcoinneáil sin.

6. Comhdófar gach ordú coinníollach habeas corpus sa
Phríomh-Oifig agus seirbheálfar é, mar aon le cóip den
mhionnscríbhinn forais (más ann), laistigh de dheich lá ó lá
a fhógartha, mura lamhálfaidh an Chúirt tuilleadh ama, agus
mura ndéanfar sin beidh an t-ordú coinníollach sin arna ur-
scaoileadh.

7. Mura n-ordófar a mhalairt leis an ordú coinníollach,
déanfar cúis a shuíomh laistigh de dheich lá tar éis an t-ordú
sin a sheirbheáil.

8. I gcás ina suífear cúis, is le mionnscríbhinn a dhéanfar
é. Luafar go comair sa mhionnscríbhinn, de bhreis ar na
fíorais a dteisteofar ina dtaobh, na forais ar a mbeifear ag
seasamh mar chúis. Comhdófar an mhionnscríbhinn sa
Phríomh-Oifig agus seirbheálfar fógra faoin gcomhdú ar an
iarratasóir nó ar a aturnae laistigh den tréimhse ama a
bheidh lamháilte chun cúis a shuíomh.

9. (1) I gcás cúis a bheith suite mar a dúradh, féadfaidh
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an t-iarratasóir a iarraidh ar an gCúirt, le foriarratas iar
bhfógra, an t-ordú coinníollach a dhaingniú, go hiomlán nó
go páirteach, d’ainneoin na cúise suite.

(2) Seirbheálfar fógra faoin bhforiarratas sin ar an
bpáirtí a mbeidh cúis á suíomh aige, nó ar a aturnae, laistigh
de shé lá tar éis dó fógra faoin gcomhdú a sheirbheáil de
bhun riail 8 nó, i gcás cúis a bheith suite ag níos mó ná páirtí
amháin, ansin laistigh de shé lá tar éis an fógra deiridh de
na fógraí sin a sheirbheáil, agus mura seirbheálfar an fógra
foriarratais sin ar an bpáirtí sin, beidh sé i dteideal ordaithe
i gcúrsa lena gceadófar an chúis shuite agus lena n-ordófar
na costais a bheidh tabhaithe aige ag suíomh cúise dó a
fhómhas agus go n-íocfaidh an t-iarratasóir iad.

10. I gcás nach mbeidh cúis suite sa tslí agus laistigh den
tréimhse ama a dúradh, beidh an t-iarratasóir i dteideal, ar
mhionnscrı́bhinn seirbheála an ordaithe choinnı́ollaigh maille
le deimhniú á dheimhniú gan aon chúis a bheith suite a
chomhdú, ordú taoibhe a fháil lena ndaingneofar an t-ordú
coinníollach (mura mbeidh a mhalairt ordaithe leis an ordú
coinníollach).

11. I gcás nach dtabharfar an corp ar aird, is le mionn-
scríbhinn a bheidh le déanamh ag an bpáirtí a mbeidh an
t-ordú habeas corpus dírithe chuige a thabharfar freagra ar
an ordú agus beidh cibé freagra iomlán inti is gá sna him-
thosca ar an líomhain á líomhain an duine a bheith faoi
choinneáil.

12. Mura ngéillfidh an duine a mbeidh ordú habeas corpus
dírithe chuige don ordú sin féadfar iarratas a dhéanamh chun
na Cúirte, le mionnscríbhinn seirbheála agus neamh-
ghéillte, ar astú mar gheall ar dhíspeagadh. Le linn saoire
féadfar iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar bharántas
chun an duine a mbeidh díspeagadh déanta aige a ghabháil,
lena thabhairt os comhair na Cúirte, le bannaí a chur air
láithriú ag na chéad suíonna eile ina dhiaidh sin, le freagairt
sa díspeagadh sin aige, nó lena chimiú chun príosúin
d’uireasa bannaí.

13. Féadfar iarratas chun príosúnach a thabhairt i láthair
chun fianaise a thabhairt in aon chúis nó ábhar, sibhialta nó
coiriúil, os comhair aon Chúirte, a dhéanamh chun na Cúirte
le mionnscríbhinn.
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II. Astú mar gheall ar Dhíspeagadh.

14. Is le foriarratas ex parte a dhéanfar iarratas ar ordú
astaithe mar gheall ar dhíspeagadh.

III. Bannaí.

15. (1) Is le foriarratas iar bhfógra don Phríomh-Aturnae
Stáit, dar foras an mhionnscríbhinn ón iarratasóir, a dhéan-
far iarratas ar bhannaí ó dhuine i gcoimeád.

(2) Is é teideal a chuirfear ar imeachtaí:

AN ARD-CHÚIRT

MAIDIR LE hIARRATAS AR BHANNAÍ

AN POBAL (AR AGRA AN STIÚRTHÓRA ION-
CHÚISEAMH POIBLÍ)

. V .

AR FEITHEAMH FAOI LÁTHAIR SA
CHÚIRT

I

nó sa chéill chuí.

(3) I gcás nach mbeidh aon aturnae ag iarratasóir,
féadfaidh an Chúirt an riachtanas maidir le fógra foriarratais
agus mionnscríbhinn a ligean thar ceal, agus ina ionad sin
tabharfaidh sí gach ordachán cuí lena n-áirítear ordachán á
ordú an t-iarratasóir a thabhairt os comhair na Cúirte ar
dháta agus ag am a shonrófar, agus a dtabharfar fógra faoi
don Phríomh-Aturnae Stáit, agus d’fhonn na hordacháin sin
a thabhairt féadfaidh an Chúirt an t-iarratasóir a éisteacht.

(4) Measfar, i gcás inar cuí, go bhfolaíonn tagairtí don
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí tagairtí don Ard-Aighne.

IV. Cúirtbhannaí.

16. Déanfar gach cúirtbhanna arna admháil ar dhíchur
ordaithe, nó imeachta eile, nó chun go láithreoidh nó go
bhfreagróidh aon pháirtí sa Chúirt, nó i leith dea-iompair, a
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tharchur chuig an bPríomh-Oifig agus a chomhdú inti, tar éis
é a admháil.

17. Ní dhéanfar aon chúirtbhanna a fhorghéilleadh nó a
eistréatadh gan ordú ón gCúirt. Déanfar fógra um iarratas
ar aon ordú den sórt sin a sheirbheáil ar na páirtithe a
mbeidh na cúirtbhannaí sin tugtha acu.

V. Athbhreithniú breithiúnach.

18. (1) Is trí iarratas ar athbhreithniú breithiúnach, de
réir fhorálacha an Ordaithe seo, a dhéanfar iarratas ar ordú
certiorari, mandamus, toirmisc nó quo warranto.

(2) Féadfar iarratas ar dhearbhú nó ar urghaire a
dhéanamh trí iarratas ar athbhreithniú breithiúnach, agus, ar
iarratas den sórt sin a dhéanamh chuici, féadfaidh an Chúirt
an dearbhú nó an urghaire a bheidh éilithe a dheonú má
mheasann sí, ag féachaint do na nithe seo a leanas—

(a) cineál na n-ábhar a bhféadfar faoiseamh a dheonú
ina leith trí ordú mandamus, toirmisc, certiorari
nó quo warranto,

(b) cineál na ndaoine agus na gcomhlachtaí a bhféadfar
faoiseamh a dheonú ina gcoinne trí ordú den sórt
sin, agus

(c) imthosca uile an cháis,

go mbeadh sé cóir caoithiúil an dearbhú nó an urghaire a
dheonú ar iarratas ar athbhreithniú breithiúnach.

19. Ar iarratas ar athbhreithniú breithiúnach féadfar aon
fhaoiseamh a luaitear i riail 18 (1) nó (2) a éileamh in ionad
nó i dteannta aon fhaoisimh eile a luaitear amhlaidh má
eascraíonn sé as an ábhar céanna, nó má bhaineann sé nó
má tá sé bainteach leis an ábhar céanna, agus in aon chás
féadfaidh an Chúirt aon fhaoiseamh a dheonú a luaitear i
rialacha 18 (1) nó (2) a mheasfaidh sí a bheith cuí d’ainneoin
nach mbeidh sé éilithe go sonrach.

20. (1) Ní dhéanfar aon iarratas ar athbhreithniú breith-
iúnach mura mbeidh cead faighte ón gCúirt de réir na rial-
ach seo.
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(2) Déanfar iarratas ar an gcead sin le foriarratas ex
parte dar foras—

(a) fógra i bhFoirm Uimh. 13 i bhFoscríbhinn T ina
mbeidh ráiteas ina mbeidh na nithe seo a leanas:

(i) ainm, seoladh agus tuairisc an iarratasóra,

(ii) an faoiseamh a bheidh á lorg agus na forais
ar a mbeidh sé á lorg,

(iii) ainm agus áit chláraithe ghnó aturnaetha
(más ann) an iarratasóra, agus

(iv) seoladh an iarratasóra le haghaidh seirbheála
laistigh den dlínse (más é féin a bheidh ag
gníomhú); agus

(b) mionnscríbhinn lena bhfíorófar na fíorais ar a
mbeifear ag seasamh.

Is é teideal a chuirfear ar an mionnscríbhinn sin:—

AN ARD-CHÚIRT

ATHBHREITHNIÚ BREITHIÚNACH

IDIR

A.B. Iarratasóir

agus

C.D. Freagróir

(3) Féadfaidh an Chúirt a mbeidh iarratas ar chead á
éisteacht aici a cheadú ráiteas an iarratasóra a leasú, cibé
acu trí fhorais fhaoisimh éagsúla nó bhreise a shonrú nó ar
shlí eile, ar cibé téarmaí, más ann, is cuí léi.

(4) Ní dheonóidh an Chúirt cead mura measfaidh sí
leorleas san ábhar lena mbainfidh an t-iarratas a bheith ag
an iarratasóir.

(5) I gcás ina lorgófar cead chun ordú certiorari a iarr-
aidh chun aon bhreithiúnas, ordú, ciontú nó imeacht eile a
bheidh faoi réir achomhairc a dhíchur d’fhonn é a neamhniú,
agus go mbeidh tréimhse ama ceaptha chun an t-achomharc
a thionscnamh, féadfaidh an Chúirt an t-iarratas ar chead a
chur ar atráth go dtí go gcinnfear an t-achomharc nó go
mbeidh an tréimhse ama chun achomharc a dhéanamh caite.
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(6) Má dheonaíonn an Chúirt cead, féadfaidh sí cibé
téarmaí i dtaobh costas is cuí léi a fhorchur agus féadfaidh
sí gealltanas i dtaobh damáistí a éileamh.

(7) I gcás ina ndéanfar cead a dheonú chun ath-
bhreithniú breithiúnach a iarraidh, ansin—

(a) más ordú toirmisc nó certiorari an faoiseamh a
bheidh á lorg agus go n-ordóidh an Chúirt
amhlaidh, oibreoidh an deonú mar bhac ar na
himeachtaí lena mbainfidh an t-iarratas go dtí go
gcinnfear an t-iarratas nó go n-ordóidh an Chúirt
a mhalairt;

(b) má lorgaítear aon fhaoiseamh eile, féadfaidh an
Chúirt, tráth ar bith, cibé faoiseamh eatramhach
a dheonú sna himeachtaí a d’fhéadfaí a dheonú i
gcaingean a bheadh tionscanta le toghairm
iomlánach.

21. (1) Is go pras a dhéanfar iarratas ar chead chun
athbhreithniú breithiúnach a iarraidh agus, in aon chás,
laistigh de thrí mhí ó dháta eascartha foras don iarratas a
chéaduair, nó sé mhí i gcás inar certiorari an faoiseamh a
bheidh á lorg, mura measfaidh an Chúirt cúis mhaith a
bheith ann chun an tréimhse a fhadú ar laistigh di a dhéanfar
an t-iarratas.

(2) I gcás inar ordú certiorari i leith aon bhreithiúnais,
ordaithe, ciontaithe nó imeachta eile an faoiseamh a bheidh
á lorg, measfar gurb é dáta an bhreithiúnais, an ordaithe, an
chiontaithe nó an imeachta sin dáta eascartha foras don iarr-
atas a chéaduair.

(3) Ní dochar na míreanna roimhe seo d’aon fhoráil
reachtúil arb é is éifeacht di an tréimhse ama a theorannú ar
laistigh di a fhéadfar iarratas ar athbhreithniú breithiúnach
a dhéanamh.

22. (1) Is le fógra foriarratais tionscnaimh a dhéanfar
iarratas ar athbhreithniú breithiúnach mura n-ordóidh an
Chúirt gur le toghairm iomlánach a dhéanfar é.

(2) Ní foláir an fógra foriarratais nó an toghairm a
sheirbheáil ar gach duine dá ndéanfaidh sé nó sí difear go
díreach agus i gcás ina mbainfidh sé nó sí le haon imeachtaí
i gCúirt nó os comhair Cúirte agus gurb é cuspóir an iarratais
iallach a chur ar an gCúirt nó ar oifigeach don Chúirt aon
ghníomh a dhéanamh i ndáil leis na himeachtaí, nó iad a
neamhniú nó aon ordú a bheidh déanta iontu a neamhniú,
ní foláir an fógra nó an toghairm a sheirbheáil freisin ar
Chléireach nó ar Chláraitheoir na Cúirte agus, i gcás ina
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mbeidh aon agóid le déanamh i gcoinne iompar an Bhreith-
imh, ar an gCléireach nó ar an gCláraitheoir thar ceann an
Bhreithimh.

(3) Ní foláir fógra foriarratais nó toghairm, de réir mar
a bheidh, a sheirbheáil laistigh de 14 lá tar éis cead a dheonú,
nó laistigh de cibé tréimhse eile a ordóidh an Chúirt. D’éag-
mais seirbheála laistigh den tréimhse ama sin rachaidh an
bac ar imeachtaí dá dtagraítear i riail 20 (7) in eág. I gcás for-
iarratais iar bhfógra beidh sé le filleadh i gcomhair an chéad
lae foriarratas a bheidh ar fáil tar éis 10 lá a bheith caite ó
dháta a sheirbheála, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

(4) Aon fhreagróir a mbeidh ar intinn aige cur i
gcoinne an iarratais ar athbhreithniú breithiúnach trí fhor-
iarratas iar bhfógra comhdóidh sé ráiteas sa Phríomh-Oifig
ina leagfar amach go comair na forais don chur i gcoinne sin
agus, má táthar ag seasamh ar aon fhíorais ann, mionn-
scríbhinn ag fíorú na bhfíoras sin. Déanfaidh an freagróir sin
cóip den ráiteas sin agus den mhionnscríbhinn sin (más ann)
a sheirbheáil ar gach páirtí tráth nach déanaí ná seacht lá ó
dháta seirbheála an fhógra foriarratais nó cibé tréimhse eile
a ordóidh an Chúirt. Beidh ainm agus áit chláraithe ghnó
aturnae (más ann) an fhreagróra ar áireamh sa ráiteas.

(5) Nı́ foláir mionnscrı́bhinn ina dtabharfar ainmneacha
agus seoltaı́ gach duine ar a mbeidh an fógra foriarratais nó an
toghairm seirbheáilte, maille leis na háiteanna ina mbeifear
agus na dátaí ar a mbeifear tar éis é nó í a sheirbheáil orthu,
a chomhdú sula n-éistfear an foriarratas nó an toghairm
agus, más rud é nach mbeidh aon duine ba chóir a sheir-
bheáil faoin riail seo seirbheáilte, ní foláir é sin agus an chúis
leis a lua sa mhionnscríbhinn; agus beidh an mhionn-
scríbhinn os comhair na Cúirte nuair a bheidh an foriarratas
á éisteacht nó an toghairm á héisteacht.

(6) Más rud é, nuair a bheidh an foriarratas á éisteacht
nó an toghairm á héisteacht, gur dóigh leis an gCúirt nach
mbeifear tar éis aon duine a sheirbheáil ba chóir, cibé acu
faoin riail seo nó eile, a bheith seirbheáilte, féadfaidh an
Chúirt an éisteacht a chur ar atráth ar cibé téarmaí (más
ann) a ordóidh sí ionas go bhféadfar an fógra nó an toghairm
a sheirbheáil ar an duine sin.

23. (1) Ní foláir cóip den ráiteas mar thaca le hiarratas ar
chead faoi riail 20, mar aon le cóip den mhionnscríbhinn
fhíoraithe, a sheirbheáil leis an bhfógra foriarratais nó leis
an toghairm agus, faoi réir mhír (2), ní sheasfar ar aon fhor-
ais nó ní lorgófar aon fhaoiseamh ag an éisteacht ach amháin
na forais agus an faoiseamh a bheidh leagtha amach sa
ráiteas.
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(2) Féadfaidh an Chúirt, nuair a bheidh an foriarratas á
éisteacht nó an toghairm á héisteacht, a cheadú don iarratasóir
nó don fhreagróir a ráiteas a leasú, cibé acu trí fhorais fhaois-
imh, nó chuir i gcoinne, éagsúla nó bhreise a shonrú nó ar
shlí eile, ar cibé téarmaí, más ann, is cuí léi agus féadfaidh sí
a cheadú tuilleadh mionnscríbhinní a úsáid má dhéileálann
siad le hábhair nua a bheidh ag teacht de mhionnscríbhinn
aon pháirtí eile san iarratas.

(3) I gcás ina mbeidh ar intinn ag an iarratasóir nó ag
an bhfreagróir cead a iarraidh chun a ráiteas a leasú, nó chun
tuilleadh mionnscríbhinní a úsáid, tabharfaidh sé fógra
faoina mbeidh ar intinn aige agus faoi aon leasú beartaithe
do gach páirtí eile.

24. (1) Ar iarratas a dhéanamh chuici ar athbhreithniú
breithiúnach féadfaidh an Chúirt, faoi réir mhír (2), damáistí
a dhámhachtain don iarratasóir más rud é—

(a) go mbeidh ar áireamh aige sa ráiteas mar thaca lena
iarratas ar chead faoi riail 3 éileamh ar dhamáistí
a bheidh ag teacht d’aon ábhar lena mbainfidh
an t-iarratas, agus

(b) gur deimhin leis an gCúirt, dá mbeifí tar éis an
t-éileamh a dhéanamh i gcaingean shibhialta i
gcoinne aon fhreagróra nó aon fhreagróirí arna
tionscnamh ag an iarratasóir tráth déanta a iarr-
atais, go mbeadh damáistí dáfa dó.

(2) Beidh feidhm ag Ordú 19, riail 5 agus riail 7,
maidir le ráiteas a bhainfidh le héileamh ar dhamáistí faoi
mar atá feidhm aige maidir le pléadáil.

25. (1) Féadfar aon iarratas idirbhreitheach a dhéanamh
chun na Cúirte in imeachtaí i leith iarratais ar athbhreithniú
breithiúnach. Sa riail seo folaíonn ‘‘iarratas idirbhreitheach’’
iarratas ar ordú faoi Ordú 31, nó Ordú 39, riail 1, nó ar ordú
chun na himeachtaí a dhíbhe le toiliú na bpáirtithe.

(2) I gcás inar ordú mandamus an faoiseamh a bheidh
á lorg, nó ina mbeidh ordú mandamus ar áireamh ann, beidh
an cleachtas agus an nós imeachta dá bhforáiltear in Ordú
57 infheidhme sa mhéid gur féidir é sa chás.

26. (1) Nuair a bheidh aon fhoriarratas nó aon toghairm
faoi riail 22 á éisteacht nó á héisteacht, aon duine ar mian
leis go dtabharfaí éisteacht dó i gcoinne an fhoriarratais nó
na toghairme, agus a ndealróidh sé don Chúirt gur duine cuí
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é le héisteacht a thabhairt dó, tabharfar éisteacht dó, d’ainn-
eoin nach mbeidh fógra faoin bhforiarratas nó an toghairm
seirbheáilte air.

(2) I gcás inar ordú certiorari chun aon imeachtaí a
dhíchur d’fhonn iad a neamhniú an faoiseamh a bheidh á
lorg, nó ina mbeidh ordú certiorari chun na críche sin ar áir-
eamh ann, ní fhéadfaidh an t-iarratasóir bailíocht aon ord-
aithe, barántais, cimithe, ciontaithe, ionchoisne nó taifid a
cheistiú, mura rud é, roimh éisteacht an fhoriarratais nó na
toghairme, go mbeidh cóip de, arna fíorú le mionnscríbhinn,
taiscthe san Ard-Chúirt aige nó go dtabharfaidh sé cuntas
chun sástacht na Cúirte a mbeidh an foriarratas á éisteacht
nó an toghairm á héisteacht aici i leith a loicthe déanamh
amhlaidh. Más gá, féadfaidh an Chúirt a ordú go ndéanfaidh
an duine a mbeidh ordú certiorari le díriú ina choinne taifead
den bhreithiúnas, den chiontú nó den bhreith faoina mbeidh
gearán déanta.

(3) I gcás ina ndéanfar ordú certiorari in aon chás dá
dtagraítear i mír (2), ordófar, faoi réir mhír (4), leis an ordú
na himeachtaí a neamhniú láithreach ar iad a aistriú isteach
san Ard-Chúirt.

(4) I gcás inar ordú certiorari an faoiseamh a bheidh á
lorg agus gur deimhin leis an gCúirt forais a bheith ann chun
an bhreith lena mbainfidh an t-iarratas a neamhniú, féadfaidh
an Chúirt, i dteannta í a neamhniú, an t-ábhar a tharchur
chun na Cúirte, an bhinse nó an údaráis lena mbainfidh, le
hordachán á ordú é a athbhreithniú agus teacht ar bhreith
de réir chinntí na Cúirte.

(5) I gcás inar dearbhú, urghaire nó damáistí an faois-
eamh a bheidh á lorg agus go mbreithneoidh an Chúirt nach
ceart é a dheonú ar iarratas ar athbhreithniú breithiúnach
ach go bhféadfadh sé go mbeadh sé deonaithe dá mba rud é
go mbeifí tar éis é a lorg i gcaingean shibhialta, i gcoinne aon
fhreagróra nó aon fhreagróirí, arna tionscnamh le toghairm
iomlánach ag an iarratasóir tráth déanta a iarratais, féadfaidh
an Chúirt, in ionad an t-iarratas a dhiúltú, a ordú leanúint
de na himeachtaı́ amhail is dá mbeifı́ tar éis iad a thionscnamh
le toghairm iomlánach.

(6) I gcás inar ordú mandamus an faoiseamh a bheidh
á lorg nó ina mbeidh ordú mandamus ar áireamh ann, ní
rachaidh na himeachtaí ar ceal de bhíthin an freagróir d’fháil
bháis, d’éirí as oifig nó do chur as oifig ach féadfar, le hordú
ón gCúirt, leanúint díobh agus iad a sheoladh ina ainm nó
in ainm chomharba oifige an duine sin nó a chomharba le
ceart.
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(7) Ag aon chéim d’imeachtaí i dtoirmeasc, nó de
chineál quo warranto, féadfaidh an Chúirt, ar iarratas ó aon
pháirtí nó ar fhoriarratas uaithi féin, éisteacht iomlánach a
ordú, fara cibé ordacháin i dtaobh pléadálacha, follasaithe
nó eile is cuí, agus air sin déanfar gach imeacht eile a stiúr-
adh amhail i gcaingean arna tionscnamh le toghairm iomlán-
ach agus féadfaidh an Chúirt cibé breithiúnas a thabhairt
agus cibé ordú a dhéanamh amhail is dá mba éisteacht
iarratais ar dhaingniú ordaithe choinníollaigh chun cúis
a shuíomh í an triail.

27. Úsáidfear na foirmeacha i bhFoscríbhinn T sna
himeachtaí uile faoin Ordú seo.

————————

ORDÚ 85.

An Phríomh-Chúirt Choiriúil.

1. San Ordú seo ciallaíonn ‘‘an Cláraitheoir’’ Cláraitheoir
Contae an chontae, na contaebhuirge nó an limistéir eile ina
mbeidh an Phríomh-Chúirt Choiriúil ina suí de thuras na
huaire.

2. Tabharfaidh an Cláraitheoir fógra faoin dáta a bheidh
socraithe chun duine cúisithe a thriail don Phríomh-Aturnae
Stáit, agus don duine cúisithe. Má bhı́onn aturnae ag feidhmiú
ar son an duine chúisithe sin agus go mbeidh fógra tugtha
aige don Chláraitheoir á rá é a bheith ag feidhmiú ar son an
duine chúisithe, déanfaidh an Cláraitheoir fógra faoi dháta
na trialach a thabhairt, freisin, don aturnae sin.

3. Déanfar an díotáil ina mbeidh na cúisimh a bheidh le
tabhairt i gcoinne an duine chúisithe a thaisceadh leis an
gCláraitheoir.

4. Beidh an duine cúisithe nó a aturnae i dteideal, ar iarr-
atas a dhéanamh chuige, cóip den díotáil a fháil in aisce ón
gCláraitheoir.

5. Déanfaidh an Cláraitheoir, ar iarratas a dhéanamh
chuige, cóipeanna de na teistíochtaí a bhainfidh leis na
cionta a mbeidh an duine cúisithe cúisithe iontu a sholáthar
in aisce don duine cúisithe nó dá aturnae mar a leanas:

(a) i gcás an duine cúisithe a bheith á chúiseamh i ndún-
mharú, sé chóip;
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(b) i gcásanna eile, ceithre chóip;

(c) i gcás ina mbeidh beirt nó níos mó, a mbeidh an
t-aturnae céanna ag feidhmiú ar a son, le triail
in éineacht, cóip amháin bhreise do gach duine
cúisithe de bhreis ar an gcéad duine.

6. Is é an Cláraitheoir a choimeádfaidh teistíochtaí bun-
aidh finnéithe a cheisteofar sa Chúirt Dúiche agus, freisin,
gach leabhar, páipéar agus doiciméad, agus gach maoin,
ábhar agus ní eile a chuirfear i bhfianaise sa Chúirt Dúiche,
nó le linn don Phríomh-Chúirt Choiriúil aon duine a thriail,
nó ar aon iarratas a dhéanfar chun na Príomh-Chúirte Coir-
iúla maidir le haon triail nó triail bheartaithe den sórt sin,
agus coinneoidh sé iad go dtí go n-ordóidh an Phríomh-
Chúirt Choiriúil dó iad a thabhairt ar ais.

7. Coimeádfaidh an Cláraitheoir clár ina mbeidh sonraí i
dtaobh gach cáis a bheidh faoi thriail ag an bPríomh-Chúirt
Choiriúil.

8. Déanfar gach ordú ón bPríomh-Chúirt Choiriúil, nuair
a bheidh sé dréachtaithe, a dhátú faoi dháta an lae den
tseachtain, den mhí agus den bhliain a mbeifear tar éis é a
dhéanamh agus, mura n-ordóidh an Phríomh-Chúirt Choir-
iúil a mhalairt, beidh éifeacht aige dá réir sin, agus is ó oifig
an Chláraitheora a eiseofar é.

————————

ORDÚ 86.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

I. Réamhráiteach.

1. San Ordú seo:

ciallaíonn ‘‘Breitheamh na cúirte trialach’’ Breitheamh aon
Chúirte ar mian le duine achomharc a dhéanamh i gcoinne
an chiontaithe os a comhair nó i gcoinne na pianbhreithe a
bheidh tugtha aici;

ciallaíonn ‘‘oifigeach cuí na Cúirte trialach’’ Cláraitheoir na
Cúirte nó an duine eile a bheidh de thuras na huaire ag
gnı́omhú sa cháil sin in aon Chúirt ar mian le duine achomharc
a dhéanamh i gcoinne an chiontaithe os a comhair nó i
gcoinne na pianbhreithe a bheidh tugtha aici;
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ciallaíonn ‘‘luathscríbhneoir oifigiúil’’ an duine a bheidh
ceaptha chun freastal ar an triail agus, i gcás inar gá sin, chun
tuarascáil a thabhairt;

folaíonn ‘‘foilseáin’’ gach leabhar, páipéar agus doiciméad,
agus an mhaoin, na hábhair agus na nithe eile go léir d’aon
sórt a bhainfidh leis na himeachtaí i gcoinne aon duine a
bheidh i dteideal, nó a bhféadfar a údarú dó, achomharc a
dhéanamh, más rud é go mbeidh siad curtha ar aghaidh chun
na Cúirte trialach ar an duine cúisithe a chimiú chun a thrial-
ach, nó go mbeifear tar éis iad a thabhairt ar aird agus a
úsáid i bhfianaise le linn trialach duine, nó imeachtaí eile i
ndáil le duine, a bheidh i dteideal nó a mbeidh údarás aige
achomharc a dhéanamh, agus aon ráiteas i scríbhinn a
bheidh sínte ag an duine sin isteach chun Breitheamh na
Cúirte trialach, ach ní fholóidh sé teistíochtaí bunaidh finn-
éithe a bheifear tar éis a cheistiú os comhair an bhreithimh
a mbeidh an cimiú déanta aige ná aon díotáil i gcoinne aon
duine den sórt sin nó aon phléadáil a bheidh comhdaithe sa
chúirt trialach;

ciallaíonn ‘‘Cúirt’’ ‘‘Cúirt Achomhairc Choiriúil,’’ agus fol-
óidh sé, i ndáil le haon iarratas idirbhreitheach, an Príomh-
Bhreitheamh nó aon Bhreitheamh den Chúirt Uachtarach a
bheidh ainmnithe ag an bPríomh-Bhreitheamh chun an
t-iarratas sin a éisteacht agus a chinneadh;

ciallaíonn ‘‘an Cláraitheoir’’ Cláraitheoir na Cúirte Achomh-
airc Choiriúil;

folaíonn ‘‘achomharcóir’’ iarratasóir ar chead achomhairc.

2. Déanfar na foirmeacha a leagtar amach i bhFoscríbhinn
U a úsáid i ngach cás a mbeidh na foirmeacha sin infheidhme
maidir leis, agus is iad na foirmeacha a leagtar amach san
Fhoscríbhinn sin na foirmeacha a dtagraítear dóibh san
Ordú seo.

II. Deimhniú ó Bhreitheamh na Cúirte trialach.

3. Is i ndeireadh na trialach, nó laistigh de thrí lá ina
dhiaidh sin, a dhéanfar gach iarratas ar dheimhniú ó Bhreith-
eamh na Cúirte trialach á dheimhniú gur cás oiriúnach an cás
le haghaidh achomhairc, agus féadfaidh an deimhniú, nuair a
dheonófar é, bheith i bhFoirm Uimh. I.

III. Fógra achomhairc.

4. Aon duine ar mian leis achomharc a dhéanamh chun
na Cúirte, seirbheálfaidh sé ar an gCláraitheoir fógra
achomhairc i bhFoirm Uimh. 2. Aon duine ar mian leis cead
achomhairc a iarraidh ar an gCúirt déanfaidh sé fógra um
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iarratas ar chead achomhairc i bhFoirm Uimh. 3 a sheir-
bheáil ar an gCláraitheoir. I gceachtar cás, freagrófar san
fógra a sheirbheálfar amhlaidh na ceisteanna, agus comh-
líonfar leis na ceanglais, a leagtar amach ar na foirmeacha
sin. Ní fhéadfar achomharc nó iarratas ar chead chun
achomharc a dhéanamh in aghaidh ciontaithe a argóint ach
ar fhorais a bheidh leagtha amach san fhógra sin, ach amháin
i gcás ina bhféadfaidh an Chúirt, ar iarratas a dhéanamh
chuici ceithre lá dhéag ar a laghad roimh an dáta a bheidh
socraithe chun an t-achomharc nó an t-iarratas a éisteacht, a
ordú forais achomhairc a chur leis.

5. Déanfar gach fógra achomhairc a sheirbheáil laistigh
de cheithre lá dhéag ó dháta deonaithe an deimhnithe, agus
déanfar gach fógra um iarratas ar chead achomhairc a
sheirbheáil laistigh de sheacht lá ó dháta diúltaithe an
deimhnithe. Déanfar gach fógra achomhairc faoi alt 29 (6)
den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961, a sheirbheáil ar an
gCláraitheoir laistigh de sheacht lá ó dháta an ordaithe a
mbeidh achomharc á dhéanamh ina aghaidh agus is i
bhFoirm Uimh. 27 a bheidh sé.

6. Más rud é, ar fhógra um iarratas ar chead achomhairc
a bheith seirbheáilte go cuí, go mbeidh cead achomhairc
tugtha ag an gCúirt d’achomharcóir, ní gá don achomharcóir
sin aon fhógra achomhairc a thabhairt, ach, sa chás sin,
measfar gur fógra achomhairc an fógra um iarratas ar
chead achomhairc.

7. Nuair a gheobhaidh an Cláraitheoir fógra achomhairc,
nó fógra um iarratas ar chead achomhairc, tabharfaidh sé
fógra ina thaobh sin i bhFoirm Uimh. 4 do na daoine seo
a leanas:—

(a) an Príomh-Aturnae Stáit;

(b) oifigeach cuí na Cúirte trialach;

(c) Coimisinéir an Gharda Síochána;

agus freisin, má tá an t-achomharcóir i bpríosún, nó más rud
é go mbeidh sé scaoilte faoi bhannaí—

(d) Rialtóir an phríosúin sin, agus

(e) Rúnaí na Roinne Dlí agus Cirt;

ar an gcoinníoll nach gceanglófar ar an gCláraitheoir an
fógra sin a thabhairt do Rialtóir príosúin más rud é gurb é
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an Rialtóir sin a bheidh tar éis fógra achomhairc an
achomharcóra, nó a fhógra um iarratas ar chead achomhairc,
a chur ar aghaidh chuig an gCláraitheoir.

IV. Fadú na tréimhse ama chun achomharc a dhéanamh.

8. (1) Ach amháin i gcásanna ina mbeidh ceangailte le
reacht bearta a ghlacadh sa Phríomh-Chúirt Choiriúil nó sa
Chúirt Chuarda, beidh cumhacht ag an gCúirt fadú a dhéan-
amh, ar cibé téarmaí (más ann) a dhlífidh an ceartas sa chás,
ar an tréimhse ama a bheidh ceaptha chun aon ghníomh a
dhéanamh nó aon imeacht a thionscnamh, agus féadfar aon
fhadú den sórt sin a ordú d’ainneoin nach mbeidh an t-iarr-
atas air déanta go dtí tar éis dheireadh na tréimhse ama a
bheidh ceaptha.

(2) Is i bhFoirm Uimh. 5 a dhéanfar iarratas chun na
Cúirte ar fhadú na tréimhse ama chun fógra achomhairc, nó
fógra um iarratas ar chead achomhairc, a sheirbheáil.

(3) San fhoirm iarratais, i dteannta forais an iarratais
sin a shonrú, sonrófar freisin na forais a mbeidh beartaithe
ag an iarratasóir a achomharc, nó a iarratas ar chead
achomhairc, a bhunú orthu.

V. Achomharc i gcás nach mbeidh ach fíneáil gearrtha.

9. (1) I gcás ina mbeidh curtha de phianbhreith ar dhuine,
ar é a chiontú, fíneáil a íoc agus, d’éagmais í a íoc, é a phríos-
únú, déanfaidh an duine a mbeidh údaraithe dó go dleathach
an fhíneáil sin a ghlacadh í a choinneáil, ar í a ghlacadh, go
dtí go gcinnfear aon achomharc i ndáil léi.

(2) Má fhanann an duine sin i gcoimeád d’éagmais an
fhíneáil a íoc, measfar gur duine é a mbeidh pianbhreith
phríosúnachta curtha air.

(3) I gcás ina mbeidh aon duine ciontaithe agus air sin
go gcuirfear de phianbhreith air fíneáil a íoc agus, d’éagmais
í a íoc, é a phríosúnú, agus go gcuirfidh sé in iúl do Bhreith-
eamh na Cúirte trialach gur mian leis achomharc a dhéan-
amh chun na Cúirte in aghaidh a chiontaithe nó a phian-
bhreithe, agus go n-iarrfaidh sé deimhniú, féadfaidh an
Breitheamh sin, má thugann sé deimhniú, a ordú don duine
sin dul láithreach i gcúirtbhannaí, le hurraí nó gan urraí, go
dtabharfaidh sé a achomharc ar aghaidh, agus, faoina réir
sin, féadfaidh an Breitheamh sin a ordú go ndéanfar, an tráth
a chinnfear go críochnaitheach a achomharc, má dhíbhtear
an t-achomharc, an fhíneáil sin a íoc leis an gCláraitheoir,
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nó de réir mar a ordóidh an Chúirt an tráth sin. Is i bhFoirm
Uimh. 6 agus i bhFoirm Uimh. 7 a bheidh na cúirtbhannaí
faoin riail seo. Aon urra a rachaidh go cuí faoi cheangal
cúirtbhannaí faoin riail seo, measfar é a bheith, chun gach
crı́che, ina urra faoi fhorálacha riail 20, agus beidh cumhachtaı́
uile urra den sórt sin aige. Cuirfidh oifigeach cuı́ na Cúirte
trialach cúirtbhannaı́ an achomharcóra agus a urra ar aghaidh
chuig an gCláraitheoir.

(4) Má loiceann aon duine ciontaithe a bheidh dulta
i gcúirtbhannaí de bhun fho-riail (3) fógra achomhairc a
sheirbheáil laistigh den tréimhse ama a lamháiltear le riail 5,
nó le haon ordú lena bhfadófar an tréimhse ama, deimh-
neoidh an Cláraitheoir an loiceadh sin agus cuirfidh sé a
dheimhniú, mar aon leis na cúirtbhannaí a bheidh curtha ar
aghaidh chuige de bhun fho-riail (3), chuig oifigeach cuí na
Cúirte trialach; agus air sin féadfaidh Breitheamh na Cúirte
trialach, d’ainneoin an deimhnithe, á dheimhniú gur cás cuí
an cás le haghaidh achomhairc, cibé ordú a dhéanamh chun
na cúirtbhannaí sin a eistréatadh, chun an fhíneáil a íoc agus
eile is cuí leis.

(5) Aon achomharcóir a mbeidh curtha de phianbhreith
air fíneáil a íoc, agus a mbeidh an fhíneáil íoctha aige de
réir na pianbhreithe sin, beidh sé, má éiríonn le hachomharc
uaidh, i dteideal an tsuim a bheidh íoctha aige amhlaidh a
fháil ar ais, faoi réir aon ordaithe ón gCúirt.

VI. Fionraí orduithe ó Bhreitheamh trialach ag feitheamh ar
achomharc.

10. I gcás inar dóigh le Breitheamh na Cúirte trialach teid-
eal chun aon mhaoine is ábhar d’ordú aisig arna dhéanamh
ar dhuine a chiontú os a chomhair, nó chun aon mhaoine
lena mbainfidh forálacha an Sale of Goods Act, 1893, alt 24
(1), gan a bheith faoi dhíospóid, agus gur gá, de réir réasúin,
an mhaoin sin nó sampla nó cuid nó léiriú macasamhla di a
thabhairt ar aird lena húsáid nó lena úsáid le linn éisteacht
aon achomhairc, tabharfaidh sé cibé ordacháin don duine a
mbeidh an t-ordú aisig déanta ina fhabhar nó a mbeidh an
mhaoin sin ag athdhílsiú ann faoin bhfo-alt sin, nó for-
chuirfidh sé cibé téarmaí air, is dóigh leis is ceart chun a
áirithiú go dtabharfar an sampla, an chuid nó an léiriú
macasamhla sin ar aird lena úsáid nó lena húsáid le linn éist-
eacht aon achomhairc den sórt sin.

11. (1) Más rud é, ar dhuine a chiontú, go ndéanfaidh
Breitheamh na Cúirte trialach ordú á cheangal ar an duine
sin costais agus caiteachais uile an ionchúisimh i leith an
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chiona ina mbeifear tar éis é a chiontú, nó aon chuid de na
costais agus caiteachais sin, a íoc as aon airgead a bheidh
tógtha uaidh ar é a ghabháil nó eile, nó i gcás ina n-ordóidh
an Breitheamh sin luaíocht d’aon duine a dhealróidh a
bheith gníomhach i ngabháil aon duine chiontaithe den sórt
sin, nó i gcás ina ndéanfaidh an Breitheamh sin aon ordú
faoin Offences Against the Person Act, 1861, alt 74, nó i gcás
ina ndéanfaidh an Breitheamh sin aon ordú lena ndámhfar
d’aon duine éagóirithe aon suim airgid a bheidh le híoc ag
an duine ciontaithe sin faoin Forfeiture Act, 1870, nó i gcás
ina ndéanfaidh an Breitheamh sin, ar aon duine a chiontú os
a chomhair, aon ordú go n-íocfaidh an duine ciontaithe sin
nó aon duine eile airgead, nó aon ordú a dhéanfaidh difear
do chearta nó do mhaoin an duine chiontaithe sin, fionrófar
oibriú na n-orduithe sin, in aon chás díobh sin, go ceann lae
is fiche glan tar éis lá déanta aon orduithe díobh sin. I gcás-
anna a mbeidh ordú den sórt sin déanta i ndáil leo, más rud
é go seirbheálfar fógra achomhairc, nó fógra um iarratas ar
chead achomhairc, laistigh den lá is fiche sin, fionrófar an
t-ordú sin tuilleadh go dtí go gcinnfear é. Féadfaidh an
Chúirt, le hordú, aon ordú dá dtagraíonn an riail seo a
neamhniú, nó féadfaidh sí an t-ordú sin a athrú, agus má
neamhnítear an t-ordú sin ní bheidh éifeacht aige, agus má
athraı́tear é beidh éifeacht aige arna athrú amhlaidh. Coimeád-
faidh oifigeach cuí na Cúirte trialach taifead ar aon orduithe
den sórt sin.

(2) I gcás ina ndéanfaidh Breitheamh na Cúirte trial-
ach aon ordú den sórt sin, tabharfaidh sé cibé ordacháin is
ceart leis i dtaobh aon airgead nó urrúis luachmhara is leis
an duine arna chiontú amhlaidh agus a mbeifear tar éis é nó
iad a thógáil ón duine sin ar é a ghabháil, nó i dtaobh aon
airgead nó urrúis luachmhara i seilbh an ionchúisitheora ar
dháta ciontaithe an duine sin, a bheith le coinneáil ag aon
duine go ceann thréimhse lae is fiche glan, nó, i gcás achomh-
airc nó iarratais ar chead achomhairc, go dtí go gcinnfear é.
Coimeádfaidh oifigeach cuı́ na Cúirte trialach taifead ar aon
ordacháin den sórt sin.

(3) I gcás ina ndéanfaidh Breitheamh na Cúirte trial-
ach aon ordú go n-íocfaidh duine ciontaithe nó aon duine
eile airgead agus, de bhíthin na rialach seo, go bhfionrófaí
an t-ordú sin, féadfaidh an Breitheamh sin a ordú nach
bhfionrófar oibriú an ordaithe sin mura dtabharfaidh an
duine a mbeidh an t-ordú sin déanta ina choinne, i cibé slí
agus laistigh de cibé tréimhse ama a ordóidh an Breitheamh,
urrús trí ghealltanas nó eile go n-íocfar leis an duine a
mbeidh an t-ordú sin déanta ina fhabhar an tsuim a bheidh
luaite ann.
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(4) Más rud é, ar dhuine a chiontú, go mbeidh, nó go
bhféadfar a ordú go mbeidh, aon mhaoin, ábhair nó nithe is
ábhar don ionchúiseamh, nó a bhainfidh leis, le díothú nó le
forghéilleadh faoi fhorálacha aon reachta, fionrófar an
díothú nó an forghéilleadh, nó an t-ordú díothaithe nó for-
ghéillte, go ceann tréimhse lae is fiche ó dheireadh na
trialach, agus, i gcás achomhairc nó iarratais ar chead
achomhairc, fionrófar tuilleadh é go dtí go gcinnfear an
t-achomharc nó an t-iarratas.

(5) Más rud é, ar aon duine a chiontú, go bhféadfar
aon éileamh a dhéanamh nó aon imeachtaí a thionscnamh
faoi aon reacht i gcoinne an duine sin nó aon duine eile de
dhroim an chiontaithe sin, ní thionscnófar na himeachtaí sin
go dtí tar éis tréimhse lae is fiche ó dheireadh na trialach nó,
i gcás achomhairc nó iarratais ar chead achomhairc, go dtí
go gcinnfear an t-achomharc nó an t-iarratas.

12. Fionrófar ordú aisig go ceann tréimhse lae is fiche glan
ó lá dheireadh na trialach agus, i gcásanna ina dtabharfar go
cuí fógra achomhairc nó fógra um iarratas ar chead achomh-
airc, leanfaidh tréimhse fhionraithe an ordaithe sin go dtí go
gcinnfear an t-achomharc nó an t-iarratas.

13. (1) Ní dhéanfaidh oifigeach cuí na Cúirte trialach, nó
an t-oifigeach eile don Chúirt sin a mbeidh taifid na Cúirte
sin ina choimeád, nó ionadaí an oifigigh chuí sin nó an oifig-
igh eile sin, deimhniú ciontaithe a eisiúint, faoi aon reacht á
údarú dó déanamh amhlaidh, i leith aon duine arna chiontú
ar díotáil sa chúirt arb é an t-oifigeach cuí nó an t-oifigeach
nó an t-ionadaí sin di é, go ceann tréimhse lae is fiche glan
tar éis lá dheireadh na trialach nó, nuair a bheidh fógra
achomhairc nó fógra um iarratas ar chead achomhairc tugtha
go cuí, go dtí go gcinnfear an t-achomharc nó an t-iarratas.

(2) I gcás ina ndéanfar iarratas chun an oifigigh chuí,
an oifigigh nó an ionadaí sin chun deimhniú ciontaithe a eis-
iúint tar éis don tréimhse lae is fiche glan sin a bheith caite,
ní mór, sula n-eiseoidh sé an deimhniú, é a shásamh gan
aon achomharc nó iarratas ar chead achomhairc a bheith ar
feitheamh an tráth sin sa Chúirt in aghaidh an chiontaithe
sin. Aon duine ar mian leis deimhniú ciontaithe a fháil ón
oifigeach cuí, ón oifigeach nó ón ionadaí sin, beidh sé i dteid-
eal deimhniú i bhFoirm Uimh. 8 a fháil ón gCláraitheoir
chun an t-oifigeach cuı́, an t-oifigeach nó an t-ionadaı́ sin a
shásamh gan aon achomharc nó iarratas ar chead achomhairc
a bheith ar feitheamh an tráth sin in aghaidh an chiontaithe
sin. Tar éis dhá mhí a bheith caite ó dháta an chiontaithe
féadfaidh an t-oifigeach cuí, an t-oifigeach nó an t-ionadaí
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sin deimhniú an chiontaithe sin a eisiúint, ach amháin i gcás-
anna ina mbeidh fógra achomhairc nó fógra um iarratas ar
chead achomhairc, agus é sin fós gan chinneadh, faighte aige.
Chun críocha na rialach seo ciallóidh an focal ‘‘ciontú’’ an
fíorasc nó an phléadáil ciontach agus aon bhreithiúnas
críochnaitheach a bheidh tugtha ar an bhfíorasc sin nó ar an
bpléadáil sin.

VII. An luathscríbhneoir oifigiúil agus athscríbhinn de na
nótaí.

14. (1) Déanfaidh an luathscríbhneoir oifigiúil, ar an triail
a bheith críochnaithe, an nóta luathscríbhneoireachta a
bheidh tógtha aige a shíniú agus deimhneoidh sé é a bheith
iomlán agus ceart.

(2) Ar an gCláraitheoir dá iarraidh sin air, tabharfaidh
an luathscríbhneoir oifigiúil tuarascáil dó ina mbeidh an nóta
luathscríbhneoireachta bunaidh agus athscríbhinn d’iomlán
an nóta sin nó de cibé cuid de a bheidh ag teastáil.

(3) Sula dtabharfaidh sé a thuarascáil don Chlár-
aitheoir, cuirfidh an luathscríbhneoir oifigiúil an ath-
scríbhinn faoi bhráid Bhreitheamh na Cúirte trialach le go
ndéanfaidh sé í a dheimhniú.

(4) Féadfaidh aon pháirtí a mbeidh leas aige in
achomharc nó in iarratas ar chead achomhairc cóip den
athscríbhinn d’iomlán an nóta luathscríbhneoireachta sin
nó d’aon chuid de a bhainfidh leis an achomharc nó leis an
iarratas a fháil ón gCláraitheoir ar na táillí cuí a íoc.

(5) Féadfaidh an luathscríbhneoir oifigiúil a mbeidh
an nóta luathscríbhneoireachta tógtha aige, nó duine inniúil
eile, an athscríbhinn a dhéanamh.

(6) Beidh an athscríbhinn clóscríofa agus deimhneoidh
an duine a mbeidh sí déanta aige gur athscríbhinn cheart
iomlán í d’iomlán an nóta luathscríbhneoireachta a bheidh
tógtha ag an luathscríbhneoir oifigiúil, nó de cibé cuid de a
bheidh ag teastáil.

(7) Beidh i dtuarascáil an luathscríbhneora oifigiúil an
fhianaise, aon agóid a bheidh déanta lena linn, aon ráiteas a
bheidh déanta ag an bpríosúnach, an coimriú agus an phian-
bhreith a bheidh tugtha ag Breitheamh na Cúirte trialach,
ach ní bheidh aon chuid d’óráidí abhcóide nó aturnae inti,
mura n-ordóidh an Breitheamh sin a mhalairt.
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VIII. Foilseáin agus doiciméid a bhainfidh leis an triail.

15. Nuair a gheobhaidh an Cláraitheoir fógra achomhairc
nó fógra um iarratas ar chead achomhairc, déanfaidh sé
iarratas láithreach chuig oifigeach cuí na Cúirte trialach ar
theistíochtaí bunaidh finnéithe a bheidh ceistithe os comhair
an Bhreithimh a mbeidh an cimiú déanta aige, ar an díotáil
nó na díotálacha i gcoinne an achomharcóra, ar chóip den
taifead ar thriail an achomharcóra as Leabhar na dTrialacha,
ar aon fhoilseán nó foilseáin a bheidh coinnithe ag an oifig-
each sin, agus ar liosta de na foilseáin sin; agus tabharfaidh
an t-oifigeach sin na nithe sin láithreach don Chláraitheoir.
Ar an achomharc nó an t-iarratas ar chead achomhairc
a bheith cinnte go críochnaitheach, tabharfaidh an Clár-
aitheoir na doiciméid réamhráite ar ais don oifigeach sin.

IX. Doiciméid le haghaidh úsáid na Cúirte agus na
n-achomharcóirí.

16. (1) Féadfaidh an Cláraitheoir, ar iarratas arna dhéan-
amh chuige ag an achomharcóir nó ag an Stiúrthóir Ion-
chúiseamh Poiblí, nó déanfaidh sé, más dóigh leis gur gá é
chun aon achomharc nó iarratas a chinneadh go cuí, nó i
gcás ina n-ordóidh an Chúirt dó déanamh amhlaidh, aon
doiciméid, foilseáin nó nithe eile a bhainfidh leis na him-
eachtaí os comhair na Cúirte a fháil agus a choimeád ar fáil lena
n-úsáid ag an gCúirt agus, go dtı́ go gcinnfear an t-achomharc
nó an t-iarratas ar chead achomhairc, beidh na doiciméid, na
foilseáin nó na nithe eile sin ar fáil, mar a shocróidh agus
nuair a shocróidh an Cláraitheoir, lena n-iniúchadh ag aon
pháirtí leasmhar.

(2) Féadfaidh an Chúirt, ag aon chéim d’achomharc
nó d’iarratas ar chead achomhairc, a ordú, ar an achomharc-
óir nó an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí dá iarraidh sin,
d’aon duine a mbeidh aon doiciméad, foilseán nó ní eile a
bhainfidh leis na himeachtaí ina choimeád nó faoina rialú é a
thabhairt ar aird don Chláraitheoir.

(3) Is seirbheáil phearsanta a dhéanfar i gcás aon
ordaithe a dhéanfar faoin riail seo, mura n-ordóidh an Chúirt
a mhalairt, agus chun an t-ordú a sheirbheáil go cuí féadfaidh
go mbeidh cabhair ón nGarda Síochána ag teastáil ón gClár-
aitheoir, agus beidh de dhualgas orthusan déanamh de réir
aon ordachán ón gCláraitheoir faoin riail seo.

17. (1) Aon uair tar éis fógra achomhairc nó fógra um
iarratas ar chead achomhairc a bheith seirbheáilte, féadfaidh
achomharcóir nó an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, nó an
t-aturnae nó an duine eile a bheidh ag feidhmiú ar son ceach-
tar acu, cóipeanna a fháil ón gCláraitheoir d’aon doiciméid
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nó foilseáin a bheidh ina sheilbh chun críocha an achomhairc
nó an iarratais sin. Soláthróidh an Cláraitheoir na cóipeanna
sin ar na táillí cuí.

(2) Cuirfidh an Cláraitheoir athscríbhinn de na nótaí
luathscríbhneoireachta a bheidh tógtha de na himeachtaí
i dtriail achomharcóra ar fáil saor in aisce

(a) d’achomharcóir a mbeidh deimhniú um chúnamh
dlíthiúil (achomharc) deonaithe dó, agus

(b) d’aon achomharcóir eile le hordú ón gCúirt.

(3) I gcás ina dteastóidh ó achomharcóir nach mbeidh
dlíodóir ag feidhmiú ar a shon, nó a mbeidh deimhniú um
chúnamh dlíthiúil (achomharc) deonaithe dó, cóip a fháil ón
gCláraitheoir d’aon doiciméad nó foilseán a bheidh ina
choimeád chun críocha a achomhairc, féadfaidh sé í a fháil
má mheasann an Cláraitheoir gur cuí í a sholáthar agus sa
chás sin gheobhaidh sé in aisce í.

X. Tuarascáil ó Bhreitheamh na trialach.

18. (1) Aon uair a ordóidh an Chúirt dó déanamh amhlaidh
i ndáil le haon achomharc nó le haon iarratas ar chead
achomhairc, iarrfaidh an Cláraitheoir ar Bhreitheamh na
Cúirte trialach tuarascáil i scríbhinn a thabhairt dó ina
dtabharfar a thuairim ar an gcás i gcoitinne nó ar aon
phointe a bheidh ag teacht chun cinn as, agus cuirfidh
Breitheamh na Cúirte trialach an tuarascáil sin ar fáil de réir
na hiarrata sin.

(2) Tabharfar an tuarascáil ón mBreitheamh don
Chúirt agus ní thabharfaidh an Cláraitheoir, ach amháin le
cead na Cúirte, aon chuid di do dhuine ar bith.

XI. Bannaí.

19. (1) Aon achomharcóir ar mian leis go ligfí faoi
bhannaí é, ag feitheamh ar chinneadh a achomhairc nó aon
atrialach, déanfaidh sé (mura ligfidh an Chúirt thar ceal é)
fógra i bhFoirm Uimh. 9 nó i bhFoirm Uimh. 11 a sheir-
bheáil ar an gCláraitheoir faoina iarratas ar na bannaí sin.
Tabharfaidh an Cláraitheoir fógra ina thaobh sin láithreach
don Phríomh-Aturnae Stáit, agus a luaithe a bheidh
dáta socraithe ag an gCúirt chun an t-iarratas sin a éisteacht
tabharfaidh sé fógra faoi don achomharcóir agus don
Phríomh-Aturnae Stáit.
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(2) Nuair a bheidh achomharcóir á ligean faoi bhannaí
ag an gCúirt, sonróidh sı́ an tsuim ina mbeidh an t-achomharc-
óir agus a urra (más ann) faoi cheangal cúirtbhanna.

(3) Cuirfidh an Cláraitheoir in iúl do Rialtóir an
phríosúin ina mbeidh an t-achomharcóir faoi ghaibhniú na
téarmaí agus na coinníollacha ar a ligfidh an Chúirt an
t-achomharcóir faoi bhannaí.

(4) Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, is os comhair
Breithimh den Chúirt Dúiche a thógfar cúirtbhannaí an
achomharcóra agus a urra (más ann).

(5) Is i bhFoirm Uimh. 10 nó i bhFoirm Uimh. 12 a
bheidh na cúirtbhannaí. Tabharfaidh cléireach an cheantair
Chúirte Dúiche ina nglacfar cúirtbhanna urra deimhniú i
bhFoirm Uimh. 14 don urra sin agus síneoidh agus coinn-
eoidh an t-urra sin an deimhniú sin.

(6) Déanfaidh cléireach aon cheantair Chúirte Dúiche
a ndéanfar aon chúirtbhanna den sórt sin a ghlacadh mar a
dúradh os comhair Bhreitheamh an cheantair sin fógra a
thabhairt láithreach, i bhFoirm Uimh. 13, do Rialtóir an
phríosúin sin faoi chomhlánú an chúirtbhanna; agus déan-
faidh an cléireach Cúirte Dúiche a mbeidh an cúirtbhanna
sin ina choimeád é a chur ar aghaidh láithreach arna chomh-
lánú go dtí an Cláraitheoir.

(7) Ar na cúirtbhannaí sin a chomhlánú, scaoilfidh
Rialtóir an phríosúin sin an t-achomharcóir as coimeád gan
aon ordú eile.

(8) Aon achomharcóir a bheidh ligthe faoi bhannaí,
ceanglófar air, le hordú na Cúirte faoina mbeidh sé ligthe
faoi bhannaı́, bheith i láthair, agus beidh sé i láthair, go pearsan-
ta aon tráth agus gach uile thráth a éistfear a achomharc
agus an tráth a chinnfear go críochnaitheach é, agus aon uair
a ghlaofar a chás os comhair na Cúirte tabharfaidh sé é féin
suas do cibé daoine a ordóidh an Chúirt ó thráth go chéile,
agus féadfaidh siadsan é a chuardach, agus measfar é a
bheith i gcoimeád dleathach acu go dtí go scaoilfear arís é
faoi bhannaí nó go ndéileálfar leis i cibé slí eile a ordóidh an
Chúirt. I gcás nach mbeidh an t-achomharcóir sin i láthair
aon tráth a bheidh a achomharc á éisteacht, féadfaidh an
Chúirt an t-achomharc a dhíbhe agus barántas a eisiúint i
bhFoirm Uimh. 15 chun an t-achomharcóir a ghabháil; ar an
gcoinníoll go bhféadfaidh an Chúirt an t-achomharc a
bhreithniú agus é as láthair, nó cibé ordú eile is cuí léi a
dhéanamh.
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(9) Féadfaidh an Chúirt aon ordú bannaí a chúlghairm
nó a athrú, nó cúirtbhanna an achomharcóra nó a urraí a
mhéadú, nó aon urra eile a chur in ionad urra a bheidh
curtha faoi cheangal cúirtbhanna roimhe sin.

(10) I gcás ina mbeidh drochamhras ag an urra a
mbeifear tar éis achomharcóir a scaoileadh faoi bhannaí ar
a chúirtbhanna an t-achomharcóir a bheith ar tí imeacht as
dlínse na Cúirte, nó loiceadh in aon slí i gcomhlíonadh
choinníollacha a chúirtbhanna, féadfaidh an t-urra sin fais-
néis i bhFoirm Uimh. 16 a chur os comhair Breithimh den
Chúirt Dúiche a bheidh ag gníomhú sa dúiche, agus don
dúiche, ina mbeidh an t-achomharcóir, nó a gcreidfidh an
t-urra sin é a bheith inti, nó ina mbeidh an t-urra sin an
tráth sin, agus air sin eiseoidh an Breitheamh sin barántas i
bhFoirm Uimh. 17 chun an t-achomharcóir a ghabháil.

(11) Ar an achomharcóir a ghabháil, déanfar é a
thabhairt os comhair na Cúirte Dúiche a bheidh sonraithe
sa bharántas sin a dúradh. Ar an bhfaisnéis sin a bheith
fíoraithe faoi mhionn ag an bhfaisnéiseoir, déanfaidh an
Breitheamh, le barántas cimithe i bhFoirm Uimh. 18, an
t-achomharcóir a chimiú chun an phríosúin ar gnách daoine
arna gcúiseamh i gcionta indíotáilte os comhair na Cúirte
Dúiche sin a chimiú chuige.

(12) Ar aon achomharcóir den sórt sin a chimiú, déan-
faidh cléireach na Cúirte Dúiche, láithreach, fógra faoin
gcimiú a thabhairt don Chláraitheoir, agus an fhaisnéis sin
agus an teistíocht á fíorú a bheidh tógtha os comhair na
Cúirte Dúiche sin, mar aon le cóip den bharántas cimithe
sin, a chur ar aghaidh chuige.

(13) Nuair a bheidh achomharcóir scaoilte faoi
bhannaí agus go mbeidh sé gafa faoin riail seo agus i
bpríosún, tabharfaidh Rialtóir an phríosúin sin fógra faoin
gcimiú sin láithreach don Chláraitheoir agus cuirfidh seisean
in iúl é don Chúirt, agus féadfaidh an Chúirt cibé ordacháin
is cuí léi, i dtaobh an achomhairc nó eile, a thabhairt.

(14) Tráth ar bith tar éis d’achomharcóir a bheith
scaoilte faoi bhannaí, féadfaidh an Chúirt an t-ordú á ligean
faoi bhannaí a chúlghairm, agus barántas a eisiúint i bhFoirm
Uimh. 15 chun é a ghabháil agus a ordú é a chimiú chun
príosúin.

(15) Ní dhéanfaidh aon ní sa riail seo difear do cheart
urra chun an duine a mbeidh sé tagtha chun bheith faoi
cheangal go láithreodh sé a ghabháil agus a thabhairt suas i
gcoimeád, agus é féin a urscaoileadh óna urraíocht dá
dhroim sin.
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(16) Ar chúirtbhanna achomharcóra a shárú, féad-
faidh an Chúirt a ordú a chúirtbhanna féin a eistréatadh agus
féadfaidh sí freisin, ar fhógra a bheith tugtha dá urra, a ordú
cúirtbhanna an urra sin a eistréatadh. Is i bhFoirm Uimh. 19
a bheidh an barántas chun cúirtbhanna a eistréatadh
amhlaidh.

XII. Liosta na gcúiseanna.

20. (1) Coimeádfaidh an Cláraitheoir clár de na cásanna
uile ina bhfaighidh sé fógra achomhairc, nó fógra um iarratas
ar chead achomhairc, agus beidh an clár sin ar fáil lena
iniúchadh ag an bpobal.

(2) Déanfaidh an Cláraitheoir, freisin, liosta ginearálta
a ullmhú, ó thráth go chéile, de chásanna a mbeidh an Chúirt
le déileáil leo agus cuirfidh sé an liosta sin á fhoilsiú cibé
tráthanna agus ar cibé modh is caoithiúil chun fógra cuí a
thabhairt d’aon pháirtithe leasmhara faoi éisteacht na gcás-
anna sin ag an gCúirt.

21. Gheobhaidh an Cláraitheoir, agus cuirfidh sé os comhair
na Cúirte i bhfoirm chuí, gach doiciméad agus foilseán agus
gach ní eile a bhainfidh leis na himeachtaí sa chúirt trialach
agus a mbeidh gá leis chun an t-achomharc nó an t-iarr-
atas a chinneadh go cuí.

22. (1) I gcás ina mbeidh achomharcóir i gcoimeád, tabhar-
faidh an Cláraitheoir fógra don achomharcóir agus dá
aturnae (más ann), do Rialtóir an phríosúin ina mbeidh an
t-achomharcóir an tráth sin, agus don Roinn Dlí agus Cirt,
Rannóg na bPríosún, faoin lá is dócha a éistfear a achomharc
nó a iarratas. Déanfaidh an Roinn sin bearta (i gcás inar gá
sin) chun an t-achomharcóir a aistriú chuig príosún a bheidh
caoithiúil dá láithriú os comhair an Cúirte cibé achar réasún-
ach ama roimh an éisteacht a chuirfidh ar a chumas dul i
gcomhairle lena chomhairleoir dlíthiúil.

(2) Nuair a shocrófar dáta chun achomharc nó iarratas
a éisteacht, tabharfaidh an Cláraitheoir fógra ina thaobh sin
don achomharcóir agus dá aturnae (más ann) agus don
Phríomh-Aturnae Stáit.

XIII. Tréigean achomhairc.

23. (1) Aon uair tar éis fógra achomhairc, nó fógra um
iarratas ar chead achomhairc, nó fógra um iarratas ar fhadú
tréimhse ama, a bheith seirbheáilte go cuí aige, féadfaidh
achomharcóir a achomharc nó a iarratas a thréigean trí
fhógra tréigthe achomhairc nó iarratais a thabhairt i
bhFoirm Uimh. 20 tráth nach déanaí ná deich lá roimh an
dáta a bheidh socraithe lena éisteacht.
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(2) Nuair a gheobhaidh an Cláraitheoir fógra tréigthe
aon achomhairc nó iarratais ar chead achomhairc, tabhar-
faidh sé fógra ina thaobh sin do gach duine dá mbeidh fógra
tugtha aige faoi fhógra faoin achomharc sin nó faoin iarratas
sin ar chead achomhairc a bheith faighte aige.

XIV. Ceistiú finnéithe.

24. (1) Is i bhFoirm Uimh. 21 a bheidh iarratas go
bhfreastalóidh aon fhinné agus go gceisteofar é os comhair
na Cúirte. Cuirfear i gceangal leis an bhfoirm sin ráiteas,
arna shı́niú ag an bhfinné, i dtaobh na fianaise a bheidh beart-
aithe aige a thabhairt agus ar an gcúis le gan an fhianaise sin
a bheith tugtha aige sa triail, mura ligfidh an Chúirt an ráiteas
sin thar ceal.

(2) I gcás ina ndéanfar ordú go bhfreastalóidh finné
agus go gceisteofar é, seirbheálfar air ordú i bhFoirm Uimh.
22 ina sonrófar an tráth agus an áit chun freastal.

(3) I gcás ina n-ordóidh an Chúirt aon fhinné a
cheistiú i slí seachas os comhair na Cúirte, sonrófar san ordú
sin an duine a bheidh ceaptha mar scrúdaitheoir chun an
ceistiú sin a chur, agus áit a churtha, agus an finné nó na
finnéithe a bheidh le ceistiú.

(4) Tabharfaidh an Cláraitheoir don duine a bheidh
ceaptha chun an ceistiú sin a chur aon doiciméid nó foilseáin
agus aon ábhar eile a bhainfidh leis an achomharc sin, mar
a iarrfar agus nuair a iarrfar air é sin a dhéanamh. Nuair a
bheidh an ceistiú críochnaithe tabharfaidh an scrúdaitheoir
na doiciméid agus na foilseáin agus an t-ábhar eile sin ar
ais don Chláraitheoir, mar aon le haon teistíochtaí a bheidh
tógtha aige.

(5) Nuair a bheidh an lá agus an t-am don cheistiú
ceaptha ag an scrúdaitheoir, iarrfaidh sé ar an gCláraitheoir
fógra ina thaobh sin a thabhairt don achomharcóir agus don
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus dá n-ionadaithe dlí-
thiúla (más ann), agus, nuair a bheidh an t-achomharcóir i
bpríosún, do Rialtóir an phríosúin sin. Cuirfidh an Clár-
aitheoir faoi deara fógra i bhFoirm Uimh. 23 a sheirbheáil
ar gach finné a bheidh le ceistiú amhlaidh.

(6) Gach finné a cheisteofar os comhair scrúdaitheora,
is faoi mhionn, a chuirfidh an scrúdaitheoir sin air, a
thabharfaidh sé a fhianaise, ach amháin i gcás nach gá aon
fhinné den sórt sin a chur faoi mhionn más amhlaidh go
mbeidh sé ag tabhairt fianaise mar fhinné ag triail ar díotáil.
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(7) Is i bhfoirm teistíochta a chuirfear an ceistiú ar
gach finné den sórt sin, amhail mar a fhorordaítear leis an
Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, alt 14, agus, mura n-ord-
ófar a mhalairt, is go príobháideach a chuirfear é. Cuirfear
an teideal i bhFoirm Uimh. 24 i gceangal le haon teistíocht
den sórt sin.

(8) Má ordaíonn agus a mhéid a ordóidh an Chúirt é,
íocfar, suas go dtí an méid a cheadóidh an Chúirt, mar chuid
de chostais an Stáit san achomharc nó i ndáil leis, caiteachais
aon fhinné a bheidh ag freastal ar ordú na Cúirte, maille leis
na caiteachais go léir a bhainfidh agus a ghabhfaidh le haon
cheistiú a chuirfidh aon duine a bheidh ceaptha ag an gCúirt
ar fhinnéithe.

(9) Beidh feidhm ag forálacha riail 16 (3) maidir le
hordú nó fógra a sheirbheáil ar fhinné faoin riail seo.

(10) Beidh an t-achomharcóir agus an Stiúrthóir Ion-
chúiseamh Poiblí, nó abhcóide nó aturnae thar a gceann, i
dteideal bheith i láthair le linn aon cheistiú a bheith á chur
ar aon fhinné lena mbainfidh an riail seo, agus páirt a ghlac-
adh sa cheistiú.

XV. Achomhairc agus iarratais eile a éisteacht.

25. (1) Beidh achomharcóir a bheidh i gcoimeád i dteid-
eal, más mian leis sin, bheith i láthair i bpearsa nuair a
bheidh a achomharc nó a iarratas ar chead achomhairc á
éisteacht agus, faoi réir toiliú a fháil ón gCúirt roimh ré,
nuair a bheidh gach iarratas idirbhreitheach i ndáil leis sin
á éisteacht.

(2) Beidh feidhm mutatis mutandis ag forálacha fho-
riail (1) maidir le ceart iarratasóra ar fhadú tréimhse ama
chun bheith i láthair nuair a bheidh iarratas den sórt sin á
éisteacht.

26. Má dhealraíonn sé don Chláraitheoir nach mbeidh
aon fhoras substaintiúil achomhairc léirithe in aon fhógra um
iarratas ar chead achomhairc, féadfaidh an Cláraitheoir an
cás a liostú lena éisteacht gan athscrı́bhinn a fháil le haghaidh
úsáid na Cúirte den nóta luathscríbhneoireachta a bheidh
tógtha ag an luathscríbhneoir oifigiúil sa triail.

27. I gcás ina mbeidh ordú aisig déanta ag an gCúirt trial-
ach, beidh an duine a mbeidh an t-ordú sin déanta ina
fhabhar, an t-achomharcóir, agus, le cead ón gCúirt, aon
duine eile, i dteideal éisteacht a fháil sula ndéanfaidh an
Chúirt aon ordú chun an t-ordú aisig sin a neamhniú nó a
athrú.
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28. (1) Nuair a dhéanfaidh an Chúirt ordú chun iarratas
ar chead achomhairc a dhiúltú, nó chun achomharc a chinn-
eadh go críochnaitheach, tabharfaidh an Cláraitheoir fógra
ina thaobh sin i bhFoirm Uimh. 25 do na daoine seo a leanas:

(a) an t-achomharcóir;

(b) oifigeach cuí na Cúirte trialach;

(c) Coimisinéir an Gharda Síochána;

agus freisin, má tá an t-achomharcóir i bpríosún nó má tá sé
scaoilte faoi bhannaí—

(d) Rialtóir an phríosúin sin; agus

(e) Rúnaí na Roinne Dlí agus Cirt;

ar an gcoinníoll nach gceanglófar ar an gCláraitheoir an
fógra sin a thabhairt don achomharcóir más rud é go mbeidh
sé tar éis bheith i láthair, nó go mbeidh dlíodóir tar éis bheith
ag feidhmiú ar a shon, ag an éisteacht.

(2) Nuair a gheobhaidh oifigeach cuí na Cúirte trial-
ach fógra de bhun fho-riail (1), cuirfidh sé na sonraí a bheidh
san fhógra sin ar thaifid na Cúirte trialach.

XVI. Ilghnéitheach.

29. Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt leis an Ordú
seo, is de réir Fhoirm Uimh. 26 a bheidh fógra faoi gach
iarratas chun na Cúirte agus seirbheálfar é ar an
gCláraitheoir agus ar an bPríomh-Aturnae Stáit nó ar an
achomharcóir (de réir mar a bheidh) agus ar cibé duine eile,
más ann, a ordóidh an Chúirt.

30. I gcás inar cuí, measfar go bhfolaíonn tagairtí don
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí tagairtí don Ard-Aighne.

31. (1) Síneoidh an t-achomharcóir féin gach fógra
achomhairc nó fógra um iarratas ar chead achomhairc ach
amháin sna cásanna a luaitear i bhfo-rialacha (2), (3) agus
(4). Is i scríbhinn agus faoi shíniú an duine a bheidh á thabh-
airt, nó faoi shíniú a aturnae, a bheidh aon fhógra eile.

(2) I gcás nach mbeidh achomharcóir, nó aon duine
eile a n-údarófar dó nó a gceanglófar air aon fhógra a thabh-
airt nó a sheoladh, in ann scríobh, féadfaidh sé a mharc a
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chur ar an bhfógra i láthair finné agus fianóidh an finné é
agus air sin measfar an fógra sin a bheith sínithe go cuí aige.

(3) I gcás ina líomhnófar achomharcóir a bheith ina
gheilt an tráth a gceanglófar nó a n-údarófar aon fhógra a
bheith le tabhairt aige, féadfaidh aturnae nó duine eile an
fógra sin a thabhairt agus a shíniú thar a cheann.

(4) I gcás comhlachta chorpraithe, i gcás ina gceang-
lófar aon fhógra nó doiciméad eile a bheith le síniú ag an
achomharcóir féin, is leor-chomhlíonadh an cheanglais sin
an fógra nó an doiciméad eile sin a bheith sínithe ag rúnaí,
cléireach, bainisteoir, nó aturnae an chomhlachta chorp-
raithe sin.

(5) Aon fhógra a gceanglófar nó a n-údarófar é a
thabhairt don Chúirt, is chuig an gCláraitheoir, An Chúirt
Achomhairc Choiriúil, Na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath,
a dhíreofar é agus is air a sheirbheálfar é.

(6) I ngach cás nach mbeidh achomharcóir i bpríosún
nó a mbeidh aturnae ag feidhmiú ar a shon, déanfar a fhógra
achomhairc, nó a fhógra um iarratas ar chead achomhairc, a
sheirbheáil ar an gCláraitheoir go pearsanta nó trı́na sheachad-
adh ar an oifigeach cuí in Oifig na Cúirte ag na Ceithre
Chúirt, Baile Átha Cliath. I ngach cás eile nach bhforáiltear
go sonrach dó, féadfar seirbheáil aon fhógra nó doiciméid
eile a dhéanamh go pearsanta nó trína chur leis an bpost
reamhíoctha arna dhíriú chuig an duine a mbeidh sé le
seirbheáil air.

32. Tabharfaidh an Cláraitheoir na foirmeacha agus na
treoracha is gá i ndáil le fógraí achomhairc nó fógraí iarratais
d’aon duine a éileoidh iad agus d’oifigigh chúirteanna,
Rialtóirí príosún, agus cibé oifigigh nó daoine eile is cuí leis,
agus cuirfidh an Rialtóir príosúin faoi deara go gcuirfear na
foirmeacha agus na treoracha sin ar fáil do na príosúnaigh
ar mian leo aon iarratas a dhéanamh, agus cuirfidh sé faoi
deara go gcuirfear ar aghaidh go dtí an Cláraitheoir thar
ceann an phríosúnaigh aon fhógra den sórt sin a thabhar-
faidh príosúnach faoina choimeád.

33. Beidh de dhualgas ar Gharda Síochána na dúiche ina
mbeidh an t-iarratasóir tar éis bheith ina chónaı́, sula mbeifear
tar éis é a chiontú, nó na dúiche óna mbeifear tar éis é a
chur á chimiú, fiosrú a dhéanamh agus tuarascáil a thabhairt
don Chláraitheoir, nuair a éileoidh sé í, faoi acmhainn agus
imthosca aon achomharcóra i gcás ina dtiocfaidh ceist den
sórt sin chun cinn.
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34. Ar fhógra a bheith tugtha di ag an gCláraitheoir, cuir-
fidh an Roinn Dlí agus Cirt, Rannóg na bPríosún, faoi deara,
ó thráth go chéile, go ndéanfaidh cibé leorlíon d’oifigigh, idir
fhir agus mhná, a mheasfaidh an Roinn a bheith ag teastáil
ag féachaint do liosta na n-achomharc agus na n-iarratas ar
chead achomhairc ag na suíonna den Chúirt, freastal ar na
suíonna.

35. Féadfar comhlíonadh aon dualgais a fhorchuirtear ar
aon duine leis an Ordú seo a chur i bhfeidhm le hordú ón
gCúirt.

36. Aon bharántas chun achomharcóir a ghabháil a eis-
eoidh an Chúirt, measfar chun gach críche gur barántas é a
bheidh eisithe ag Breitheamh den Chúirt Dúiche chun duine
a bheidh cúisithe in aon chion indíotáilte faoi fhorálacha an
Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, nó aon reachta á leasú sin,
a ghabháil.

37. Déanfar gach ordú ón gCúirt, nuair a bheidh sé
dréachtaithe, a dhátú faoi dháta an lae den tseachtain, den
mhí agus den bhliain a mbeifear tar éis é a dhéanamh agus,
mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, beidh éifeacht aige dá
réir sin, agus is ó Oifig na Cúirte a eiseofar é.

38. I gcás nach gcomhlíonfaidh achomharcóir rialacha an
Ordaithe seo, nó aon riail chleachtais a bheidh i bhfeidhm de
thuras na huaire, ní cosc é sin ar a achomharc nó a iarratas
a thabhairt ar aghaidh tuilleadh, mura n-ordóidh an Chúirt
amhlaidh, ach féadfar déileáil leis an achomharc nó leis an
iarratas sin ar cibé modh agus ar cibé téarmaí is cuí leis an
gCúirt.

————————

ORDÚ 87.

Achomhairc chun na Cúirte Uachtaraí ón bPríomh-
Chúirt Choiriúil.

1. Is le fógra foriarratais (dá ngairtear ‘‘an fógra achomhairc’’
san Ordú seo) a dhéanfar gach achomharc chun na Cúirte
Uachtaraí i gcoinne aon bhreithe ón bPríomh-Chúirt Choir-
iúil (ach amháin i gcoinne iarratas ex parte a dhiúltú). San
fhógra achomhairc luafar gearán a bheith á dhéanamh faoin
iomlán den bhreith nó gan é a bheith á dhéanamh ach faoi
chuid di agus, sa chás deireanach sin, sonrófar an chuid sin.
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2. In aon chúis ina mbeifear tar éis an chúis, nó aon sain-
cheist inti, a thriail, féadfaidh sé go n-áireofar i ngach fógra
achomhairc sa chúis iarratas chun fíorasc agus cinneadh
giúiré a chur ar ceal, nó chun triail nua a ordú, nó iarratas
ar cibé faoiseamh eile is cuí.

3. Is fógra deich lá a bheidh san fhógra achomhairc i
ngach cás agus, faoi réir fhorálacha an Ordaithe seo,
seirbheálfar é tráth nach déanaí ná lá is fiche ó dháta na
breithe a bheidh i gceist.

4. Luafar san fógra achomhairc, i ngach cás, na forais
achomhairc, agus an faoiseamh nó an t-ordú (más ann) a
bheidh á lorg.

5. Déanfar an fógra achomhairc a sheirbheáil ar na páirt-
ithe go léir a ndéanfaidh an t-achomharc difear dóibh go
díreach agus ní gá na páirtithe nach ndéanfar difear dóibh
amhlaidh a sheirbheáil.

6. Féadfar aon fhógra achomhairc a leasú tráth ar bith ar
cibé téarmaí is cuí leis an gCúirt Uachtarach. Ach amháin
mar a dúradh, ní fhéadfar achomharc a argóint ach ar fhorais
a bheidh leagtha amach san fhógra sin, mura rud é go
n-ordóidh an Chúirt, ar iarratas a dhéanamh chuici ceithre lá
dhéag ar a laghad roimh an dáta a bheidh socraithe chun an
t-achomharc a éisteacht, forais achomhairc a chur leis.

7. In aon achomharc a thiocfaidh faoi riail 2, ní dhéanfar
triail nua a dheonú ar fhoras míthreorú nó fianaise a ghlac-
adh go míchuí, nó diúltú d’fhianaise go míchuí, murab í
tuairim na Cúirte Uachtaraí éagóir shubstaintiúil nó iomrall
substaintiúil éigin a bheith tar éis tarlú dá dheasca sin sa
triail.

8. Beidh cumhachtaí agus dualgais uile na Prı́omh-Chúirte
Coiriúla, i dtaobh leasú agus eile, ag an gCúirt Uachtarach,
mar aon le cumhacht lánroghnach chun tuilleadh fianaise a
ghlacadh ar cheisteanna fı́orais is iomchuı́ don achomharc ach
nach mbeidh tar éis bheith i saincheist sa triail, agus is trı́ cheist-
iú ó bhéal sa chúirt, le mionnscríbhinn, nó le teistíocht a thóg-
far os comhair scrúdaitheora nó coimisinéara, a thabharfar
an fhianaise sin. Féadfar an fhianaise bhreise sin a thabhairt
gan cead speisialta ar aon achomharc i gcoinne ordaithe idir-
bhreithigh nó in aon chás i dtaobh ábhar a bheidh tarlaithe
tar éis dháta na breithe a mbeidh an t-achomharc á thionsc-
namh ina coinne. I ngach cás eile, is ar fhorais speisialta
amháin a ghlacfar an fhianaise bhreise sin, le cead ón gCúirt
Uachtarach. Is le foriarratas iar bhfógra ina leagfar amach na
forais speisialta sin a dhéanfar iarratas ar an gcead sin. Beidh
cumhacht ag an gCúirt Uachtarach cibé ordú i dtaobh an
iomláin nó aon choda de chostais an achomhairc is cóir a
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dhéanamh. Beidh cumhacht ag an gCúirt Uachtarach,
freisin, aon achomharc a dhíbhe d’uireasa é a thabhairt ar
aghaidh.

9. Más rud é, ar achomharc a éisteacht, go ndealróidh sé
don Chúirt Uachtarach gur chóir triail nua a chur ar bun,
féadfaidh sí a ordú an bhreith a chur ar ceal agus triail nua
a bheith ann.

10. Déanfar gach achomharc chun na Cúirte Uachtaraí a
thaifeadadh in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraı́ laistigh
de sheacht lá ón bhfógra achomhairc a sheirbheáil, nó óna
sheirbheáil go deireanach, má tá níos mó ná seirbheáil
amháin ann. Déanfaidh an t-achomharcóir cóip fhianaithe
den taifead ar an mbreith a mbeifear ag achomharc ina
coinne a thaisceadh le Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí agus
déanfaidh sé cóip den fhógra achomhairc (agus leorshonraí
seirbheála formhuinithe uirthi) a fhágáil aige lena comhdú,
agus a luaithe a bheidh na páipéir is gá in ord agus réidh,
cuirfidh an t-oifigeach sin an t-achomharc síos, air sin, trína
thaifeadadh sa liosta cuí achomharc, agus tiocfaidh sé ar
aghaidh lena éisteacht de réir a oird sa liosta sin, mura
n-ordóidh an Chúirt Uachtarach a mhalairt.

11. I gcás inarb é an tArd-Aighne nó an Stiúrthóir Ion-
chúiseamh Poiblí an t-achomharcóir taiscfidh sé, gan mhoill,
in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí, cúig leabhar
achomhairc a mbeidh i ngach leabhar díobh cóipeanna de na
doiciméid go léir a bheidh ag teastáil chun an t-achomharc
a éisteacht, maille le hinnéacs dóthanach, a mbeidh cóip
dhílis den innéacs sin tugtha roimhe sin do gach páirtí eile
dá ndéanfaidh an t-achomharc difear. I ngach cás eile, beidh
feidhm ag Ordú 86, riail 21, amhail is dá mba thagairt do
Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí an tagairt sa riail sin do
Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc Choiriúil.

12. I gcás ina mbeidh iarratas ex parte diúltaithe go hiom-
lán nó go páirteach ag an bPríomh-Chúirt Choiriúil, féadfar
iarratas chun críche dá samhail a dhéanamh ex parte chun
na Cúirte Uachtaraí laistigh de cheithre lá ó dháta an
diúltaithe sin, nó laistigh de cibé tréimhse fhadaithe ama a
lamhálfaidh an Chúirt Uachtarach.

13. Ní oibreoidh aon bhreith idirbhreitheach nach mbeidh
aon achomharc déanta ina coinne chun an Chúirt Uachtarach
a urchosc ar cibé breith, nó a dhochrú ó cibé breith, ar an
achomharc is cóir a thabhairt.

14. Tabharfar cibé éarlais nó urrús eile, i leith na gcostas
a bheidh le teacht d’aon achomharc, a ordóidh an Chúirt
Uachtarach in imthosca speisialta.
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15. I gcás pianbhreithe báis, oibreoidh achomharc chun
na Cúirte Uachtaraí mar bhac ar fhorghníomhú agus má
dhéantar an t-achomharc in aghaidh an chiontaithe sin a
dhíbhe beidh éifeacht leis an bpianbhreith a bheidh fógartha
sa triail i gcomhair cibé dáta a ordóidh an Chúirt Uachtar-
ach.

16. Beidh feidhm ag Ordú 86, seachas rialacha 1 go 6, 20
agus 30, maidir le hachomhairc chun na Cúirte Uachtaraí
ón bPríomh-Chúirt Choiriúil amhail is dá mba í an Chúirt
Uachtarach an Chúirt atá ainmnithe ann agus amhail is dá
mbeadh gach tagairt ann d’iarratais ar chead achomhairc
fágtha ar lár.

————————

ORDÚ 88.

Éarlaisí Árachais.

1. (1) Féadfar iarratas chun na Cúirte ó chuideachta
árachais nó ó Choiste Lloyd ar ordú de bhun riail 7 de na
Rialacha Árachais (Éarlaisí), 1940 (R. 7 O. R. 1940, Uimh.
78), a dhéanamh ar an gcéad ásc le foriarratas ex parte chun
an Mháistir, agus féadfaidh seisean an t-ordú sin a dhéan-
amh.

(2) Féadfaidh an Máistir a ordú fógra faoin iarratas sin
a thabhairt do cibé duine (más ann) is cuí leis.

2. I gcás ina mbeidh éarlais á coimeád ag cuideachta
árachais nó ag Coiste Lloyd leis an gCuntasóir i leith aon
aicme gnó árachais, is le toghairm speisialta a dhéanfaidh an
chuideachta árachais nó Coiste Lloyd iarratas ar ordú chun
an éarlais sin a íoc agus a aistriú amach as an gCúirt chuig
an gcuideachta árachais sin nó chuig Coiste Lloyd agus
seirbheálfar an toghairm speisialta sin ar an Aire Tionscail
agus Tráchtála.

3. Is é teideal a chuirfear ar imeachtaí lena mbainfidh an
tOrdú seo ‘‘Maidir leis an éarlais atá á coimeád ag . . . . . .
(tabhair ainm na cuideachta árachais nó Coiste Lloyd, de réir
mar a bheidh, anseo) i leith ghnó árachais . . . . . . . . ’’ agus
maidir leis na Rialacha Árachais (Éarlaisí), 1940, agus na
hAchtanna Árachais, 1909 go 1964.

————————
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ORDÚ 89.

Na hAchtanna um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe,
1947-1973.

1. Is le toghairm speisialta a dhéanfar iarratas de bhun alt
16 den Acht um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1947.

2. Féadfar iarratas de bhun alt 11 (1) den Acht um
Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1967, a dhéanamh le
foriarratas ex parte, a mbeidh mionnscríbhinn mar fhoras
leis, agus is é teideal a chuirfear uirthi ná mar a bheidh i
dteideal an chuntais ar chun creidiúna dó a bheidh an éarlais
curtha, de bhun Ordú 77, riail 79. Déanfar cóip fhianaithe
d’aon ordú á ordá gan an éarlais nó aon chuid di a scaoileadh
a thaisceadh leis an gCuntasóir nó a chur chuige.

————————

ORDÚ 90.

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981.

1. Is le toghairm speisialta a thionscnófar gach achomharc
faoin Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981, alt 299,
300 nó 301.

2. Is é teideal a chuirfear ar an toghairm ná maidir leis an
Acht a dúradh, ar iarratas ón duine a mbeidh an t-achomh-
arc á thionscnamh aige, agus luafar inti an bhreith ón oifig-
each achomhairc a mbeidh achomharc á dhéanamh ina
haghaidh, maille leis na forais achomhairc.

3. Seirbheálfar an toghairm ar an Aire Leasa Shóisialaigh
agus ar gach páirtí sa bhreith ón oifigeach achomhairc.

4. Déanfar an toghairm a eisiúint laistigh de lá is fiche
tar éis an dáta a mbeidh fógra faoin mbreith ón oifigeach
achomhairc tugtha don pháirtí a mbeidh achomharc á dhéan-
amh aige; ar an gcoinníoll go bhféadfar fad a chur leis an
tréimhse ama ina bhféadfar an toghairm a eisiúint ar
iarratas ex parte a dhéanamh tráth ar bith laistigh de shé
sheachtain ón dáta a mbeidh fógra faoin mbreith ón oifig-
each achomhairc tugtha don pháirtí ar mian leis achomharc
a dhéanamh.
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5. Is le toghairm speisialta, dar teideal maidir leis an Acht
a dúradh, ar iarratas ón Aire a dúradh, a chuirfear aon cheist
a tharchuirfidh an tAire sin faoi bhreith na hArd-Chúirte
faoi alt 299 den Acht sin. Luafar go comair sa toghairm an
cheist a bheidh á tarchur chun breith na Cúirte a fháil uirthi
agus seirbheálfar í ar gach páirtí san iarratas chun an oifig-
igh achomhairc.

6. Ní cheadófar aon chostais i leith aon imeachtaí faoin
Ordú seo mura gceadóidh an Chúirt na costais sin le hordú
speisialta.

————————

ORDÚ 91.

Na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 1978.

1. Maidir le haon iarratas ar ordú i gcoinne árachóra
feithicle nó ráthóra feithicle faoin Acht um Thrácht ar
Bhóithre, 1961, alt 76, is le foriarratas iar bhfógra, sa chaing-
ean ina mbeidh breithiúnas gnóthaithe ag an éilitheoir nó,
mura mbeidh aon chaingean den sórt sin ann, dar teideal
maidir leis an Acht agus leis an alt sin agus maidir leis an
imeacht a bheidh beartaithe, a dhéanfar é.

2. I gcás ina mbeidh breithiúnas gnóthaithe ag an éil-
itheoir, déanfar gach iarratas den sórt sin laistigh de shé mhí
ó dháta an bhreithiúnais sin nó laistigh de cibé tréimhse
bhreise ama a lamhálfaidh an Chúirt.

3. (1) Seirbheálfar an fógra foriarratais ar an árachóir
feithicle nó an ráthóir feithicle sin agus, i gcás ina mbeidh
breithiúnas gnóthaithe ag an éilitheoir, ar an duine a mbeidh
an breithiúnas sin gnóthaithe ina choinne nó ar ionadaí
pearsanta an duine sin, ceithre lá glan ar a laghad roimh
an dáta a bheidh ainmnithe san fhógra foriarratais chun é a
éisteacht; ar an gcoinníoll go bhféadfaidh an Chúirt, ar
an bhforiarratas sin a éisteacht, seirbheáil ar an duine
a mbeidh an breithiúnas gnóthaithe ina choinne, nó ar a
ionadaí pearsanta, a ligean thar ceal nó go bhféadfaidh sí, in
ionad seirbheála pearsanta ar an duine sin nó ar a ionadaí
pearsanta mar a dúradh, a dhearbhú gur leor aon seirbheáil
a bheidh déanta iarbhír.
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(2) Féadfar an fógra foriarratais sin a sheirbheáil ar an
árachóir feithicle nó an ráthóir feithicle sin trína chur leis an
bpost cláraithe go dtí an cheannoifig nó an phríomhoifig in
Éirinn a bheidh ag an árachóir feithicle nó an ráthóir feithicle
sin.

4. I gcás inar naíon nó duine mímheabhrach nach mbeidh
breithnithe ina dhuine mímheabhrach ag ionchoisne éil-
itheoir faoin alt sin 76, beidh feidhm ag forálacha Ordú 22,
riail 10, maidir le haon suim a mbeidh ordú faoin alt sin
faighte ag an éilitheoir sin ina leith ionann agus dá mbeadh
an tsuim sin gnóthaithe ag an éilitheoir sin i gcaingean i gcoinne
an árachóra feithicle nó an ráthóra feithicle sin.

5. Is faoi rogha na Cúirte a bheidh na costais a bhainfidh
agus a ghabhfaidh le gach iarratas faoin Ordú seo.

6. Beidh le focail agus abairtí san Ordú seo an bhrí
chéanna atá leo san alt sin 76.

————————

ORDÚ 92.

Acht na dTithe, 1966.

1. Is le toghairm speisialta a dhéanfar gach iarratas faoi
Acht na dTithe, 1966, alt 78 (2).

2. Is é teideal a chuirfear ar an toghairm ná maidir le
hAcht na dTithe, 1966, agus maidir leis an ordú ceannaigh
éigeantaigh a bheidh i gceist, agus ar iarratas ón duine a
mbeidh an t-iarratas á dhéanamh aige. Luafar inti forais
áirithe an iarratais agus an faoiseamh a bheidh á éileamh.

3. Seirbheálfar an toghairm, laistigh de dheich lá tar éis í
a eisiúint, ar an údarás áitiúil a mbeidh an t-ordú ceannaigh
éigeantaigh a bheidh i gceist déanta aige agus, laistigh d’ocht
lá is fiche tar éis í a eisiúint, ar an Aire Comhshaoil.

4. Is le mionnscríbhinn a thabharfar an fhianaise ag an
éisteacht ach amháin a mhéid a ordóidh an Chúirt fianaise
béil a thabhairt.

————————
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ORDÚ 93.

An tAcht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959.

1. Is le toghairm speisialta a thionscnófar gach achomharc
faoin Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959, alt 11 (1) (d).

2. Is é teideal a chuirfear ar an toghairm ná maidir leis an
Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959, agus ar iarratas ón
duine a mbeidh an t-achomharc á thionscnamh aige. Luafar
inti an fodhlí, an t-ordú nó an ceadúnas a mbeidh achomharc
á dhéanamh ina aghaidh agus na forais achomhairc.

3. Seirbheálfar an toghairm ar an Aire Iascaigh agus Foraois-
eachta.

————————

ORDÚ 94.

Paitinní, dearthaí, trádmharcanna agus cóipcheart.

I. Ginearálta.

1. San Ordú seo:

ciallaíonn ‘‘an Ceannasaí’’ an Ceannasaí Paitinní, Dearthaí
agus Trádmharcanna.

ciallaíonn ‘‘an tIrisleabhar’’ an tIrisleabhar Oifigiúil um
Maoin Tionscail agus Tráchtála arna eisiúint ag an gCeannas-
aí de bhun Reachta.

2. Más rud é, de bhun alt 129 (5) den Acht Maoine Tionn-
scail agus Tráchtála (Cosaint), 1927, alt 40 (4) d’Acht na
dTrádmharcanna, 1963, nó alt 65 (5) d’Acht na bPaitinní,
1964, go n-ordófar le hordú, ag ceartú aon chláir a bheidh
coinnithe faoi na hAchtanna, fógra faoin gceartú a sheir-
bheáil ar an gCeannasaí, seirbheálfaidh an t-iarratasóir cóip
fhianaithe den ordú ar an gCeannasaí agus, ar an gcóip sin
a fháil dó, ceartóidh an Ceannasaí an clár dá réir sin.

3. Is le toghairm iomlánach a thionscnófar gach caingean
mar gheall ar phaitinn, trádmharc nó cóipcheart a shárú,
nó i leith paitinn, trádmharc nó cóipcheart a shárú, nó le
haghaidh faoisimh faoi alt 131 den Acht Maoine Tionnscail
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agus Tráchtála (Cosaint), 1927, nó alt 61 d’Acht na bPait-
inní, 1964.

II. Caingne mar gheall ar shárú paitinne.

4. I gcaingean mar gheall ar shárú paitinne déanfaidh an
gearánaı́ sonraı́ i dtaobh na sáruithe ar a mbeifear ag seasamh
a sheachadadh i dteannta a éilimh.

5. Sonrófar sna sonraí i dtaobh sáruithe cad iad na héilimh
i sonraíocht na paitinne, a mbeidh agra á dhéanamh ina leith,
a mbeifear á líomhain iad a bheith sáraithe agus tabharfar
cás amháin ar a laghad de gach cineál sáraithe a mbeidh
gearán á dhéanamh faoi.

6. Déanfaidh an cosantóir, má dhíospóideann sé bailíocht
na paitinne, sonraí i dtaobh na n-agóidí ar a mbeidh a sheas-
amh mar thaca leis an neamhbhailíocht sin a sheachadadh i
dteannta a chosanta.

7. Cosantóir a dhéanfaidh, faoi alt 57 d’Acht na bPaitinní,
1964, frithéileamh ar chúlghairm, déanfaidh sé sonraí i
dtaobh na n-agóidí in aghaidh bhailíocht na paitinne ar a
mbeidh a sheasamh mar thaca lena fhrithéileamh a sheachad-
adh i dteannta a fhrithéilimh.

8. Luafar i sonraí i dtaobh na n-agóidí gach foras ar a
mbeidh bailíocht na paitinne á díospóid agus tabharfar iontu
cibé sonraí lena míneofar go soiléir gach saincheist a bheidh
beartaithe a ardú.

9. Má tá easpa úrnuachta ar cheann de na hagóidí a bheif-
ear á ndéanamh sna sonraí i dtaobh agóidí, luafar sna sonraí
am agus áit an fhoilsithe nó na húsáide roimh ré a bheifear
á líomhain, agus má líomhnaítear úsáid a bheith bainte as an
aireagán roimh dháta na paitinne, sonrófar sna sonraí freisin
ainmneacha na ndaoine a mbeifear á líomhain iad a bheith
tar éis an úsáid roimh ré sin a bhaint as an aireagán agus
cibé acu é a bheith á líomhain an úsáid roimh ré sin a bheith
tar éis leanúint ar aghaidh anuas go dtí dáta na paitinne,
agus mura mbeifear á líomhain sin, na dátaí is túisce agus is
déanaí a mbeifear á líomhain an úsáid roimh ré sin a bheith
tar éis tarlú, agus beidh sna sonraí freisin leorthuairisc (a
mbeidh líníochtaí ag gabháil léi más gá) le gur féidir an úsáid
roimh ré sin a bheifear á líomhain a aithint, agus má bhain-
eann an úsáid sin le haon innealra nó gaireas sonrófar sna
sonraí cibé acu an ann don innealra nó don ghaireas sin agus
cá háit ar féidir é a iniúchadh. Ní thabharfar aon fhianaise a
bheidh ar neamhréir le haon ráiteas a bheidh sna sonraí sin
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mar thaca le haon agóid, agus ní bheidh aon fhianaise i
dtaobh aon innealra nó gairis a mbeifear á líomhain úsáid a
bheith bainte as roimh dháta na paitinne agus arb ann dó ar
dháta seachadta na sonraí inghlactha mura rud é go gcruth-
ófar an páirtí a bheidh ag seasamh ar an úsáid roimh ré sin,
má tá an t-innealra nó an gaireas sin ina sheilbh féin, a
bheith tar éis iniúchadh air a thairiscint, nó mura mbeidh sé
ina sheilbh, gach dícheall a bheith déanta aige chun a chur
faoi deara iniúchadh air a fháil do na páirtithe eile sna
himeachtaí.

10. Féadfar, ó thráth go chéile, sonraí i dtaobh sáruithe
agus sonraí i dtaobh agóidí a leasú, le cead na Cúirte, ar cibé
téarmaí is cóir.

11. Féadfaidh an Chúirt, aon tráth, sonraı́ breise agus feabh-
saithe i dtaobh sáruithe, nó sonraí breise agus feabhsaithe i
dtaobh agóidí, a ordú.

12. Nuair a bheidh caingean mar gheall ar shárú paitinne
nó frithéileamh nó achainí chun paitinn a chúlghairm á héist-
eacht nó á éisteacht, ní ghlacfar aon fhianaise, ach amháin
le cead na Cúirte (a thabharfar ar cibé téarmaí is cóir leis an
gCúirt), i gcruthúnas ar aon sárú líomhnaithe nó aon agóid
nach mbeidh ardaithe sna sonraí i dtaobh sáruithe nó sna
sonraí i dtaobh agóidí faoi seach.

13. Ar chostais a fhómhas in aon chaingean, frithéileamh
nó achainí den sórt sin, beidh feidhm ag na forálacha seo
a leanas:—

(1) Má thugtar an chaingean, an frithéileamh nó an
achainí chun trialach i leith aon phaitinne, ní dhéanfar aon
chostais i leith aon saincheisteanna a bheidh ardaithe sna
sonraí i dtaobh sáruithe nó sna sonraí i dtaobh agóidí agus
a bhainfidh leis an bpaitinn sin a cheadú do na páirtithe a
mbeidh na sonraí á seachadadh acu faoi seach ach amháin a
mhéid a bheidh deimhnithe ag an gCúirt na sonraí sin a
bheith cruthaithe agus iad a bheith réasúnach agus cuí gan
féachaint do chostais ghinearálta an cháis.

(2) Faoi réir na nithe a dúradh is faoi rogha an Mháist-
ir Fómhais a bheidh costais na saincheisteanna a bheidh
ardaithe leis na sonraí i dtaobh sáruithe agus na sonraí i
dtaobh agóidí.

14. Má tá ar intinn ag an gcosantóir i gcaingean mar gheall
ar shárú paitinne seasamh ar aon choinníoll a bheith curtha
isteach ag an bpaitinní in aon chonradh agus ar coinníoll é a
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bheidh ar neamhní, de bhua alt 54 d’Acht na bPaitinní, 1964,
seachadfaidh sé, i dteannta a chosanta, sonraí iomlána i
dtaobh dhátaí na gconarthaí go léir, agus i dtaobh na bpáirt-
ithe sna conarthaí go léir, a mbeidh ar intinn aige seasamh
orthu mar chonarthaí a mbeidh aon choinníoll den sórt sin
iontu agus i dtaobh na gcoinníollacha sonracha in aon chon-
radh den sórt sin a mbeidh ar intinn aige seasamh orthu mar
choinníollacha a bheidh ar neamhní de bhua an ailt sin.
Féadfar, ó thráth go chéile, sonraí faoin riail seo a leasú le
cead na Cúirte ar cibé téarmaí i dtaobh costas agus eile is
cuí leis an gCúirt.

III. Sonraíocht a leasú.

15. Maidir le hiarratas ó phaitinní faoi alt 32 d’Acht na
bPaitinní, 1964, ar chead chun a shonraíocht a leasú ar
mhodh séanta, ceartaithe nó mínithe, is le foriarratas sa
chaingean nó sna himeachtaí a bheidh ar feitheamh os
comhair na Cúirte a dhéanfar an t-iarratas sin. Déanfar fógra
faoin bhforiarratas sin, mar aon le cóip den tsonraı́ocht arna
deimhniú ag an gCeannasaí agus ina dtaispeánfar i ndúch
dearg an leasú a bheidh beartaithe a dhéanamh, a sheir-
bheáil ar an bpáirtí eile sa chaingean nó sna himeachtaí sin,
agus ar an gcéad ásc ar an bpáirtí sin amháin.

16. Nuair a bheidh an foriarratas sin á éisteacht breith-
neoidh an Chúirt an ligfear don iarratas dul ar aghaidh agus
na téarmaí i dtaobh costas nó eile ar a ligfear dó dul ar
aghaidh. Má ligtear don iarratas dul ar aghaidh tabharfaidh
an Chúirt ordacháin i dtaobh cibé acu a bheidh an t-iarratas
sin le héisteacht ar fhianaise béil nó le mionnscríbhinn agus,
más le mionnscríbhinn é, socróidh sí an tréimhse ama ina
mbeidh na mionnscríbhinní sin le comhdú ag na páirtithe
faoi seach agus ag aon duine eile a bheidh i dteideal éisteacht
a fháil faoin Acht nó faoin riail seo.

17. Má ligtear don iarratas dul ar aghaidh déanfaidh an
t-iarratasóir na nithe seo a leanas a sheirbheáil láithreach ar
an gCeannasaí—

(a) cóip den fhógra foriarratais;

(b) cóip den tsonraíocht mar a dúradh;

(c) cóip fhianaithe den ordú chun ligean don iarratas
dul ar aghaidh;

(d) nóta faoi ainm aturnae an iarratasóra agus faoina
sheoladh i gCathair Bhaile Átha Cliath.
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18. Ar na doiciméid sin a fháil don Cheannasaí cuirfidh
sé faoi deara fógrán a chur isteach sa chéad eisiúint eile den
Irisleabhar ina luafar—

(a) uimhir agus teideal na paitinne agus ainm an phait-
inní;

(b) an leasú beartaithe;

(c) nach foláir d’aon duine ar mian leis cur i gcoinne an
leasaithe fógra i scríbhinn a thabhairt d’aturnae
an iarratasóra, laistigh de cheithre lá dhéag tar
éis na fógartha, á rá gur mian leis déanamh amh-
laidh agus nach foláir dó a sheoladh le haghaidh
seirbheála laistigh den dlínse a lua san fhógra sin;

(d) ainm aturnae an iarratasóra agus a sheoladh i
gCathair Bhaile Átha Cliath.

19. Aon duine a thabharfaidh an fógra sin a luaitear i riail
18 beidh sé i dteideal éisteacht a fháil nuair a bheidh an
foriarratas á éisteacht.

20. Laistigh de sheacht lá tar éis aon fhógra den sórt sin
a fháil, déanfaidh an t-iarratasóir, más rud é go mbeidh a
sheoladh le haghaidh seirbheála laistigh den dlínse luaite san
fhógra ag an duine a mbeidh sé á thabhairt aige, na cóip-
eanna seo a leanas a sheirbheáil ar an duine sin—

(a) cóip den fhógra foriarratais;

(b) cóip den tsonraíocht mar a dúradh;

(c) cóip den ordú chun ligean don iarratas dul ar
aghaidh.

Féadfar an tseirbheáil sin a dhéanamh le litir chláraithe
réamhíoctha arna cur chuig an duine sin, leis an bpost, go
dtí a sheoladh le haghaidh seirbheála.

21. I gcás ina gceadóidh an Chúirt an tsonraíocht a leasú
déanfaidh an t-iarratasóir cóip fhianaithe den ordú chun an
leasú sin a cheadú a thaisceadh láithreach leis an gCeann-
asaí. Déanfaidh an t-iarratasóir freisin, má cheanglaíonn an
Chúirt nó an Ceannasaí é sin air, sonraíocht nua agus lín-
íochtaí arna leasú, agus iad sin ullmhaithe a mhéid is féidir
de réir na Rialacha Maoine Tionscail a bheidh i bhfeidhm
de thuras na huaire, a fhágáil in Oifig na bPaitinní.

22. Cuirfidh an Ceannasaí faoi deara an t-ordú sin a
fhógairt uair amháin ar a laghad san Irisleabhar.
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IV. Achainí chun paitinn a chúlghairm.

23. Aon duine a mbeidh achainí á tíolacadh aige chun
paitinn a chúlghairm faoi alt 34 d’Acht na bPaitinní, 1964,
seachadfaidh sé, i dteannta a achainí, sonraí i dtaobh na
n-agóidí in aghaidh bhailíocht na paitinne ar a mbeidh a
sheasamh mar thaca lena achainí.

24. Beidh feidhm mutatis mutandis ag forálacha rialacha
8 go 13, go huile, i dtaca le sonraí i dtaobh agóidí, maidir le
hachainí den sórt sin agus leis na sonraí a bheidh le seachad-
adh ina teannta.

25. Beidh an freagróir san achainí sin i dteideal tosú, agus
fianaise a thabhairt mar thaca leis an bpaitinn agus, má thug-
ann an t-achainíoch fianaise lena ndéanfar bailíocht na
paitinne a tháinseamh, beidh an freagróir i dteideal freagra
a thabhairt.

V. Achainí chun téarma paitinne a fhadú.

26. Paitinní a mbeidh ar intinn aige achainí a thíolacadh
don Chúirt faoi alt 27 d’Acht na bPaitinní, 1964, á impí go
bhfadófar a phaitinn téarma eile, fógróidh sé faoi dhó san
Iris Oifigiúil agus uair amháin in dhá nuachtán laethúla, ar
a laghad, a bheidh á bhfoilsiú i mBaile Átha Cliath, é a
bheith ar intinn aige é sin a dhéanamh.

27. Féadfaidh achainí den sórt sin baint a bheith aici le
níos mó ná paitinn amháin.

28. Luafar san fhógrán—

(a) uimhir agus teideal na paitinne agus ainm an
phaitinní;

(b) gurb é cuspóir na hachainı́ fadú a fháil ar an bpaitinn
go ceann téarma eile;

(c) an dáta ar air nó roimhe a bheidh an achainí le
tíolacadh don Chúirt;

(d) nach foláir d’aon duine ar mian leis agóid a dhéan-
amh fógra i scríbhinn a thaisceadh sa Phríomh-
Oifig laistigh de cheithre lá dhéag ón dáta sin á
rá é a bheith ar intinn aige agóidí a thaisceadh
agus nach foláir dó seoladh laistigh den dlínse ag
a bhféadfar aon doiciméad a sheirbheáil air a
thabhairt san fhógra sin;
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(e) ainm aturnae an phaitinnı́ agus a sheoladh i gCathair
Bhaile Átha Cliath i gcomhair aon doiciméad a
sheirbheáil ar an bpaitinnı́.

29. Nuair a fhoilseofar an chéad fhógrán san Iris Oifigiúil
cuirfidh an paitinní cóip den fhógrán sin chuig an gCeannasaí
lena chur isteach sa chéad eisiúint eile den Irisleabhar.

30. Paitinnı́ a mbeidh ar intinn aige an achainı́ sin a thı́olac-
adh, déanfaidh sé, má tá fadú ar an tréimhse ina bhféad-
far an achainí sin a thíolacadh ag teastáil uaidh, iarratas chun
na Cúirte, ex parte, ar ordú chun an tréimhse sin a fhadú.
Féadfar an t-iarratas a dhéanamh roimh an tréimhse ama a
bheidh ceaptha chun an achainí a thíolacadh, nó dá héis,
agus beidh mionnscríbhinn chuig an bpaitinní nó chuig a
aturnae ina luafar na cúiseanna leis an moill mar thaca leis.
Má fhadaíonn an Chúirt an tréimhse socróidh sí san ordú sin
an dáta ar air nó roimhe a thíolacfar an achainí don Chúirt,
agus luafar an dáta sin sna fógráin sin.

31. Taiscfear an achainí sa Phríomh-Oifig ar nó roimh an
dáta a bheidh luaite sna fógráin i gcomhair an achainí a
thíolacadh.

32. Laistigh de cheithre lá tar éis an achainí a thaisceadh
seirbheálfaidh an paitinní cóip den achainí ar an gCeannasaí.

33. Déanfar na nithe seo a leanas a thaisceadh i dteannta
na hachainí—

(a) mionnscríbhinn ón achainíoch, nó óna aturnae, á
mionnú na fógráin a fhorordaítear thuas a bheith
foilsithe go cuí;

(b) cóip de gach eisiúint den Iris Oifigiúil, agus de gach
ceann de na nuachtáin a dúradh, ina mbeidh na
fógráin sin;

(c) dhá chóip chlóite de shonraíocht na paitinne.

34. Seirbheálfar cóip den achainí ar gach duine a mbeidh
fógra taiscthe aige á rá é a bheith ar intinn aige agóidí a
thaisceadh.

35. Déanfaidh gach duine den sórt sin, laistigh de thrí
sheachtain tar éis cóip den achainí a sheirbheáil air—

(a) sonraí a thaisceadh sa Phríomh-Oifig i dtaobh na
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n-agóidí ar a mbeidh ar intinn aige seasamh in
aghaidh impí na hachainí a dheonú;

(b) cóip de na sonraí sin a sheirbheáil ar an achainíoch;

(c) dhá chóip de na sonraí sin a chur chuig an bPríomh-
Aturnae Stáit. Aon duine den sórt sin a loicfidh
an riail seo a chomhlíonadh measfar a agóidí
a bheith tréigthe aige. Ní bheidh aon duine i
dteideal cur i gcoinne impí na hachainí a dheonú
ar aon fhorais nach mbeidh luaite sna sonraí sin.

36. Laistigh de shé sheachtain tar éis an achainí a thíolac-
adh, déanfaidh an t-achainíoch—

(a) mionnscríbhinn ón achainíoch nó óna aturnae a
thaisceadh sa Phríomh-Oifig á mionnú cóip den
achainí a bheith seirbheáilte ar an gCeannasaí
agus ar gach duine a mbeidh fógra taiscthe aige
á rá é a bheith ar intinn aige agóidí a thaisceadh;

(b) dhá chóip de chlár comhardaithe na gcaiteachas
agus na bhfáltas a bhainfidh leis an bpaitinn a
thaisceadh sa Phríomh-Oifig, agus beidh na
cuntais sin le cruthú nuair a bheidh an achainí
á héisteacht;

(c) dhá chóip den chlár comhardaithe sin a chur chuig
an gCeannasaí.

37. Ar fhógra dhá lá a fháil don achainíoch tabharfaidh sé
saoráidí réasúnacha don Cheannasaí, nó d’aon duine a
bheidh ceaptha ina ionad aige chuige sin, chun na leabhair
chuntas a iniúchadh, agus sleachta a bhaint astu, ar faoina
dtreoir a bheidh beartaithe an clár comhardaithe sin a fhíorú
nó ar uathu a bheidh na hábhair chun é a dhéanamh suas
díorthaithe.

38. Beidh aon duine a mbeidh riail 35 comhlíonta go cuí
aige i dteideal, ar a chostas féin, cóipeanna den chlár comh-
ardaithe sin a fháil ón achainíoch.

39. Tar éis sé sheachtain a bheith caite ó thíolacadh na
hachainí déanfaidh an t-achainíoch iarratas chun na Cúirte
le foriarratas ar ordacháin i dtaobh na n-imeachtaí (más ann)
a bheidh le tionscnamh sula n-éistfear an achainí, agus i
dtaobh an mhodha chun an achainí a thriail nó aon ní eile i
dtaobh na hachainí, agus i dtaobh an dáta ar a mbeidh an
achainí sa liosta lena héisteacht. Seirbheálfar fógra faoin
bhforiarratas sin ar an gCeannasaı́ agus ar gach duine a mbeidh
riail 35 comhlı́onta go cuı́ aige.
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40. Ar an bhforiarratas sin a éisteacht, socróidh an Chúirt
dáta chun an achainí a éisteacht agus tabharfaidh sí cibé
ordacháin bhreise nó cibé ordacháin eile maidir le fógairt,
seirbheáil nó eile a mheasfaidh sí is gá nó is fóirsteanach.

41. Ní cheanglófar ar an gCeannasaí, má ghlacann sé de
rogha nó má ordaítear dó láithriú i gcás na ceiste faoi ghéill-
eadh d’impí na hachainí, fógra a thabhairt faoi aon agóid is
cuí leis a dhéanamh.

42. I gcásanna ina mbeidh freasúra taifeadta in aghaidh
impí achainí féadfaidh an Chúirt costais a thabhairt do na
freasúróirí nó ina gcoinne, ach i gcás go ndiúltóidh an Chúirt
d’impí na hachainí ní thabharfaidh sí, ach amháin in im-
thosca speisialta, níos mó ná sraith amháin costas idir na
freasúróirí go léir.

43. Ní bheidh an Ceannasaí faoi dhliteanas i leith, nó i
dteideal, aon chostas nó caiteachas.

44. Aon doiciméad a cheanglófar a sheirbheáil faoin gcuid
seo den Ordú seo, féadfar é a sheirbheáil leis an bpost clár-
aithe arna dhíriú chuig an duine a bheidh le seirbheáil ag a
sheoladh le haghaidh seirbheála.

VI. Achomhairc chun na Cúirte.

45. Is le toghairm speisialta a dhéanfar gach achomharc
chun na Cúirte i gcoinne ordaithe nó breithe ón gCeannasaí
nó i gcoinne dámhachtana eadránaí faoi alt 45 d’Acht na
bPaitinní, 1964, nó alt 41 (3) den Acht Cóipchirt, 1963. Seir-
bheálfar an toghairm ar an gCeannasaí agus ar gach duine
leasmhar eile (más ann).

46. Luafar sa toghairm an achomharc é i gcoinne an iom-
láin den ordú, den bhreith nó den dámhachtain nó gan é a
bheith ach ina ghearán i gcoinne coda de nó di, agus más
amhlaidh a bheidh, cad é an chuid í, agus luafar go comair
freisin forais an achomhairc. Ní cheadófar don achomharcóir
aon fhorais a shuíomh ag an éisteacht seachas na cinn a
bheidh luaite amhlaidh, ach amháin le cead ón gCúirt, a
thabharfar ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cóir léi.

47. Eiseofar an toghairm laistigh de mhí féilire ó dháta
an ordaithe nó na breithe ón gCeannasaí, nó dámhachtana
eadránaí (de réir mar a bheidh), a mbeidh achomharc á
dhéanamh ina aghaidh nó ina haghaidh, nó laistigh de cibé
tréimhse bhreise ama a lamhálfaidh an Ceannasaí chuige sin.
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48. Is trí athéisteacht a dhéanfar gach achomharc den sórt
sin chun na Cúirte; agus, faoi réir fhorálacha an Achta, is ar
na hábhair a mbeidh luaite ag an gCeannasaí leas a bheith
bainte aige astu agus é ag teacht ar a bhreith a éistfear gach
achomharc faoi alt 25 d’Acht na dTrádmharcanna, 1963,
agus is ar an bhfianaise chéanna a mbeidh leas bainte aisti
ag an éisteacht os comhair an Cheannasaí a éistfear gach
achomharc eile. Ní thabharfar aon fhianaise bhreise, ná ní
thabharfar aon ábhar breise ar aird lena bhreithniú ag an
gCúirt, nuair a bheidh aon achomharc á éisteacht, gan cead
speisialta ón gCúirt arna dheonú ar iarratas arna dhéanamh
ag an éisteacht nó roimpi; ach ní mheasfar go gcoiscfidh aon
ní sa riail seo an Ceannasaí ar ráiteas i scríbhinn a chur faoi
bhráid na Cúirte de bhun alt 143 den Acht Maoine Tionnsc-
ail agus Tráchtála (Cosaint), 1927, alt 56 (2) d’Acht na
dTrádmharcanna, 1963, nó alt 65 (3) d’Acht na bPaitinní,
1964.

49. Más rud é, faoi alt 26 (10) (b) d’Acht na dTrádmharc-
anna, 1963, go dtiocfaidh iarratasóir chun bheith i dteideal
agus go mbeidh ar intinn aige a iarratas a tharraingt siar,
tabharfaidh sé fógra i scríbhinn á rá é sin a bheith ar intinn
aige don Cheannasaí agus do na páirtithe eile (más ann) san
achomharc laistigh de mhı́ féilire tar éis an cead dá dtagraı́tear
sna fo-ailt sin a fháil.

VII. Iarratais eile chun na Cúirte.

50. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis na
hAchtanna nó leis an Ordú seo, is le toghairm speisialta a
dhéanfar gach iarratas chun na Cúirte faoi na hAchtanna
Maoine Tionnscail agus Tráchtála (Cosaint), 1927-1958, faoi
Acht na dTrádmharcanna, 1963, faoin Acht Cóipchirt, 1963,
nó faoi Acht na bPaitinní, 1964. Seirbheálfar an toghairm ar
an gCeannasaí agus ar gach duine leasmhar eile (más ann).

51. I gcás ina ndéanfaidh an Ceannasaí, faoi alt 75 den
Acht Maoine Tionnscail agus Tráchtála (Cosaint), 1927, iarr-
atas a tharchur chun na Cúirte lena thriail, déanfaidh an
t-iarratasóir nó an t-achomharcóir (de réir mar a bheidh),
laistigh de mhí féilire ó dháta an tarchurtha sin, iarratas chun
na Cúirte le toghairm speisialta chun an t-iarratas nó an
t-achomharc sin a éisteacht agus a chinneadh, agus mura rud
é go ndéanfaidh sé iarratas amhlaidh measfar an t-iarratas
nó an t-achomharc a bheith tréigthe aige.

52. Aon pháirtí a mbeidh breith ón gCúirt á lorg aige ar
dhíospóid faoi alt 130 den Acht Maoine Tionnscail agus
Tráchtála (Cosaint), 1927, nó faoi alt 92 d’Acht na bPaitinní,
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1964, is le toghairm speisialta a dhéanfaidh sé iarratas. I gcás
inar iarratas ó phaitinní, nó ó dhílseánach dearaidh chlár-
aithe, an t-iarratas ainmneofar mar chosantóir an tAire,
ceann na Roinne Stáit lena mbainfidh, agus seirbheálfar an
toghairm ar an bPríomh-Aturnae Stáit. I gcás inar iarratas ó
Aire an t-iarratas, ainmneofar mar chosantóir an paitinní nó
dílseánach an dearaidh chláraithe (de réir mar a bheidh).

53. I gcás ina mbeidh ordú déanta ag an Ard-Aighne faoi
alt 133 den Acht Maoine Tionnscail agus Tráchtála
(Cosaint), 1927, nó ag an gCeannasaí nó ag an Aire Tionsc-
ail, Trádála, Tráchtála agus Turasóireachta faoi alt 135 den
Acht Maoine Tionnscail agus Tráchtála (Cosaint), 1927, nó
ag an gCeannasaí faoi alt 51 d’Acht na dTrádmharcanna,
1963, faoi alt 37 den Acht Cóipchirt, 1963, nó faoi alt 72
d’Acht na bPaitinní, 1964, á ordú go ndéanfaidh aon pháirtí
costais a íoc, féadfar riail Chúirte a dhéanamh den ordú sin
ar an bpáirtí arb iníoctha na costais sin leis dá iarraidh sin.
Féadfar an t-iarratas sin a dhéanamh mar iarratas ex parte
dar foras mionnscríbhinn dar teideal maidir leis an Acht agus
na himeachtaí os comhair an Ard-Aighne, an Cheannasaí nó
an Aire (de réir mar a bheidh).

————————

ORDÚ 95.

Comhlachtaí araíonachta gairmiúla.

1. (1) Is le toghairm speisialta a thionscnófar achomharc
chun na Cúirte de bhun Acht na bhFiaclóirí, 1928, alt 33,
Acht na Máinliaigh Beithíoch, 1931, alt 39 (arna leasú le
hAcht na dTréidleá, 1960), Acht na nAltran, 1950, alt 49, nó
Acht na Radharcmhastóirí, 1956, alt 30 nó alt 39.

(2) Déanfar an toghairm a eisiúint laistigh den tréimh-
se ama atá ceaptha leis an alt áirithe den reacht faoina
mbeidh an t-achomharc á thionscnamh agus seirbheálfar í ar
an gComhairle, ar an mBord nó ar an gCoiste a mbeidh an
t-achomharc á thionscnamh i gcoinne a breithe nó a
bhreithe. Déanfar an Chomhairle, an Bord nó an Coiste sin
a ainmniú mar fhreagróir sa toghairm.

(3) Luafar sa toghairm cad é an cineál breithe a
mbeidh an t-achomharc á thionscnamh ina coinne, forais an
achomhairc agus cad é an cineál ordacháin nó ordaithe a
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bheidh á lorg ón gCúirt, agus déanfar í a fhíorú le mionn-
scríbhinn ón achomharcóir.

2. (1) Maidir le hiarratas chun na Cúirte, arna dhéanamh
de bhun Acht na Máinliaigh Beithíoch, 1931, alt 34 (3) nó
36 (5) (arna leasú le hAcht na dTréidleá, 1960), chun breith
a bheidh tugtha ag Comhairle na dTréidlianna a chealú nó
de bhun Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978, alt 46 (3), 47 (3) nó
49 (3), chun breith a bheidh tugtha ag Comhairle na nDoch-
túirí Leighis a chealú, is le toghairm speisialta, a eiseofar
laistigh den tréimhse ama atá ceaptha leis an alt áirithe den
reacht iomchuí agus a sheirbheálfar ar an gComhairle a
mbeidh an t-iarratas á dhéanamh i gcoinne a breithe, a
dhéanfar é. Ainmneofar an Chomhairle sin mar fhreagróir
sa toghairm.

(2) Fíorófar an toghairm le mionnscríbhinn ón iarr-
atasóir, ina leagfar amach na fíorais ábhartha ar a mbeidh a
sheasamh ag an iarratasóir.

3. (1) Is le toghairm speisialta, agus gan í a bheith le
seirbheáil marcáilte uirthi, a dhéanfaidh Comhairle na
dTréidlianna iarratas chun na Cúirte de bhun Acht na
Máinliaigh Beithíoch, 1931, alt 34 (4) nó 36 (6) (arna leasú
le hAcht na dTréidleá, 1960), nó a dhéanfaidh Comhairle na
nDochtúirí Leighis iarratas chun na Cúirte de bhun Acht na
Lia-Chleachtóirí, 1978, alt 46 (4), 47 (4) nó 49 (4).

(2) Leagfar amach go hachomair san fhormhuiniú ar
an toghairm na fíorais ábhartha ar a mbeidh an bhreith bun-
aithe agus luafar ann cad é an cineál breithe í, agus fíorófar
é le mionnscríbhinn ón gcláraitheoir nó ó oifigeach eile a
bheidh ainmnithe chun na críche sin ag an gComhairle
iomchuí.

(3) Is é teideal a chuirfear ar gach toghairm faoin riail
seo ná maidir leis an Acht iomchuí agus ar iarratas ón
gComhairle a mbeidh an t-iarratas á dhéanamh aici.

4. Féadfar toghairm nó aon doiciméad a sheirbheáil ar
Chomhairle, ar Bhord nó ar Choiste dá dtagraítear san Ordú
seo trína seirbheáil nó trína sheirbheáil ar rúnaí nó ar chlár-
aitheoir (de réir mar a bheidh) na Comhairle, an Bhoird nó
an Choiste sin, nó trína cur nó trína chur leis an bpost clár-
aithe arna dhíriú chuig an rúnaí sin nó chuig an gcláraitheoir
sin ag oifigí na Comhairle, an Bhoird nó an Choiste sin.

5. Is le mionnscríbhinn a thabharfar an fhianaise nuair a
bheidh aon achomharc nó iarratas lena mbainfidh an tOrdú
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seo á éisteacht, ach amháin a mhéid a ordóidh an Chúirt
fianaise béil a thabhairt. Féadfaidh an Chúirt a cheangal go
ndéanfaidh aon pháirtí aon fhógra, mionnscríbhinn, dearbhú
nó doiciméad eile a bheifear tar éis a úsáid nó a chur i
bhfianaise os comhair na Comhairle, an Bhoird nó an
Choiste ar i ndáil lena breith nó lena bhreith a bheidh an
t-achomharc á thionscnamh nó an t-iarratas á dhéanamh,
nó athscríbhinn d’aon fhianaise béil nó taifead eile ar aon
fhianaise béil a bheidh tugtha os comhair na Comhairle,
an Bhoird nó an Choiste sin, a thabhairt ar aird nó a chur
ar fáil don Chúirt i cibé slí a ordóidh an Chúirt.

————————

ORDÚ 96.

An tAcht um Chlárú Teidil, 1964.

1. San Ordú seo—

ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ an tAcht um Chlárú Teidil, 1964.

ciallaíonn ‘‘Oifig Chlárlann na Talún’’ an phríomhoifig a
bunaíodh leis an Acht um Chlárú Teidil, 1964, alt 7.

2. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt san Ordú seo,
féadfar aon iarratas nó achomharc chun na Cúirte faoin
Acht, agus aon iarratas eile chun na Cúirte ar ordú nó
ordachán a bhainfidh le húinéireacht aon talún nó aon
mhuirir a chlárú ar chlár arna chothabháil faoin Acht, a
thionscnamh le fógra foriarratais tionscnaimh agus éistfidh
cibé Breitheamh é a shannfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte
ó thráth go chéile chun é a éisteacht.

3. Ar cheann fógra foriarratais tionscnaimh, agus mionn-
scríbhinní a úsáidfear sna imeachtaí faoi, beidh—

‘‘An Ard-Chúirt
Clárlann na Talún’’

agus is é teideal a chuirfear orthu ná maidir leis an Acht
agus leis an alt (más ann) a mbeidh na himeachtaí á dtionsc-
namh faoi nó dá bhun, agus maidir le fóilió an chláir ina
mbeidh teideal na dtailte lena mbainfidh na himeachtaí clár-
aithe, agus luafar ainm an úinéara chláraithe iontu. I gcás
nach mbeidh an teideal cláraithe, is é teideal a chuirfear ar
an bhfógra foriarratais agus ar na mionnscribhinní ná maidir
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le hiarratas ar chéadchlárú, maille lena uimhir, agus luafar
ainm an iarratasóra iontu.

4. Déanfar gach duine dá ndéanfaidh, nó a bhféadfaidh sé
go ndéanfaidh, an faoiseamh a bheidh á éileamh difear a
ainmniú mar fhreagróir san fhógra foriarratais tionscnaimh,
ach amháin i gcás nach feasach don iarratasóir nó don
achomharcóir cé hé an duine sin nó cá bhfuil sé.

5. Luafar i bhfógra foriarratais tionscnaimh an faoiseamh
a bheidh á éileamh, maille le forais an iarratais nó an
achomhairc (de réir mar a bheidh), agus tagrófar ann don
mhionnscríbhinn nó do na mionnscríbhinní (más ann) a
bheidh beartaithe a úsáid mar thaca leis.

6. Is le mionnscríbhinn a thabharfar an fhianaise nuair a
bheidh iarratas nó achomharc á éisteacht ach amháin a
mhéid a ordóidh an Chúirt fianaise béil a thabhairt.

7. Déanfar fógra foriarratais tionscnaimh a chomhdú in
Oifig Chlárlann na Talún seacht lá ar a laghad roimh an dáta
a bheidh ainmnithe ann chun é a éisteacht; agus déanfar aon
mhionnscríbhinn a mbeifear ar intinn í a úsáid mar thaca leis
a chomhdú in Oifig Chlárlann na Talún san am céanna, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt. Féadfaidh Cláraitheoir na
dTeideal an tréimhse ama chun aon fhógra foriarratais
tionscnaimh nó mionnscríbhinn a chomhdú a ghiorrú. Beidh
feidhm ag riail 1 agus ag rialacha 4 go 20 d’Ordú 40, a mhéid
is infheidhme, maidir leis na mionnscribhinní sin. Faoina réir
sin, beidh feidhm ag Ordú 52, a mhéid is infheidhme, maidir
le himeachtaí faoin Acht nó de bhun an Ordaithe seo.

8. Seirbheálfar fógra foriarratais tionscnaimh ar an
bhfreagróir trí chóip de a chur chuige leis an bpost cláraithe
sé lá glan ar a laghad sula n-éistfear é nó, i gcás ina mbeidh
cónaí ar an bhfreagróir lasmuigh den dlínse, laistigh de cibé
tréimhse ama is faide ná sin roimh an éisteacht a ordóidh
Cláraitheoir na dTeideal; agus déanfar cóip de gach mionn-
scríbhinn a mbeifear ar intinn í a úsáid mar thaca leis a sheol-
adh ina theannta. Déanfar é a sheirbheáil, freisin, sa tslí
chéanna ar cibé daoine eile (más ann) a ordóidh Cláraitheoir
na dTeideal tráth nach déanaí ná seacht lá sula n-éistfear é,
ar an gcoinníoll go bhféadfaidh an Chúirt, i gcás ar bith, a
ordú gur seirbheáil phearsanta nó eile a dhéanfar.

9. I gcás ina mbeidh naíon ina fhreagróir, beidh feidhm, a
mhéid is infheidhme, ag forálacha Ordú 9, riail 5, maidir le
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seirbheáil air; ar an gcoinníoll, i gcás ina mbeidh duine
ceaptha ag an gCúirt chun feidhmiú ar son an naín sin, go
ndéanfar seirbheáil ar an duine sin agus go measfar gur
seirbheáil mhaith ar an naíon í.

10. I gcás ina mbeidh gealt nó duine mímheabhrach nach
mbeidh breithnithe ina dhuine mímheabhrach ag ionchoisne
ina fhreagróir, beidh feidhm, a mhéid is infheidhme, ag forál-
acha Ordú 9, riail 6, maidir le seirbheáil air; ar an gcoinníoll,
i gcás ina mbeidh caomhnóir ar an duine mímheabhrach sin
ceaptha ag an gCúirt, go ndéanfar seirbheáil ar an gcaomh-
nóir sin agus go measfar gur seirbheáil mhaith ar an
bhfreagróir í.

11. Féadfaidh an Chúirt seirbheáil fógra foriarratais
tionscnaimh nó doiciméid eile ar aon duine a ligean thar
ceal, nó a ordú go ndéanfar aon duine nach mbeidh seir-
bheáilte a sheirbheáil nó a ainmniú mar fhreagróir sna
himeachtaí.

12. I gcás ina mbeidh go leor daoine ann a mbeidh an leas
céanna acu sna himeachtaí, féadfaidh an Chúirt duine
amháin nó níos mó de na daoine sin, ar freagróir é nó ar
freagróirí iad, a cheapadh chun feidhmiú ar son na coda eile
de na daoine sin.

13. Is ó Oifig Chlárlann na Talún a eiseofar gach ordú a
dhéanfar in imeachtaí faoin Acht nó de bhun an Ordaithe
seo. Is í an Phríomh-Oifig a eiseoidh gach ordú forghníomh-
aithe chun é a chur i bhfeidhm.

14. Déanfar nós imeachta le toghairm speisialta a ghlac-
adh i gcás iarratais chun na Cúirte, faoin Acht um
Chlárú Teidil, 1964, alt 62 (7), ó úinéir muirir chun seilbh
a fháil ar thalamh chláraithe, agus ní bheidh feidhm ag
na rialacha sin roimhe seo den Ordú seo maidir leis na
himeachtaí sin.

————————

ORDÚ 97.

Achainíocha toghcháin pharlaiminte.

1. San Ordú seo—
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ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ an Parliamentary Elections Act, 1868
(31 7 32 Vic., c. 125).

2. Tíolacfar achainí thoghcháin trína fágáil sa Phríomh-
Oifig, mar aon le cóip di don Mháistir lena cur chuig an
gCeann Comhairimh, de bhun alt 7 den Acht. Tabharfaidh
an t-oifigeach a ghlacfaidh í (má cheanglaítear air) admháil
uirthi i bhFoirm Uimh. 1 i bhFoscríbhinn V.

3. In achainı́, a bheidh i bhFoirm Uimh. 2 i bhFoscrı́bhinn
V, luafar—

(a) fíorais lena dtaispeánfar ceart an achainígh chun
achainí a dhéanamh faoi réim alt 5 den Acht;

(b) déanamh agus toradh an toghcháin agus, go
haicearrach, na fíorais agus na forais ar a mbeif-
ear ag seasamh chun bonn a thabhairt don impí.

4. Déanfar achainí a roinnt ina míreanna, agus, an oiread
agus is féidir, ní bheidh i ngach mír díobh ach cuid ar leith-
ligh den ábhar, agus déanfar gach mír a uimhriú as a chéile,
agus ní cheadófar aon chostais i leith aon achainí nach
mbeidh de réir na rialach seo, go substaintiúil, a tharraingt
nó a chóipeáil, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

5. Críochnóidh an achainí le himpí gur ceart a dhearbhú
toghadh duine shonraithe éigin a bheith deimhnithe go cuí
nó an duine sin a bheith tofa go cuí, nó gur ceart a dhearbhú an
toghchán a bheith ar neamhní, nó go bhféadfar deimhniú
tofa duine a chur i bhfeidhm nó de réir mar a bheidh, agus
síneoidh na hachainígh go léir í.

6. Féadfaidh an Chúirt cibé sonraı́ a ordú is gá chun neamh-
shúilíocht agus caiteachas gan riachtanas a chosc, agus chun
triail chóir éifeachtúil a áirithiú, ar cibé téarmaí i dtaobh
costas agus eile a ordófar.

7. Nuair a éileoidh achainíoch suíochán d’iarrthóir nach
mbeidh éirithe leis, á líomhain leorlíon vótaí dleathacha a
bheith ag an iarrthóir sin lena thoghadh, déanfaidh an páirtí
a mbeidh gearán á dhéanamh aige faoi thoghadh duine nó
faoi dheimhniú tofa duine, nó a mbeidh toghadh duine nó
deimhniú tofa duine á chosaint aige, sé lá ar a laghad roimh
an lá a bheidh ceaptha don triail, liosta de na vótaí a mbeidh
beartaithe cur ina gcoinne, agus de na mírchinn agóide in
aghaidh gach vóta díobh, a fhágáil sa Phríomh-Oifig, agus
freisin ag an seoladh, más ann, a bheidh tugtha ag an achain-
íoch agus ag an bhfreagróir, de réir mar a bheidh, agus cead-
ófar do na páirtithe go léir lena mbainfidh iniúchadh a
dhéanamh ar an liosta sin agus beidh siad i dteideal cóip-
eanna fianaithe de a fháil; agus ní thabharfar aon fhianaise i
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gcoinne bhailíocht aon vóta ná ar aon mhírcheann agóide
nach mbeidh sonraithe sa liosta, ach amháin le cead na
Cúirte ar cibé téarmaí, i dtaobh an liosta a leasú, an triail a
chur siar, agus costais a íoc, a ordófar.

8. Nuair a bheidh ar intinn ag an bhfreagróir, i gcás achainı́
lena mbeidh gearán á dhéanamh faoi dheimhniú míchuí tofa
duine agus an suíochán á éileamh do dhuine éigin, fianaise
a thabhairt lena chruthú toghadh an duine sin a bheith
míchuí, de bhun alt 53 den Acht, déanfaidh sé, sé lá ar a
laghad roimh an lá a bheidh ceaptha don triail, liosta de na
hagóidí in aghaidh an toghcháin ar a mbeidh ar intinn aige
seasamh a fhágáil sa Phríomh-Oifig agus, freisin, ag an seol-
adh, más ann, a bheidh tugtha ag an achainíoch, agus cead-
ófar do na páirtithe go léir lena mbainfidh iniúchadh a
dhéanamh ar an liosta sin agus beidh siad i dteideal cóip-
eanna fianaithe de a fháil; agus ní thabharfaidh freagróir aon
fhianaise i dtaobh aon agóide in aghaidh an toghcháin nach
mbeidh sonraithe sa liosta, ach amháin le cead na Cúirte ar
cibé téarmaí, i dtaobh leasuithe ar an liosta, an triail a chur
siar, agus costais a íoc, a ordófar.

9. Déanfaidh achainíoch ráiteas, arna shíniú aigesean nó
thar a cheann, a fhágáil sa Phríomh-Oifig i dteannta na
hachainí, ar ráiteas é ina dtabharfar ainm aturnae a údaróidh
sé chun gníomhú mar ghníomhaire dó, nó ina luafar é a
bheith ag gníomhú dó féin, agus i gceachtar cás tabharfar
ann seoladh laistigh den dlínse ag a bhféadfar fógraí a
bheidh dírithe chuige a sheirbheáil; agus mura bhfágfar aon
ráiteas den sórt sin, ansin féadfar fógra faoi agóid in aghaidh
na gcúirtbhannaí, agus gach fógra agus imeacht eile, a
thabhairt trína chur ar taispeáint sa Phríomh-Oifig.

10. Féadfaidh duine a mbeidh a thoghadh ina chomhalta
de Dháil Éireann deimhnithe, tráth ar bith tar éis a thoghadh
a dheimhniú, ráiteas, arna shíniú aigesean nó thar a cheann,
a chur go dtí an Phríomh-Oifig nó a fhágáil inti, lena gceap-
far aturnae chun gníomhú mar ghníomhaire dó i gcás go
mbeadh achainí ina aghaidh, nó á rá é a bheith ar intinn aige
gníomhú dó féin, agus, i gceachtar cás, tabharfar ann seoladh
laistigh den dlínse ag a bhféadfar fógraí a sheirbheáil, agus
mura bhfágfar aon ráiteas den sórt sin laistigh de sheachtain
tar éis an achainí a sheirbheáil, féadfar fógraí agus imeachtaí
a thabhairt agus a sheirbheáil faoi seach trína gcur ar
taispeáint sa Phríomh-Oifig.

11. Coimeádfar leabhar sa Phríomh-Oifig ina dtaifeadfar
ainmneacha agus seoltaí na ngníomhairí a thabharfar faoi
riail 9 nó riail 10 agus beidh an leabhar sin ar oscailt lena
iniúchadh ag aon duine le linn uaireanta oifige.
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12. (1) Déanfaidh an Máistir, ar achainí a thíolacadh, cóip
di a chur láithreach go dtí an Ceann Comhairimh, maille le
hainm agus seoladh ghníomhaire an achainígh (más ann)
agus, freisin, ainm agus seoladh ghníomhaire an fhreagróra
(más ann).

(2) Is é an t-achainíoch, nó an duine a mbeidh an
t-iarratas á dhéanamh aige san ábhar, a íocfaidh costas
foilsithe achainí agus aon ábhair eile is gá don Cheann
Comhairimh a fhoilsiú, agus beidh sé ina chuid de chostais
ghinearálta na hachainí.

13. (1) Déanfar fógra faoi thíolacadh achainí, agus faoin
gcineál urrúis a bheidh beartaithe, agus cóip den achainı́ ag
gabháil leis, a sheirbheáil ar an bhfreagróir laistigh de chúig
lá tar éis an achainí a thíolacadh.

(2) I gcás ina mbeidh gníomhaire ainmnithe ag an
bhfreagróir féadfar an tseirbheáil sin a dhéanamh trí
sheachadadh ar an ngníomhaire, nó leis an bpost cláraithe
arna dhíriú chuig an ngníomhaire sin.

(3) I gcásanna eile, is go pearsanta a dhéanfar an tseir-
bheáil ar fhreagróir mura n-ordóidh an Chúirt, ar bheith
deimhin di gach iarracht réasúnach a bheith déanta chun seir-
bheáil phearsanta a dhéanamh, gur leorsheirbheáil a mbeidh
déanta chun an achainí a thabhairt ar iúl an fhreagróra.

(4) Má sheachnaítear seirbheáil, measfar fógra a
bheith curtha ar taispeáint sa Phríomh-Oifig faoin achainí a
bheith tíolactha, ina mbeidh an t-achainíoch, an impí agus
an cineál urrúis a bheidh beartaithe luaite, a bheith comh-
ionann le seirbheáil phearsanta, má ordaíonn an Chúirt
amhlaidh.

14. Déanfar éarlais airgid mar urrús go n-íocfar costais,
muirir agus caiteachais is iníoctha ag an achainíoch a íoc tríd
an éarlais sin a thaisceadh sa Chúirt, agus féadfar, gan ordú
ón gCúirt, í a chur i leabhair an Chuntasóra chun creidiúna
do chuntas dar teideal ‘‘An Ciste Urrús i leith Achainíocha
Toghcháin Pharlaiminte’’. Déanfar admháil ón mBanc ar an
éarlais sin a fhágáil láithreach sa Phríomh-Oifig.

15. Comhdófar an admháil nó an deimhniú sin, agus
coimeádfar leabhar sa Phríomh-Oifig ina dtaifeadfar ó
thráth go chéile méid gach éarlaise agus an achainí lena
mbainfidh sí. Beidh an leabhar sin ar oscailt lena iniúchadh
ag na páirtithe go léir lena mbainfidh.
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16. Déileálfaidh an Chúirt le gach éileamh in aghaidh
airgid a bheidh taiscthe sa Chúirt chun costais, muirir agus
caiteachais is iníoctha ag an achainíoch a íoc.

17. (1) Beidh airgead a bheidh taiscthe amhlaidh, más
rud é nach mbeidh agus nuair nach mbeidh sé ag teastáil a
thuilleadh chun íoc na gcostas, na muirear agus na gcait-
eachas sin a urrú, le tabhairt ar ais nó déanfar é a dhiúscairt
ar shlí eile mar a ordóidh an Chúirt.

(2) Féadfar an t-ordú sin a dhéanamh tar éis cibé fógra
á rá é a bheith ar intinn iarratas a dhéanamh, maille le cruth-
únas go mbeifear tar éis gach éileamh cóir a shásamh nó
leorsholáthar eile a dhéanamh dó, a cheanglóidh an Chúirt.

(3) Féadfar a ordú leis an ordú sin an t-airgead a íoc
leis an bpáirtí ar ina ainm a bheidh sé taiscthe, nó le haon
duine a bheidh i dteideal é a fháil.

18. (1) Féadfar an cúirtbhanna mar urrús i leith costas
a admháil os comhair an Mháistir, breithimh dhúiche nó
feidhmeannaigh shíochána.

(2) Féadfaidh cúirtbhanna amháin a bheith ann, arna
admháil ag na hurraí go léir, nó cúirtbhannaí ar leith, arna
n-admháil ag urra amháin nó níos mó, de réir mar is
caoithiúil.

(3) Sa chúirtbhanna beidh ainm agus gnátháit chó-
naithe gach urra, maille le leorthuairisc chun go bhféadfar
teacht air nó a fhionnadh cé hé, agus is i bhFoirm Uimh. 3 i
bhFoscríbhinn V a bheidh an cúirtbhanna sin.

(4) Tar éis an cúirtbhanna a admháil fágfar sa Phrı́omh-
Oifig é, mar aon le mionnscríbhinn um dhóthanacht an urra,
lena ndeimhneascfar é a bheith i seilbh nó i dteideal maoine
arb é méid an chúirtbhanna sin a luach glan, de bhreis ar a
fhiacha. Mura bhfágfar an mhionnscríbhinn sin, is é an
t-achainíoch a íocfaidh na costais a bhainfidh le hagóid a
éisteacht ar fhoras neamhdhóthanacht an urra.

19. (1) Tabharfar fógra faoi agóid in aghaidh cúirtbhanna
laistigh de chúig lá ó dháta seirbheála an fhógra faoin achainí
agus faoi chineál an urrúis.

(2) Luafar san fhógra sin foras na hagóide sin.



493 O. 97, r. 20

20. (1) Is é an Máistir a dhéanfaidh agóid a dhéanfar i
gcoinne an urrúis a éisteacht agus a bhreithniú, faoi réir
achomhairc laistigh de chúig lá chun na Cúirte, ar fhor-
iarratas iar bhfógra ó cheachtar páirtí, chun a dhearbhú gur
leor nó nach leor an t-urrús.

(2) Féadfaidh an éisteacht sin a bheith le mionn-
scríbhinn nó trí fhinnéithe a cheistiú ó bhéal, nó le mionn-
scríbhinn agus trí cheistiú araon, de réir mar is cuí leis an
Máistir nó leis an gCúirt.

21. Má cheadaítear agóid agus go ndearbhófar nach leor
an t-urrús, socróidh an Máistir nó an Chúirt an tsuim a
mheasfar a bheith riachtanach chun gur leor an t-urrús, agus
taiscfear an tsuim sin mar a fhorordaítear le riail 14 laistigh
de chúig lá ó dháta an ordaithe.

22. Ach amháin mar a fhoráiltear i riail 18 (4), is mar a
ordóidh an Máistir nó an Chúirt a íocfar na costais a bhain-
fidh le hagóid a dhéanfar in aghaidh an urrúis a éisteacht
agus a bhreithniú, agus d’éagmais an ordaithe sin beidh siad
ina gcuid de chostais ghinearálta na hachainí.

23. Déanfaidh an t-achainíoch nó a ghníomhaire, díreach
tar éis fógra faoi thíolacadh achainí, agus faoin gcineál urrúis
a bheidh beartaithe, a sheirbheáil, mionnscríbhinn a chomh-
dú lena mionnófar tráth agus modh seirbheála an fhógra.

24. Déanfaidh an Máistir an Liosta Toghcháin amach i
leabhar a choimeádfar sa Phríomh-Oifig agus a bheidh ar
oscailt lena iniúchadh tráth ar bith le linn uaireanta oifige.

25. Gach bliain ainmneoidh Uachtarán na hArd-Chúirte
triúr Breitheamh as Breithiúna na hArd-Chúirte lena gcur
ar an róta chun achainíocha toghcháin a thriail.

26. (1) Déanfaidh na Breithiúna ar an róta tráth agus áit
trialach achainí a shocrú. Cúig lá dhéag ar a laghad roimh
an lá a bheidh ceaptha don triail tabharfaidh an Máistir fógra
ina thaobh sin, leis an bpost, don achainíoch, don fhreagróir
agus don Cheann Comhairimh, agus trí fhógra ina thaobh
sin a chur ar taispeáint sa Phríomh-Oifig.

(2) Déanfaidh an Ceann Comhairimh an fógra sin a
fhoilsiú láithreach sa dáilcheantar.

(3) Is i bhFoirm Uimh. 4 i bhFoscríbhinn V a bheidh
an fógra trialach.
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27. Féadfaidh an Chúirt tús na trialach a chur siar agus
tabharfar fógra ina thaobh sin don Cheann Comhairimh, a
dhéanfaidh an fógra sin a phoibliú láithreach.

28. I gcás nach mbeidh an Breitheamh tagtha an tráth a
bheidh ceaptha don triail, nó a mbeidh an triail curtha siar
chuige, beidh tosach na trialach arna chur ar atráth ipso facto
go dtí an lá dár gcionn, agus beidh sé amhlaidh ó lá go lá.

29. Ní gá an Chúirt a chur ar atráth go foirmiúil chun ach-
ainí a thriail, ach measfar an triail a bheith curtha ar atráth,
agus féadfar leanúint di ó lá go lá go dtí go mbeidh an fios-
rúchán críochnaithe; agus i gcás an Breitheamh a thosóidh
an triail a bheith faoi mhíchumas de dheasca breoiteachta
nó eile, féadfaidh Breitheamh eile í a atosú agus a chríochnú.

30. Is le foriarratas chun na Cúirte a dhéanfar iarratas
chun cás speisialta a shonrú faoi alt 11 den Acht.

31. Déanfar na finnéithe i dtriail achainí a cheistiú viva
voce, mura n-ordófar a mhalairt, agus dá réir sin beidh
feidhm ag forálacha Ordú 39.

32. Is duine de na Breithiúna ar an róta a dhéanfaidh gach
ceist agus ábhar idirbhreitheach, ach amháin i dtaobh
dhóthanacht an urrúis, a éisteacht agus a chur de láimh más
indéanta sin, agus, murab indéanta sin, déanfaidh aon
Bhreitheamh eile den Ard-Chúirt é a éisteacht agus a chur
de láimh.

33. (1) Is i scríbhinn, agus arna shíniú ag an achainíoch
nó ag a ghníomhaire, a bheidh fógra um iarratas ar chead
chun achainí a tharraingt siar.

(2) Luafar foras an iarratais san fhógra sin.

(3) Is i bhFoirm Uimh. 5 i bhFoscríbhinn V a bheidh
an fógra.

(4) Fágfar an fógra sa Phríomh-Oifig.

(5) Déanfaidh an t-achainíoch cóip den fhógra um
iarratas ar chead chun achainí a tharraingt siar a thabhairt
don fhreagróir, agus don Cheann Comhairimh, a dhéanfaidh
é a phoibliú trí fhógra i bhFoirm Uimh. 6 i bhFoscríbhinn V
a fhoilsiú i nuachtán laethúil amháin ar a laghad a bheifear
á léamh sa dáilcheantar lena mbainfidh an fógra.

(6) Déanfar na mionnscríbhinní a cheanglaítear leis an
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Corrupt and Illegal Practices Prevention Act, 1883, alt 41, a
chomhdú sa Phríomh-Oifig mura ligfidh an Chúirt an comh-
dú sin thar ceal.

34. Féadfaidh aon duine a bhféadfadh go mbeadh sé tar
éis bheith ina achainíoch i leith an toghcháin lena mbainfidh
an achainí, laistigh de chúig lá tar éis don Cheann Comhair-
imh an fógra sin a fhoilsiú, fógra i scríbhinn, arna shíniú aige-
sean nó thar a cheann, a fhágáil sa Phríomh-Oifig, á rá é a
bheith ar intinn aige iarratas a dhéanamh chun na Cúirte,
tráth éisteachta an iarratais ar chead chun tarraingt siar,
chun é a chur in ionad an achainígh, ach mura mbeidh an
fógra sin ann ní dhéanfaidh sin an t-iarratas sin a threascairt,
más amhlaidh go ndéanfar ag an éisteacht sin é.

35. Socróidh an Chúirt an tráth agus an áit chun an t-iarr-
atas sin a éisteacht, ach ní bheidh sé níos giorra ná seachtain
tar éis an fógra a fhoilsiú á rá é a bheith ar intinn iarratas a
dhéanamh mar a fhoráiltear le riail 33, agus tabharfar fógra
faoin tráth agus faoin áit a bheidh ceaptha le haghaidh na
héisteachta do cibé duine, más ann, a mbeidh fógra tugtha
aige á rá é a bheith ar intinn aige a iarraidh go ndéanfaí é a
ionadú mar achainíoch, agus, thairis sin, ar cibé modh agus
cibé tráth a ordóidh an Chúirt.

36. (1) Déanfar fógra faoi achainí do dhul ar ceal, trí
bhás achainígh aonair nó an mharthanóra as achainígh
leithleacha, a thabhairt sa tslí chéanna ina dtugtar fógra um
iarratas ar chead chun achainí a tharraingt siar.

(2) Laistigh de mhí féilire ó dháta foilsithe an fhógra
sin, féadfaidh aon duine a bhféadfadh go mbeadh sé tar éis
bheith ina achainíoch i leith an toghcháin lena mbainfidh an
achainí a iarraidh ar an gCúirt, le foriarratas, é a ionadú
mar achainíoch.

37. Má éagann an freagróir féadfaidh aon duine a bheidh
i dteideal a bheith ina achainíoch i leith an toghcháin lena
mbainfidh an achainı́ fógra ina thaobh sin a thabhairt sa
dáilcheantar trína chur faoi deara an fógra sin a fhoilsiú i
nuachtán laethúil amháin ar a laghad a bheifear á léamh sa
dáilcheantar sin, agus trı́ chóip den fhógra sin, arna sı́niú aige-
sean nó thar a cheann, a fhágáil ag an gCeann Comhairimh
agus cóip dá samhail a fhágáil sa Phríomh-Oifig.

38. (1) Mura mbeidh ar intinn ag an bhfreagróir cur i
gcoinne na hachainí, déanfaidh sé fógra sa chéill sin, arna
shíniú aige, a fhágáil sa Phríomh-Oifig sé lá roimh an lá a
bheidh ceaptha don triail.

(2) Ar an bhfógra sin a fhágáil sa Phríomh-Oifig,
déanfaidh an Máistir cóip de a chur, láithreach, leis an bpost
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go dtí an t-achainíoch nó a ghníomhaire, agus go dtí an
Ceann Comhairimh, agus cuirfidh seisean faoi deara an fógra
sin a fhoilsiú sa dáilcheantar.

39. Is í an tréimhse ama chun a iarraidh go ndéanfaí iarr-
atasóir a ghlacadh mar fhreagróir faoi fhorálacha alt 38 den
Acht ná laistigh de dheich lá tar éis fógra a fhoilsiú de bhun
riail 37 nó riail 38.

40. Fómhasfaidh an Máistir Fómhais na costais, na muirir
agus na caiteachais go léir a bhainfidh agus a ghabhfaidh le
hachainí thoghcháin agus, i gcás ina mbeidh siad iníoctha ag
an achainíoch, féadfar a ordú iad a íoc as airgead a bheidh
taiscthe faoi riail 14.

41. Déanfaidh aturnae a bheidh ar fostú mar ghníomhaire
don achainíoch nó don fhreagróir fógra scríofa a fhágáil
láithreach sa Phríomh-Oifig á rá é a bheith ceaptha chun
gníomhú mar ghníomhaire den sórt sin, agus is leor chun
gach críche fógraí agus imeachtaí a sheirbheáil air.

42. Déanfaidh an Máistir fógra faoi thráth agus áit trialach
achainí toghcháin a tharchur chuig an Aire Airgeadais agus
chuig Cléireach na Dála, agus déanfaidh Cléireach na Dála,
mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, ar an lá nó roimh an
lá a bheidh socraithe don triail, na paicéid de pháipéir
bhallóide, tuarascálacha ón gCeann Comhaireamh, cuntais
pháipéar ballóide, liostaı́ de vótaı́ tairgthe, paicéid de chomh-
dhuillı́ agus cóipeanna marcáilte de chláir a sheachadadh, nó a
chur faoi deara go seachadfar iad, ag an bPrı́omh-Oifig, agus
tabharfar admháil orthu; agus coinneofar i slánchoimeád iad
go dtı́ go mbeidh an triail thart, agus ansin cuirfear ar ais go
dtı́ Cléireach na Dála iad.

————————

ORDÚ 98.

An tAcht um Eiseachadadh, 1965.

1. Is le toghairm speisialta a dhéanfar iarratas ar scaoil-
eadh saor faoi alt 50 den Acht um Eiseachadadh, 1965.

2. Seirbheálfar an toghairm speisialta sin ar an duine a
beidh tar éis an barántas a fhormhuiniú ar dá bhun a bheidh
ordú déanta faoi alt 47 den Acht sin.

————————
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ORDÚ 99.

Costais.

I. Ceart chun costas.

1. Faoi réir fhorálacha na nAchtanna agus aon reachtanna
eile a bhainfidh le costais agus ach amháin mar a fhoráiltear
a mhalairt leis na Rialacha seo:

(1) Is faoi rogha na nUaschúirteanna a bheidh na costais
a bhainfidh agus a ghabhfaidh le gach imeacht sna Cúirteanna
sin faoi seach.

(2) Ní bheidh aon pháirtí i dteideal aon chostais a
bhainfidh nó a ghabhfaidh le haon imeacht a ghnóthú ó aon
pháirtí eile san imeacht sin ach amháin faoi ordú nó mar a
fhoráiltear leis na Rialacha seo.

(3) Leanfaidh costais gach caingne, ceiste nó sain-
cheiste a thriailfidh giúiré an toradh, mura n-ordóidh an
Chúirt a mhalairt, ar chúis speisialta, a bheidh le lua san
ordú.

(4) Leanfaidh costais gach saincheiste fíorais nó dlí a
tharraingeofar anuas ar éileamh, nó ar fhrithéileamh, an
toradh, mura n-ordófar a mhalairt.

(5) Más rud é, in aon imeacht san Ard-Chúirt nó sa
Chúirt Uachtarach, go n-ordófar costais aon pháirtí a bheith
le híoc ag páirtí eile, nó ag ciste nó eastát, áireofar sna costais
sin, má ordaíonn an Ard-Chúirt nó an Chúirt Uachtarach
faoi seach amhlaidh, de bhreis ar na costais a cheadófar san
fhómhas amhail idir páirtí agus páirtí, gach costas, muirear
agus caiteachas eile, nó aon chostas, muirear agus caiteachas
eile, a bheidh tabhaithe le réasún chun crı́ocha na n-imeacht-
aí; ach ní bheidh feidhm ag an bhfo-riail seo maidir le haon
imeacht chun pionós a ghnóthú.

(6) Áireofar i ndámhachtain chostas de bhun fho-rial-
acha (1) go (5) den riail seo aon suim is iníoctha ag an bpáirtí
ar ina fhabhar a bheidh dámhachtain den sórt sin déanta
i bhfoirm cánach breisluacha ar na costais sin, i gcás ina
suífidh an páirtí sin nach inghnóthaithe an tsuim sin ar shlí
eile agus sa chás sin amháin.

2. Má aistrítear cúis ó íoschúirt ag a mbeidh dlínse sa
chúis, beidh na costais sa chúirt a mbeidh achomharc déanta
uaithi ina gcostais sa chúis, mura n-ordóidh an Chúirt nó an
íoschúirt sin a mhalairt.
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3. (1) Íocfar costais fhiosrúchán chun an duine a bheidh i
dteideal aon leagáide, airgid nó scaire a fhionnadh, nó na
costais a bheidh tabhaithe ar shlí eile i ndáil leis sin, as an
leagáid, as an airgead nó as an scair sin mura n-ordóidh an
Chúirt a mhalairt.

(2) I gcás ina mbeidh daoine de na daoine a bheidh i
dteideal scaire dáilí de chiste fionnta, agus go mbeidh deac-
racht nó moill tarlaithe, nó gur dócha go dtarlóidh deacracht
nó moill, ag fionnadh na ndaoine a bheidh i dteideal na scair-
eanna eile, féadfaidh an Chúirt a ordú nó a cheadú a scair-
eanna a íoc láithreach leis na daoine a bheidh fionnta, gan
aon chuid de na scaireanna sin a fhorchoimeád chun na
costais ina dhiaidh sin a bhainfidh le fionnadh na ndaoine a
bheidh i dteideal na scaireanna eile a fhreagairt; agus i ngach
cás den sórt sin féadfar cibé ordú a dhéanamh chun na
costais a bheidh tabhaithe anuas go dtí cibé íocaíocht a
mheasfaidh an Chúirt a bheith réasúnach, agus an íocaíocht
sin san áireamh, a fhionnadh agus a íoc.

4. Féadfar fritháireamh i leith damáistí nó costas idir
pháirtithe a cheadú d’ainneoin lian an aturnae i leith costas
sa chúis nó san ábhar áirithe ina mbeidh an fritháireamh
á lorg.

5. (1) Féadfaidh an Chúirt déileáil le costais ag aon chéim
de na himeachtaí nó tar éis críoch a bheith leis na him-
eachtaí; agus féadfar a cheangal le hordú chun costais a íoc
go n-íocfar na costais láithreach, d’ainneoin nach mbeidh
críoch leis na himeachtaí.

(2) Ag dámhachtain costas di, féadfaidh an Chúirt a
ordú—

(a) go n-íocfar suim i gcomhlán in ionad costas fó-
mhasta, nó

(b) go n-íocfar cionmhaireacht shonraithe de na costais
fhómhasta, nó

(c) go n-íocfar na costais fhómhasta ó chéim shonraithe,
nó suas go céim shonraithe, de na himeachtaí.

6. I gcás ina ndealróidh sé don Chúirt, ar aon chúis nó
ábhar a thriail nó ar aon imeacht eile, nach féidir leis an
gcéanna dul ar aghaidh go caoithiúil mar gheall ar fhaillí an
aturnae thar ceann aon pháirtí freastal go pearsanta nó trí
dhuine cuí éigin thar a cheann, nó mar gheall ar loiceadh an
aturnae sin a bheith ullamh go cuí don triail nó don imeacht
sin, nó mar gheall ar é gan a bheith tar éis aon pháipéar ba
ghá le haghaidh úsáid na Cúirte a sheachadadh agus ar chóir,
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de réir an chleachtais, a bheith seachadta, ı́ocfaidh an t-aturn-
ae sin go pearsanta leis an bpáirtí eile cibé costais is cuí leis
an gCúirt a dhámhachtain.

7. Más rud é, in aon chás, go ndealróidh sé don Chúirt go
mbeifear tar éis costais a thabhú go míchuí nó gan aon chúis
réasúnach, nó, maidir le haon chostais a bheidh tabhaithe go
cuí, go ndealróidh sé don Chúirt nach mbeidh aon toradh
tar éis bheith orthu, mar sin féin, don duine a bheidh tar éis
iad a thabhú, mar gheall ar aon mhoill mhíchuí dul ar
aghaidh faoi aon bhreithiúnas nó ordú, nó mar gheall ar aon
mhí-iompar nó mainneachtain ag an aturnae, féadfaidh an
Chúirt iarraidh ar aturnae an duine a mbeidh na costais sin
tabhaithe amhlaidh aige cúis a shuíomh le nach ndéanfaí na
costais sin a dhícheadú amhail idir an t-aturnae agus a
chliant agus, freisin (más gá in imthosca an cháis), le nach
ndéanfadh an t-aturnae aon chostais a bhféadfaidh go
mbeifear tar éis a ordú don chliant iad a íoc le haon duine
eile a aisíoc lena chliant, agus air sin féadfaidh sí cibé ordú
a dhéanamh a dhlífidh an ceartas sa chás. Féadfaidh an
Chúirt an t-ábhar a tharchur chuig an Máistir Fómhais lena
fhiosrú agus le tuarascáil a thabhairt air; agus féadfaidh sí,
freisin, aturnae a ainmniú chun freastal agus páirt a ghlacadh
san fhiosrúchán sin. Tabharfar fógra faoin ordú don chliant
i cibé slí a ordóidh an Chúirt. Íocfaidh na páirtithe sin costais
ar bith de chuid an aturnae a bheidh ainmnithe mar a
dúradh, nó íocfar iad as cibé cistí a ordóidh an Chúirt; nó, mura
n-íocfar ar shlí eile iad, féadfar iad a íoc as cibé airgead (más
ann) a sholáthróidh an tOireachtas.

II. Teorannú costas.

8. (1) In aon chaingean maidir le tort a thionscnófar agus
a éistfear san Ard-Chúirt, is caingean inar mó ná £2,500 ach
nach mó ná £7,500 méid na ndamáistí a bheidh gnóthaithe
ag an ngearánaí, ní bheidh an gearánaí i dteideal níos mó
costas a ghnóthú ná an méid is lú díobh seo a leanas, is é sin
le rá, méid na ndamáistí sin nó méid na gcostas a bheadh sé
tar éis bheith i dteideal a ghnóthú dá mba sa Chúirt Chuarda
a bheifí tar éis an chaingean a thionscnamh, mura ndéan-
faidh an Breitheamh a mbeidh an chaingean á héisteacht
aige deimhniú speisialta a dheonú faoi alt 17 d’Acht na
gCúirteanna, 1981.

(2) In aon chaingean chun suim leachtaithe a ghnóthú,
is caingean inar mó ná £2,500 ach nach mó ná £7,500 an méid
a bheidh gnóthaithe ag an ngearánaí, ní bheidh an gearánaí
i dteideal níos mó costas a ghnóthú ná mar a bheadh sé tar
éis bheith i dteideal a ghnóthú dá mba sa Chúirt Chuarda a
bheifí tar éis an chaingean a thionscnamh.
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(3) In aon chaingean chun suim leachtaithe a ghnóthú,
is caingean nach mó ná £2,500 an méid a bheidh gnóthaithe
ag an ngearánaí inti, ní bheidh an gearánaí i dteideal níos
mó costas a ghnóthú ná mar a bheadh sé tar éis bheith i
dteideal a ghnóthú dá mba sa Chúirt Dúiche a bheifí tar éis
an chaingean a thionscnamh.

(4) I gcás ina ndéanfaidh cúirt ordú i bhfabhar an
ghearánaı́ nó an iarratasóra in aon imeachtaı́ (seachas caingean
a shonraítear i bhfo-ailt (1) go (3) d’alt 17 d’Acht na gCúirt-
eanna, 1981) agus nach í an chúirt is ísle a mbeidh dlínse aici
chun ordú a dhéanamh chun an faoiseamh (focal a fholaíonn
damáistí sa riail seo) is ábhar don ordú a dheonú an Chúirt
ina mbeifear tar éis na himeachtaí a thionscnamh, ní bheidh
an gearánaí i dteideal níos mó costas a ghnóthú ná mar a
bheadh sé tar éis bheith i dteideal a ghnóthú dá mba sa
chúirt sin is ísle a bheifí tar éis na himeachtaí a thionscnamh
mura rud é gur Breitheamh a dhéanfaidh an t-ordú agus go
ndeonóidh an Breitheamh deimhniú speisialta faoi alt 17
d’Acht na gCúirteanna, 1981.

9. I gcás ina n-éistfidh Breitheamh aon chaingean dá dtag-
raítear i bhfo-riail (1) de riail 8 nó ina ndéanfaidh sé ordú
den chineál dá dtagraítear i bhfo-riail (4) de riail 8, féadfaidh
sé, ar an ngearánaí nó ar an iarratasóir sna himeachtaí dá
iarraidh sin díreach ar an éisteacht a bhainfidh leis an gcaing-
ean nó leis an ordú a chinneadh, deimhniú speisialta i scríbh-
inn a dheonú á dheimhniú, i dtuairim an Bhreithimh sin, é
tar éis a bheith réasúnach, ar mhaithe leis an gceartas i gcoit-
inne, mar gheall ar chineál eisceachtúil na n-imeachtaí nó ar
aon cheist dlí iontu, gur sa chúirt ina mbeifear tar éis na
himeachtaí a thionscnamh ba cheart iad a bheith tionscanta.

III. Méid na gcostas.

10. (1) Beidh feidhm ag an riail seo maidir le costais a
bheidh, de réir na Rialacha seo nó fúthu, nó de réir aon
ordaithe nó ordacháin ón gCúirt nó faoi, le híoc le páirtí in
aon imeachtaí ag páirtí eile sna himeachtaí sin nó as aon
chiste (seachas ciste a bheidh ar teachtadh mar iontaobhaí
nó ionadaí pearsanta ag an bpáirtí a mbeidh na costais le
híoc leis).

(2) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas den riail seo,
déanfar costais a mbeidh feidhm ag an riail seo maidir leo a
fhómhas ar bhonn páirtí agus páirtí, agus i bhfómhas ar an
mbonn sin ceadófar gach costas ba ghá nó ba chuí chun
ceartas a bhaint amach nó chun cearta an pháirtí a mbeidh
a chostais á bhfómhas a chur i bhfeidhm nó a chosaint.
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(3) Ag dámhachtain costas di a mbeidh feidhm ag an
riail seo maidir leo féadfaidh an Chúirt, in aon chás inar
dóigh léi gur cuí sin a dhéanamh, a ordú nó a threorú go
ndéanfar na costais a fhómhas ar bhonn aturnae agus cliaint.

(4) Beidh na forálacha sin roimhe seo den riail seo faoi
réir an teorannaithe a fhorchuirtear le riail 8.

11. (1) I bhfómhas amhail idir aturnae agus cliant, cead-
ófar na costais go léir ach amháin a mhéid gur méid neamh-
réasúnach a bheidh iontu nó go mbeifear tar éis iad a thabhú
go neamhréasúnach.

(2) Maidir le haon chostais ar de chineál neamhghnách
iad, in imthosca an cháis, agus de chineál nach gceadófaí iad
i bhfómhas costas amhail idir páirtí agus páirtí, toimhdeofar,
go dtı́ go suı́fear a mhalairt, mura rud é go mbeidh curtha in
iúl go sainráite i scríbhinn ag an aturnae dá chliant sula
mbeifear tar éis iad a thabhú go bhféadfadh sé nach gcead-
ófaí amhlaidh iad, go mbeifear tar éis iad a thabhú go neamh-
réasúnach.

(3) I bhfómhas amhail idir aturnae agus a chliant féin,
toimhdeofar go cinntitheach go mbeifear tar éis na costais
go léir a bheidh tabhaithe le formheas sainráite nó intuigthe
an chliaint, arna fhianú i scríbhinn, a bheith tabhaithe go
réasúnach agus, i gcás ina mbeidh an cliant tar éis méid
na gcostas sin a fhormheas go sainráite nó go hintuigthe
amhlaidh, a bheith de mhéid réasúnach.

(4) I bhfo-riail (2), déanfar an tagairt don chliant—

(a) más rud é go mbeidh an cliant tar éis bheith ina
dhuine mímheabhrach an tráth ábhartha agus go
mbeidh duine, ag gníomhú dó mar chaomhnóir
ad litem nó mar neaschara, tar éis bheith ag
feidhmiú ar a shon, a fhorléiriú mar thagairt don
duine sin ag gníomhú dó, i gcás inar gá sin, le
húdarás na Cúirte;

(b) más rud é go mbeidh an cliant tar éis bheith ina
naíon an tráth ábhartha agus go mbeidh duine,
ag gníomhú dó mar chaomhnóir ad litem nó mar
neaschara, tar éis bheith ag feidhmiú ar a shon,
a fhorléiriú mar thagairt don duine sin.

12. (1) Beidh feidhm ag scála na gcostas atá i bhFo-
scríbhinn W, Codanna I, II agus V, mar aon leis na nótaí
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agus na forálacha ginearálta atá iontu, maidir le fómhas na
gcostas go léir a bheidh tabhaithe i ndáil le gnó cointinneach.

(2) I bhfómhas amhail idir aturnae agus cliant agus
i gcásanna speisialta eile, féadfar, de rogha an Mháistir
Fómhais, liúntas speisialta a cheadú—

(a) i ndáil le hítimí nach luaitear sa scála sin, nó

(b) de mhéid is mó ná an méid a fhorordaítear leis an
scála sin.

(3) Nuair a bheidh méid luach saothair aturnae i leith
díolachán, ceannachán, léasanna, morgáistí agus ábhar eile a
bhainfidh le tíolacas, nó i leith aon ghnó neamhchointinnigh
eile, á rialáil le haon orduithe ginearálta a bheidh i bhfeidhm
de thuras na huaire faoin Solicitors’ Remuneration Act, 1881,
nó le haon rialacha a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire
faoin Acht um Chlárú Teidil, 1964, déanfar méid na gcostas
a bheidh le ceadú san fhómhas i leith an ghnó sin a rialáil
leis na horduithe nó na rialacha sin, d’ainneoin aon ní atá
san Ordú seo.

13. D’ainneoin riail 12, i gcúiseanna agus in ábhair a
bheidh ar feitheamh an tráth a thiocfaidh na Rialacha seo i
ngníomh, leanfar den scála costas céanna a bhí ann go dtí
seo a chur i bhfeidhm, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

IV. Fómhas costas.

14. Beidh cumhacht ag an Máistir Fómhais na costais seo
a leanas a fhómhas—

(a) na costais a bhainfidh le haon chúis nó ábhar, nó a
thiocfaidh d’aon chúis nó ábhar, in aon cheann
de na hUaschúirteanna;

(b) na costais a mbeidh ordaithe le dámhachtain, arna
déanamh ar tharchur chun eadrána, iad a íoc;

(c) costais ghlacadóra a bheidh ceaptha in aon chúis nó
ábhar, ar an nglacadóir nó aon pháirtí sa chúis
nó san ábhar sin dá iarraidh sin;

(d) an costas a bhainfidh le breithiúnais a chlárú mar
mhorgáistí, le deonuithe probháide agus litreacha
riaracháin a fháil, le breithiúnais a shásamh, agus
aon chostais eile a fhómhastar ex parte de ghnáth,
ar aon pháirtí leasmhar dá iarraidh sin;
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(e) gan aon ordú chuige sin, costais amhail idir aturnae
agus cliant, ar an gcliant dá iarraidh sin agus ar
ghealltanas scríofa uaidh, a bheidh le taisceadh
in Oifig na Máistrí Fómhais, go n-íocfar aon iar-
mhéid a dheimhneoidh an Máistir Fómhais;

(f) aon chostais eile a bheidh le fómhas faoi reacht nó
de bhua reachta nó faoi na Rialacha seo nó dá
mbua.

15. Maidir le hiarratas chun na Cúirte faoin Attornies and
Solicitors (Ireland) Act, 1849, alt 2, arna leasú leis an Legal
Practitioners (Ireland) Act, 1876, má dhéantar é laistigh de
dhá mhí dhéag tar éis an bille costas a bheith seachadta,
seolta nó fágtha, mar a fhoráiltear san alt sin, féadfar é a
dhéanamh, má tá imeacht ar feitheamh, le foriarratas iar
bhfógra sna himeachtaí sin, agus, thairis sin, le toghairm
speisialta, agus féadfaidh an Chúirt, ar an iarratas sin a
dhéanamh chuici, an bille a tharchur lena fhómhas, fara cibé
ordachán agus faoi réir cibé coinníollacha is cóir leis an
gCúirt.

16. Ach amháin i gcás ina gceanglóidh an Máistir Fómhais
a mhalairt, ní gá fógra faoi fhómhas a thabhairt do chosant-
óir nach mbeidh tar éis láithriú i bpearsa nó trína aturnae
nó trína chaomhnóir.

17. Déanfaidh na Máistrí Fómhais na billí costas go léir a
bheidh le fómhas a chur de láimh de réir uainíochta a bheidh
le socrú acu ó thráth go chéile, nó i cibé slí nó ord a ordóidh
an Príomh-Bhreitheamh ó thráth go chéile; ar an gcoinníoll
go bhféadfaidh an Chúirt a ordú, tráth ar bith, go ndéanfar
aon chostais áirithe nó aon bhille costas áirithe a tharchur
chuig aon duine de na Máistrí Fómhais.

18. Déanfar na billı́ costas go léir a bheidh le fómhas a thaisc-
eadh in Oifig na Máistrí Fómhais agus in éineacht le gach
bille taiscfear meabhrán arna shíniú ag an aturnae a mbeidh
sé á thaisceadh aige, nó arna shíniú thar a cheann, ina luafar
an mbeifear nó nach mbeifear tar éis aon fhómhas costas a
dhéanamh roimhe sin sa chúis chéanna nó san ábhar céanna,
nó bainteach leis an eastát nó leis an iontaobhas céanna,
agus más amhlaidh go mbeifear, cén Máistir Fómhais a
bheidh tar éis é a dhéanamh agus neasdáta an fhómhais sin.

19. Coimeádfar leabhar le hinnéacs cuí in Oifig na Máistrí
Fómhais ina ndéanfar dáta taiscthe gach bille costas, gearr-
theideal agus uimhir an bhille sin, maille le hainm an aturnae
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a mbeidh an bille á thaisceadh aige, agus ainm an Mháistir
Fómhais ar a mbeidh sé leithroinnte, a thaifeadadh gach lá.

20. Beidh an leabhar sin ar oscailt lena iniúchadh ag aon
pháirtí leasmhar le linn na n-uaireanta a bheidh ceaptha
chun billí costas a thaisceadh.

21. Beidh na Máistrí Fómhais faoi seach i gcúnamh dá
chéile, agus féadfaidh ceachtar Máistir Fómhais bille costas
a bheidh tarchurtha chuig an Máistir Fómhais eile lena
fhómhas a fhómhas nó cúidiú san fhómhas, agus sa chás sin
deimhneoidh sé dá réir sin.

22. Déanfaidh na Máistrí Fómhais eatarthu féin, faoi réir
fhormheas an Phríomh-Bhreithimh, a bhfreastal a rialáil le
linn na saoire Fada ionas go mbeidh Máistir Fómhais amháin
ar a laghad ar fáil chun cibé gnó a bheidh ag teastáil le linn
na saoire sin a chomhlíonadh.

23. Déanfaidh na Máistrí Fómhais, nuair a bheidh costais
á bhfómhas, cúrsa cleachtais comhionann a urramú, agus
mura mbeidh siad ar aon aigne déanfar an t-ábhar easaontais
a tharchur faoi bhreith an Phríomh-Bhreithimh.

24. Déanfaidh an Máistir Fómhais mionsonraí faoi ítimí a
cheadófar agus a dhícheadófar a nótáil ar an mbille costas
bunaidh agus coinneofar an bille in Oifig na Máistrı́ Fómhais.
Coimeádfar san oifig sin innéacs de na billí go léir a bheidh
fómhasta ag na Máistrí Fómhais, agus beidh gach páirtí i
bhfómhas i dteideal an t-innéacs sin agus an bille bunaidh,
le nótaí na Máistrí Fómhais air, a iniúchadh le linn uaireanta
oifige gan táille nó muirear.

25. Féadfaidh an Máistir Fómhais, d’fhonn bille costas a
fhómhas, finnéithe a thoghairm agus a cheistiú, daoine a
chur faoi mhionn, a ordú leabhair, páipéir agus doiciméid a
thabhairt ar aird, a cheangal ar aon pháirtí go bhfeidhmeodh
aturnae ar leith ar a shon, agus, i gcoitinne, a ordú d’aon
pháirtí san fhómhas cibé bearta a dhéanamh a mheasfaidh
sé is gá.

26. Déanfar cóip de gach breithiúnas nó ordú, lena
mbeidh ordaithe aon chostais a íoc, a thaisceadh in Oifig na
Máistrí Fómhais sula rachfar ar aghaidh le fómhas na gcostas
sin, agus beidh an t-aturnae a mbeidh an chóip sin á taisc-
eadh aige freagrach as an gcoip sin a bheith ina cóip chruinn.

27. Ach amháin i gcás fómhais ex parte agus sna cásanna
a luaitear i riail 49, eiseofar fógra fómhais laistigh de mhí ó
dháta taiscthe an bhille costas. Féadfaidh an Máistir Fómhais
a cheadú an fógra sin a eisiúint ar dháta níos déanaí.
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28. Déanfar fógra fómhais a eisiúint agus a sheirbheáil
ionas go bhféadfaidh ceithre lá dhéag glan dul in éag idir lá
na seirbheála agus an lá a bheidh luaite chun freastal. In
imthosca práinneacha (a bheidh le cinneadh ag an Máistir
Fómhais), féadfar, le cead ón Máistir Fómhais sin, dul ar
aghaidh ar fhógra fómhais laistigh de thréimhse níos giorra.

29. (1) Formhuineofar ar gach bille costas a thaiscfear lena
fhómhas ainm agus áit chláraithe ghnó an aturnae a bheidh
á thaisceadh amhlaidh nó dá mbeidh sé á thaisceadh amh-
laidh. I gcás ina n-éileofar cáin bhreisluacha i mbille costas
ní foláir an uimhir chláraithe a bheidh leithroinnte ag na
Coimisinéirí Ioncaim ar an duine a bheidh cláraithe le hagh-
aidh cánach breisluacha a bheith in áit fheiceálach i mbarr
gach bille costas, cuntais nó dearbháin, de réir mar is cuí, a
mbeidh cáin bhreisluacha á héileamh nó inmhuirearaithe air.

(2) Maidir le billí costas agus fógraí a cheanglófar a
sheirbheáil, beidh an tseirbheáil arna déanamh formhuinithe
orthu i slí a shonróidh go dóthanach ach go haicearrach an
duine a bheidh seirbheáilte, tráth, áit agus modh na seir-
bheála, agus an duine a mbeidh siad seirbheáilte aige, agus
tabharfar na doiciméid sin, arna bhformhuiniú amhlaidh, ar
aird agus seirbheáil á cruthú.

(3) Ní chuirfear aon ní breise isteach i mbille costas
nó ní dhéanfar aon athrú ann tar éis é a thaisceadh lena
fhómhas ach amháin le ceadú an Mháistir Fómhais nó le
hordachán uaidh.

(4) Ní chuirfear aon taifead, inisealacha nó marcáil i
mbille costas a bheidh taiscthe, ach amháin taifead, iniseal-
acha nó marcáil a chuirfidh an Máistir Fómhais ann, ná ní
cheadófar aon scriosadh amach. I gcás ina sárófar an fhoráil
seo, féadfaidh an Máistir Fómhais, faoi réir achomhairc chun
na Cúirte, an ítim nó na hítimí a mbeidh an sárú déanta ina
leith a dhícheadú, nó féadfaidh sé an t-ábhar a thuairisciú
don Chúirt.

(5) Déanfar billí costas a ullmhú le seacht gcolún ar
leith:—

(a) an chéad cholún, nó colún na láimhe clé, le
haghaidh dátaí;

(b) an dara ceann le haghaidh uimhreacha na n-ítimí;

(c) an tríú ceann le haghaidh sonraí i dtaobh na seir-
bhísí a mbeidh táille gearrtha ina leith;

(d) an ceathrú ceann le haghaidh eisíocaíochtaí;
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(e) an cúigiú ceann le haghaidh asbhaintí na Máistrí
Fómhais as eisíocaíochtaí;

(f) an séú ceann le haghaidh na dtáillí gairmiúla;

(g) an seachtú ceann le haghaidh asbhaintí na Máistrí
Fómhais as táillí gairmiúla.

(6) Déanfar innéacs nó sceideal de na doiciméid a
bheidh ar áireamh i ngach mionteagasc, leis an líon fóiliónna
ar gach ceann acu, agus na leathanaigh mhionteagaisc ar a
mbeidh siad cóipeáilte faoi seach, a fhormhuiniú ar an mion-
teagasc sin, nó a chur i gceangal leis, agus tabharfar ar aird
san fhómhas é.

(7) Déanfar liosta de na doiciméid nó codanna de
dhoiciméid a bheidh taifeadta ar gach ordú, deimhniú nó
tuarascáil a fhormhuiniú air nó uirthi, nó a chur i gceangal
leis nó léi, agus a thabhairt ar aird san fhómhas, ach amháin
i gcásanna ina mbeidh sceideal fianaise san ordú, sa deimh-
niú nó sa tuarascáil.

(8) (a) Déanfar cuntais i leith eisíocaíochtaí a bheidh
muirearaithe i mbille costas, mar aon le gach
rialú, ordú, tuarascáil agus doiciméad tábhacht-
ach eile, a thabhairt ar aird san fhómhas;

(b) Féadfaidh an Máistir Fómhais, dá rogha féin,
a cheangal go ndéanfar ı́oc aon ı́time i mbille cost-
as, a mbeifear tar éis í a cheadú san fhómhas, a
dheimhniú sula síneoidh an Máistir Fómhais an
deimhniú fómhais agus ní cheanglófar ar an
Máistir Fómhais an deimhniú fómhais a shíniú go
dtí cibé tráth a mbeidh na ceanglais sin i dtaobh
deimhniú curtha i gcrích chun a shástachta.

(9) Déanfar na dréachtaí agus na doiciméid eile go
léir, ar de réir an fhóilió a mbeidh táille á gearradh as iad a
ullmhú, a thabhairt ar aird san fhómhas, agus uimhreofar
a bhfóiliónna as a chéile ar chiumhais an chéanna, agus
formhuineofar líon na bhfóiliónna orthu i bhfigiúirí.
Déanfaidh an t-aturnae fad na ndoiciméad go léir nach
mbeidh deimhnithe le cóipeanna fianaithe nó fianaise shásúil
eile a dheimhniú, agus má tá an deimhniú sin earráideach,
féadfaidh an Máistir Fómhais costais an doiciméid a bheidh
deimhnithe go hearráideach amhlaidh, nó aon chuid díobh,
a dhícheadú.

(10) I ngach mionnscríbhinn mar thaca le bille costas
luafar áit chónaithe agus bail, cáil nó slí bheatha na bhfinn-
éithe nó na bhfinnéithe beartaithe a mbeidh táille á gearradh
ina leith, nó a gcéim sa saol; na háiteanna ina mbeifear tar
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éis subpoena a sheirbheáil orthu, agus na hachair a mbeidh
tar éis bheith orthu taisteal chun freastal ar an triail; freisin,
cibé acu, de réir mar is eol don teisteoir nó mar a chreidfidh
sé, a bheifear tar éis freastal mar fhinnéithe in aon chúis eile,
nó tar éis teacht ar aon ghnó eile; freisin, luafar iad tar éis
bheith ina bhfinnéithe ábhartha riachtanacha don pháirtí
agus an chúis á triail. Déanfar an nóta den fhianaise ó aon
fhinné den sórt sin arna mhionteagasc d’abhcóide i gcomhair
na trialach a thabhairt ar aird san fhómhas. I ngach mionn-
scríbhinn den sórt sin luafar, freisin, líon na laethanta a
mbeidh na finnéithe tar éis bheith as baile de riachtanas chun
críche na trialach. An páirtí a bheidh ag cur i gcoinne an
fhómhais, féadfaidh sé, le comhthoiliú an Mháistir Fómhais,
comhaontú go gcloífear le pointí áirithe sa mhionnscríbhinn.

(11) Déanfar deimhnithe ar mhéid na gcostas a bheidh
ceadaithe a ullmhú gan idirlíniú, nó athrú ach amháin na
cinn a mheasfaidh an Máistir Fómhais é a bheith ceart iad a
mharcáil lena inisealacha, agus ní cheadófar aon ní in aon
chor a scriosadh amach.

(12) Féadfaidh an Máistir Fómhais táillí cuí i leith a
fhreastail a cheadú d’aturnae a bheidh ag freastal chun cur i
gcoinne costais a fhómhas ar dhóigh seachas amhail idir
páirtí agus páirtí.

(13) I gcásanna ina mbeidh bille costas is iníoctha as
ciste nó eastát, nó as sócmhainní cuideachta faoi leachtú, nó
amhail idir aturnae agus cliant, á fhómhas dícheadófar na
costais fhómhais agus na táillí Cúirte ar an mbille costas agus
ar an deimhniú fómhais i gcás an séú cuid den bhille a bheith
bainte den bhille san fhómhas, mura ndéanfaidh an Máistir
Fómhais, dá rogha féin, na hítimí a cheadú ar fhorais speis-
ialta a bheidh le lua ina ordú.

(14) I gcásanna ina mbeidh deacracht speisialta agus
lena mbeidh tábhacht speisialta agus lena ngabhfaidh ceist-
eanna prionsabail, beidh de chead ag an Máistir Fómhais,
mar chuid de chostais an fhómhais, caiteachais an abhcóide
a bheidh ag láithriú os a chomhair a cheadú.

(15) A mhinice is caoithiúil cuirfidh an Máistir Fómhais
faoi deara go ndéanfar gach bille costas fómhasta a bheidh
gan cheangal a chur i gceangal in imleabhar amháin nó níos
mó, le hinnéacsanna cuí, agus, chun na críche sin, déanfar
na costais a bheidh le fómhas a scríobh ar pháipéar cuí, i
bhfoirm leabhair, le ciumhais dhóthanach; agus tabharfaidh
an Máistir Fómhais, nuair a bheidh aon chostais ina dhiaidh
sin sa chúis chéanna nó san ábhar céanna á bhfómhas aige,
aird ar na billí roimhe sin, d’fhonn a fhionnadh gan aon
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cheann de na hítimí a bheidh á muirearú a bheith ar áireamh
in aon bhille roimhe sin.

30. Má dhealraíonn sé, le linn aon bhille costas a fhómhas
nó aon chuntas idir aturnae agus cliant a thógáil, nach foláir
airgead a bheith iníoctha ag an aturnae leis an gcliant in
aon chás, féadfaidh an Máistir Fómhais, ó thráth go chéile,
deimhniú eatramhach a dhéanamh i dtaobh an mhéid is
iníoctha amhlaidh ag an aturnae. Ar an deimhniú sin a
chomhdú féadfaidh an Chúirt a ordú an t-airgead a bheidh
deimhnithe amhlaidh a íoc láithreach leis an gcliant nó a
thabhairt isteach sa Chúirt.

31. Leanfar gan bhriseadh, más féidir, leis an bhfómhas go
dtí go mbeidh sé curtha i gcrích, ach má chuirtear ar atráth é
ar aon chúis déanfaidh an Máistir Fómhais fógra faoin atráthú
a chur leis an bpost go dtí aon aturnae nach mbeidh i láthair
tráth an atráthaithe agus ar gá nó ar cuí go bhfreastalódh sé
ag an gcéad choinne eile.

32. Aon aturnae a dhéanfaidh, in aon slí, moill nó bac a
chur ar an bhfómhas, forghéillfidh sé, má ordaı́onn an Máistir
Fómhais amhlaidh, na táillí a mbeadh sé, murach sin, ina
dteideal as a bhille costas a tharraingt agus as freastal ar
an bhfómhas.

33. (1) Más rud é go loicfidh aturnae, tar éis do chliant a
iarraidh go ndéanfaí costais a fhéadfaidh a bheith iníoctha
ag an gcliant sin a fhómhas, an bille costas a chur síos lena
fhómhas, féadfaidh an cliant an bille sin a chur síos lena
fhómhas agus seirbheálfar fógra fómhais ar an aturnae de
réir riail 28.

(2) Ní cheanglófar ar an gcliant an bille costas a bheith
san fhoirm arna foráil le riail 29 ach beidh de chead aige an
bille costas, an meabhrán costas nó an cuntas le haghaidh
costas a thaisceadh i cibé foirm ina mbeidh sé faighte ón
aturnae, agus dá éagmais sin féadfaidh an cliant ráiteas
scríofa maidir leis na fíorais iomchuí a chur síos ina ionad sin.

(3) Ar an Máistir Fómhais do chríochnú an bhreith-
nithe ar an mbille costas déanfaidh an t-aturnae an deimhniú
fómhais a thógáil laistigh de thréimhse 21 lá nó cibé tréimhse
bhreise a lamhálfaidh an Chúirt nó an Máistir Fómhais. Má
lorgaíonn ceachtar páirtí athbhreithniú ag an Máistir Fó-
mhais ar aon ítim sa bhille costas, nó má lorgaíonn ceachtar
páirtı́ athbhreithniú ag an gCúirt, oibreoidh an tréimhse iom-
chuí ó dháta críochnaithe éisteacht an athbhreithnithe sin.

(4) Má loiceann an t-aturnae an deimhniú fómhais a



509 O. 99, r. 33

thógáil laistigh den tréimhse 21 lá sin, nó cibé tréimhse fhad-
aithe a lamhálfar mar a dúradh, beidh an cliant i dteideal an
deimhniú fómhais a thógáil ar na táillí cúirte ar an mbille
costas agus ar an deimhniú fómhais a íoc. Beidh an cliant i
dteideal aon éileamh ar eisíocaíochtaí nach mbeidh deimh-
nithe a bhaint as an mbille costas, má ordaíonn an Máistir
Fómhais amhlaidh, maille le haon táille a bheidh ceadaithe
don aturnae sin nó iníoctha leis as freastal ar an bhfómhas
agus cur ina choinne. Beidh an cliant i dteideal, freisin, na
costais fhómhais, na táillí cúirte ar an mbille costas agus
ar an deimhniú fómhais, an táille as an mbille costas a
tharraingt agus freastal ar an bhfómhas, nó aon cheann
acu, a bhaint as an mbille costas sin.

(5) Beidh feidhm ag na forálacha sin roimhe seo den
riail seo maidir le cásanna a bhainfidh le fómhas bille costas
is iníoctha as ciste nó eastát, nó as sócmhainní cuideachta
faoi leachtú, chomh maith le fómhas bille costas idir aturnae
agus cliant.

34. I gcás ina ndealróidh sé don Mháistir Fómhais, nuair
a bheidh aon bhille costas á fhómhas, gur gá aon leabhair,
páipéir nó doiciméid a mbeidh baint acu leis an gcúis nó leis
an ábhar a iniúchadh, beidh de chead ag an Máistir Fómhais
a iarraidh ar an gCláraitheoir nó ar an Scrúdaitheoir a
mbeidh na leabhair, na páipéir nó na doiciméid sin ina
choimeád a chur faoi deara iad a tharchur chuig oifig an
Mháistir Fómhais, agus a iarraidh freisin ar an gCláraitheoir
nó ar an Scrúdaitheoir sin aon imeachtaí a fhéadfaidh a
bheith cuimsithe sa bhille costas a bheidh faoi fhómhas a
dheimhniú, agus sna cásanna sin cuirfidh an Cláraitheoir
nó an Scrúdaitheoir faoi deara, a luaithe is caoithiúil, na
leabhair, na páipéir agus na doiciméid sin a tharchur chuig
oifig an Mháistir Fómhais le haghaidh a úsáide le linn an
fhómhais agus deimhneoidh sé na himeachtaí a bheidh tar
éis bheith ar bun de réir na hiarrata ón Máistir Fómhais;
agus tar éis na costais a bheith deimhnithe cuirfidh an
Máistir Fómhais faoi deara na leabhair, na páipéir agus na
doiciméid chéanna a chur ar ais.

35. Beidh de chead ag an Máistir Fómhais cibé suim is
réasúnach leis a cheadú as cóipeanna de phléadálacha,
freagraí agus doiciméid eile a chló nó a atáirgeadh i gcás ina
measfaidh sé an cló nó an t-atáirgeadh a bheith tar éis bheith
riachtanach nó cuí.

36. (1) Beidh sna táillí a bheidh le ceadú i leith luath-
scríobhaithe agus athscríbhinní d’fhianaise cibé suim is
réasúnach leis an Máistir Fómhais.
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(2) Ní thabharfar lamháltas in aon chás i leith ath-
scríbhinne d’fhianaise a mbeidh aon pháirtí tar éis a éileamh
go dtabharfaí dó í le linn na trialach mura rud é go mbeidh
an Chúirt tar éis a ordú an athscríbhinn sin a dhéanamh, nó
go n-úsáidfear ina dhiaidh sin í chun críche achomhairc.

37. Beidh feidhm ag na rialacháin ghinearálta seo a leanas
maidir le gach fómhas:

(1) Maidir le haon phléadáil nó doiciméad eile a tharr-
aingt, áireofar sna táillí a cheadófar aon chóip a bheidh
déanta le haghaidh úsáid an aturnae, an ghníomhaire nó an
chliaint, nó d’abhcóide chun socrú.

(2) Maidir le mionnscríbhinní, (a) nuair a bheidh
teisteoirí leithleacha ann nó nuair is gá dul i bhfad, nó
gníomhaire a fhostú, féadfaidh an Máistir Fómhais lamháltas
réasúnach a thabhairt ar fhorais speisialta, (b) féadfaidh
sé go n-áireofar sna lamháltais ar theagasc agus ar mhionn-
scrı́bhinn a tharraingt mar fhreagra ar agarcheisteanna agus
mionnscríbhinní speisialta eile gach freastal ar an teisteoir
chun socrú agus léamh amach.

(3) Maidir le seachadadh pléadálacha, seirbheálacha
agus fógraí, ní bheidh táillí le ceadú nuair a bheidh an
t-aturnae céanna ann thar ceann an dá pháirtí, mura gá sin
d’fhonn mionnscríbhinn seirbheála a dhéanamh.

(4) Maidir le dréachtaí a bheidh socraithe ag abhcóide
a bheidh ceaptha ag an gCúirt, ní dhéanfar costas faighte na
ndréachtaí sin lena socrú ag abhcóide eile, thar ceann an
pháirtí a mbeidh na dréachtaí sin socraithe thar a cheann ag
an abhcóide a bheidh ceaptha ag an gCúirt, a cheadú san
fhómhas, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

(5) Maidir le grinnscrúduithe, ní bheidh táillí le ceadú
i gcás ina ngníomhóidh an t-aturnae céanna thar ceann níos
mó ná páirtí amháin.

(6) I gcás ina mbeidh an t-aturnae céanna ar fostú thar
ceann beirt chosantóir nó níos mó, agus go ndéanfaidh beirt
chosantóir nó níos mó den sórt sin nó go ndéanfar thar a
gceann, ar leithligh, pléadálacha ar leith a sheachadadh, nó
go mbeidh imeachtaí eile curtha ar bun ag na cosantóirí sin
nó thar a gceann, ar leithligh, déanfaidh an Máistir Fómhais,
nuair a bheidh bille costas an aturnae sin á fhómhas, idir
páirtí agus páirtí, nó idir aturnae agus cliant, a bhreithniú
cibé acu a bheidh na pléadálacha ar leith sin nó na himeacht-
aí eile sin tar éis bheith nó gan a bheith riachtanach nó
cuí, agus más dóigh leis aon chuid de na costais a bheidh
tagtha díobh a bheith tabhaithe gan ghá nó go míchuí,
dícheadófar í.
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(7) Nuair a bheidh costais, amhail idir páirtí agus
páirtí, a bhainfidh le comhsheiceadóirí nó comhiontaobh-
aithe a dhéanfaidh cosaint ar leithligh, á bhfómhas ní
cheadóidh an Máistir Fómhais, mura n-ordóidh an Chúirt
a mhalairt, ach sraith amháin costas i leith na gcosantóirí sin,
nuair is dóigh leis gur chóir go mbeidís tar éis dul i bpáirt
ina gcosaint, agus déanfar na costais sin a chionroinnt idir
na cosantóirí sin de réir mar a bhreithneoidh an Máistir
Fómhais.

(8) Beidh cibé muirir agus caiteachais réasúnacha a
dhealróidh a bheith tabhaithe go cuí chun fianaise a fháil,
agus chun freastal finnéithe a thabhairt chun críche, le ceadú.
Maidir le haon fhinné, nó le grúpa finnéithe a bheidh ag
taisteal le chéile, féadfaidh an Máistir Fómhais an costas
iompair iarbhír i ngluaisteán fruilithe a cheadú mar chait-
eachais taistil, nó lamháltas a thabhairt i leith finné d’úsáid a
ghluaisteáin phríobháidigh de réir cibé ráta in aghaidh an
mhíle is réasúnach leis an Máistir Fómhais, nuair a léireofar
dó costas an fhruilithe nó na húsáide sin gan a bheith níos
mó ná an costas taistil ar chóir iompair a bheidh tar éis
bheith ar fáil, nó sábháil don pháirtí inmhuirir a bheith mar
thoradh ar an bhfruiliú nó an úsáid sin ar shlí eile. Beidh
caiteachais agus liúntais réasúnacha fhinnéithe chun freastal
ar dháil chomhairle nó ar chomhdháil arna tionól go cuí
roimh an triail inmhuirir san fhómhas amhail idir páirtí
agus páirtí.

(9) Cuimseofar 72 fhocal i bhfóilió, le gach figiúr a
bheidh cuimsithe i gcolún, nó a mbeidh údaraithe é a úsáid,
á áireamh mar fhocal amháin.

(10) Ceadófar cibé costais a bhainfidh le comhairle a
fháil ó abhcóide ar na pléadálacha, ar an bhfianaise agus ar
na himeachtaí in aon chúis nó ábhar is cóir agus is réasúnach
leis an Máistir Fómhais, dá rogha féin, maille leis na costais
a bhainfidh le habhcóide a fháil chun cibé pléadálacha agus
mionnscríbhinní speisialta a shocrú is cuí leis an Máistir
Fómhais, dá rogha féin, go ndéanfadh abhcóide iad a shocrú,
ach, maidir le mionnscríbhinní ar chóir iad a chomhdú san
am céanna, ní cheadófar táille ar leith d’abhcóide ar gach
mionnscríbhinn ach amháin i gcásanna speisialta.

(11) Maidir le doiciméid a iniúchadh faoi Ordú 31,
riail 17, ní bheidh aon lamháltas le tabhairt i leith aon fhógra
nó iniúchadh mura rud é go suı́fear chun sástacht an Mháistir
Fómhais go mbeidh leorchúiseanna maithe tar éis bheith ann
leis an bhfógra sin a thabhairt agus leis an iniúchadh sin a
dhéanamh.

(12) Maidir le cóipeanna de dhoiciméid, nó sleachta
astu, a bheidh i seilbh páirtí eile, déanfaidh an páirtí a bheidh
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i dteideal cóipe nó sleachta faoi na Rialacha seo, nó faoi aon
ordú speisialta, aturnae an pháirtí a mbeidh an doiciméad á
thabhairt ar aird aige a dhíol as cibé doiciméad nó sliocht a
éileoidh sé, i scríbhinn, de réir an ráta a shonraítear in ítim
72 i bhFoscríbhinn W, Cuid I; agus má dhiúltaíonn nó má
fhaillíonn aturnae an pháirtí a mbeidh an doiciméad á
thabhairt ar aird aige an chóip nó an sliocht a bheidh éilithe
a sholáthar, beidh de chead ag an aturnae a mbeidh an
céanna á éileamh aige an chóip a dhéanamh nó an sliocht a
thógáil, agus ní bheidh an t-aturnae thar ceann pháirtí an
tabharta ar aird i dteideal aon táille ina leith.

(13) Féadfaidh an Chúirt, ar aon iarratas nó imeachtaí
in aon chúis nó ábhar, nó le linn aon chúis nó ábhar a
éisteacht, agus cibé acu a chuirfear nó nach gcuirfear i
gcoinne an chéanna, a ordú costais aon fhormhuinithe ar
thoghairm, pléadáil, mionnscríbhinn nó aon doiciméad eile,
a bheidh míchuí, nó ina mbeidh ábhar cráiteach nó neamh-
riachtanach, nó a mbeidh fad neamhriachtanach ann, a dhí-
cheadú, nó féadfaidh sí a ordú don Mháistir Fómhais an
céanna a iniúchadh agus na costais a bhainfidh leis, nó cost-
ais cibé coda de a chinnfidh sé a bheith míchuí, nó ábhar
cráiteach nó neamhriachtanach, nó fad neamhriachtanach, a
bheith inti, a dhícheadú agus sa chás sin íocfaidh an páirtí a
ndéanfar a chostais a dhícheadú amhlaidh na costais a
bheidh tagtha de sin ar an bpáirtí eile; agus in aon chás nach
mbeidh an Chúirt tar éis déileáil leis an gceist sin beidh sé
de dhualgas ar an Máistir Fómhais an céanna a iniúchadh
chun na críche a dúradh, agus air sin tiocfaidh na hiarmhairtí
céanna de sin a thiocfadh de dá mbeifí tar éis a ordú go
speisialta dó é sin a dhéanamh.

(14) In aon chás ina ndlífidh páirtí a bheidh i dteideal
costais a fháil costais a íoc le haon pháirtí eile, féadfaidh
an Máistir Fómhais na costais a mbeidh an páirtí sin faoi
dhliteanas amhlaidh iad a íoc a fhómhas, agus féadfaidh sé
iad a choigeartú trí asbhaint nó trí fhritháireamh.

(15) Beidh údarás ag an Máistir Fómhais chun a ordú
cé hiad na páirtithe a bheidh le freastal os a chomhair nuair
a bheidh costais a bheidh le híoc ag ciste nó eastát á bhfó-
mhas, agus, freisin, chun costais aon pháirtí a dhícheadú a
measfaidh sé, dá rogha féin, a bhfreastal a bheith neamh-
riachtanach de dhroim leas an pháirtí sin sa chiste nó san
eastát sin a bheith beag nó cianda, nó a bheith leorchosanta
ag páirtithe leasmhara eile, nó ar leorchúis eile.

(16) I gcás ina n-ordófar aon bhille costas a fhómhas
chun go n-íocfar nó go gcruinneofar na costais as aon chiste
nó maoin, féadfaidh an Máistir Fómhais, dá rogha féin, a
cheangal ar an aturnae fógra a thabhairt dá chliaint nó do
cibé cliant nó cliaint díobh a ordóidh an Máistir Fómhais,
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agus féadfaidh sé an fómhas a fhionraí go dtí go mbeidh an
fógra sin tugtha. Luafar san fhógra sin an bille costas sin a
bheith tarchurtha chuig an Máistir Fómhais lena fhómhas
agus an dáta agus an t-am a bheidh socraithe ag an Máistir
Fómhais chun an fómhas do dhul ar aghaidh, agus luafar ann
freisin an páirtí a mbeidh an fógra sin dírithe chuige a bheith
i dteideal láithriú, agus duine a bheith ag feidhmiú ar a shon,
chun cur i gcoinne na lamháltas san fhómhas.

(17) Nuair a dhiúltóidh nó nuair a fhailleoidh aon
pháirtí a bheidh i dteideal costas a chostais a thabhairt
isteach lena bhfómhas, nó a bhfómhas agus a ndeimhniú a
thabhairt chun críche, agus go ndéanfaidh sé dochar d’aon
pháirtí eile dá chionn sin, beidh de chead ag an Máistir
Fómhais costais na bpáirtithe eile a dheimhniú, agus an
diúltú nó an fhaillí sin a dheimhniú, nó féadfaidh sé suim
ainmniúil nó suim éigin eile i leith na gcostas sin a cheadú
don pháirtí sin a bheidh ag diúltú nó ag failliú, ionas go
gcoiscfear dochar a dhéanamh d’aon pháirtí eile de dheasca
an diúltaithe nó na faillí sin.

(18) I ngach fómhas ceadóidh an Máistir Fómhais na
costais, na muirir agus na caiteachais sin go léir a dhealróidh
dó a bheith tar éis bheith riachtanach nó cuí chun an ceartas
a bhaint amach, nó chun cearta aon pháirtı́ a chur i bhfeidhm
nó a chosaint, ach nı́ cheadófar, ach amháin i gcoinne an
pháirtı́ a bheidh tar éis iad a thabhú, aon chostais a dhealróidh
don Mháistir Fómhais go mbeifear tar éis iad a thabhú nó a
mhéadú trı́ rófhaichill, faillı́ nó dearmad, nó trı́ tháillı́ speisialta
a ı́oc le habhcóide, nó muirir nó caiteachais speisialta a ı́oc
le finnéithe nó le daoine eile, nó trı́ chaiteachais neamh-
ghnácha eile.

(19) I gcás ina n-ordófar don ghearánaí costais na
cúise a íoc leis an gcosantóir, measfar, maidir leis na costais
a bheidh curtha ar chosantóir le haon leasú ar phléadálacha
an ghearánaí (ach amháin maidir le haon leasú a dhealróidh
a bheith tar éis bheith riachtanach mar gheall ar mhainn-
eachtain an chosantóra sin), iad a bheith ina gcuid de chost-
ais an chosantóra sin sa chúis, ach bainfear as na costais sin
aon suim a fhéadfaidh a bheith íoctha ag an ngearanaí i leith
aon leasaithe.

(20) Más rud é, san fhómhas, maidir le gearánaí a
mbeidh breithiúnas le costais faighte aige, nach gceadófar
costais aon leasaithe ar a phléadálacha dó ar an bhforas an
leasú sin a bheith tar éis bheith neamhriachtanach, déanfar
costais an ghearánaí a bheidh tagtha den leasú sin a fhómhas,
agus bainfear méid na gcostas sin as costais a bheidh le híoc
ag an gcosantóir leis an ngearánaí.

(21) Ach amháin i gcás ina n-ordóidh an Chúirt a



O. 99, r. 37 514

mhalairt, déanfaidh na Máistrí Fómhais na lamháltais i leith
táillí d’aon abhcóide a bheidh ceaptha ag an gCúirt, agus
d’aon chuntasóirí, ceannaithe, innealtóirí, achtúirí agus lucht
eolaíochta eile a mbeidh aon cheist curtha faoina mbráid, a
shocrú, faoi réir athbhreithniú faoi riail 38.

(22) (i) I gcás ina bhfuil suim íosta agus suim uasta,
nó an focal ‘‘lánroghnach’’, taifeadta i bhFoscríbhinn W, is
faoi rogha an Mháistir Fómhais, laistigh de theorainneacha
na suimeanna atá taifeadta amhlaidh (más ann), a bheidh an
méid costas a bheidh le ceadú i leith na hítime sin, faoi réir
aon ordaithe ón gCúirt.

(ii) Ag feidhmiú a rogha dó i ndáil le haon ı́tim, tabhar-
faidh an Máistir Fómhais aird ar na himthosca iomchuí go
léir, agus go háirithe ar na nithe seo a leanas—

(a) castacht na hítime, nó na cúise nó an ábhair ina
mbeidh tagtha ann di, agus deacracht nó úr-
nuacht na gceisteanna a bheidh tar éis bheith i
gceist;

(b) an scil, an saineolas agus an fhreagracht a bheidh
tar éis bheith ag teastáil ón aturnae, agus an
t-am agus an saothar a bheidh caite aige;

(c) líon agus tábhacht na ndoiciméad (dá ghairide iad)
a bheifear tar éis a ullmhú nó a ghrinnscrúdú;

(d) an áit agus na himthosca ina mbeidh an gnó a
bheidh tar éis bheith i gceist déanta;

(e) tábhacht na cúise nó an ábhair don chliant;

(f) i gcás airgead nó maoin a bheith i gceist, a mhéid nó
a luach;

(g) aon táillı́ agus lamháltais eile is inı́octha leis an aturn-
ae i leith ítimí eile sa chúis chéanna nó san ábhar
céanna, ach sin i gcás ina mbeidh obair a bheifear
tar éis a dhéanamh i ndáil leis na hítimí sin tar
éis laghdú a dhéanamh ar an obair a bheadh ag
teastáil murach sin i ndáil leis an ítim a bheidh i
gceist, agus sa chás sin amháin.

(23) Maidir leis na táillí agus na liúntais uile nach dtag-
raítear dóibh i rialachán (22), is faoi rogha an Mháistir
Fómhais a bheidh sé iad a dhícheadú go hiomlán nó go
páirteach.
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(24) Más rud é, in aon chás ina n-ordófar fómhas
d’fhonn na costais a íoc as ciste nó eastát, nó as sócmhainní
cuideachta faoi leachtú, go mbeifear tar éis na costais a
mhéadú de dheasca moille neamhriachtanaí nó imeachtaí
míchuí, cráiteacha, fadálacha nó neamhriachtanacha, nó de
dheasca mí-iompair nó faillí eile, nó más rud é, ar aon chúis
eile arna deimhniú ag an Máistir Fómhais ar fhorais speis-
ialta, go mbeidh méid na gcostas iomarcach, ag féachaint do
luach an chiste, an eastáit nó na sócmhainní lena mbainfidh
siad, nó d’imthosca eile, ní cheadóidh an Máistir Fómhais
ach cibé méid de na costais a bheifí tar éis a thabhú dá mbeifí
tar éis an dlíthíocht a sheoladh go cuí, agus déanfaidh sé an
céanna a mheasúnú de réir suime comhláine, agus déanfaidh
sé (más gá) an méid a chionroinnt idir na páirtithe.

(25) I gcás nach mbeifear tar éis cúis nó ábhar a thabh-
airt ar aghaidh lena triail nó lena thriail, nó lena héisteacht nó
lena éisteacht, nı́ cheadófar na costais a bheidh tar éis gabháil
le nó leanúint as mionteagaisc a ullmhú agus a sheachadadh,
más é tuairim an Mháistir Fómhais go mbeifear tar éis na cost-
ais sin a thabhú róluath.

(26) Nı́ cheadófar aon táille d’abhcóide san fhómhas
mura rud é go mbeidh sı́ fı́ordheimhnithe lena shı́niú.

(27) I gcás ina bhféadfar costais bheirt abhcóide a
cheadú go cuı́, féadfar an lamháltas sin a thabhairt cé go
bhféadfaidh sé gur as barra na sóisear a bheifear tar éis an
bheirt abhcóide sin a roghnú.

(28) Is faoi rogha an Mháistir Fómhais a bheidh sé atáillı́
réasúnacha a cheadú d’abhcóide i gcásanna cuı́.

(29) Nı́ cheadófar aon táille áirithı́ochta d’abhcóide san
fhómhas amhail idir páirtı́ agus páirtı́.

(30) Nı́ dhéanfar aon chostais chomhchomhairle nó
chomhdhála a cheadú amhail idir páirtı́ agus páirtı́ gan
ordachán ón abhcóide sinsir, nó ón aon abhcóide, á ordú an
chomhchomhairle nó an chomhdháil sin a sheoladh.

(31) Más rud é, in imeachtaı́ os comhair an Mháistir
Fómhais, go mbeidh aon pháirtı́ ciontach i bhfaillı́ nó i moill,
nó go gcuirfidh sé aon chostas neamhriachtanach nó mı́chuı́ i
dtaobh na n-imeachtaı́ sin ar aon pháirtı́ eile, féadfaidh an
Máistir Fómhais a ordú don pháirtı́ sin nó dá aturnae na costais
réasúnacha a bheidh tagtha den fhaillı́ nó den mhoill sin a ı́oc.

(32) Beidh cumhacht ag an Máistir Fómhais an tréimhse
ama i gcomhair aon imeachtaı́ os a chomhair a theorannú nó
a fhadú, agus i gcás ina mbeidh, leis na Rialacha seo nó le
haon ordú, tréimhse ama ceaptha i gcomhair aon imeachtaı́ os
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comhair Máistir Fómhais nó ag Máistir Fómhais, mura n-ord-
óidh an Chúirt a mhalairt, beidh cumhacht ag an Máistir
Fómhais sin, ó thráth go chéile, an tréimhse ama a bheidh
ceaptha a fhadú ar cibé téarmaı́ (más ann) a dhlı́fidh an ceartas
sa chás, agus bı́odh nach mbeidh an t-iarratas air sin déanta go
dtı́ tar éis dheireadh na tréimhse ama a bheidh ceaptha, nı́ gá
deimhniú nó ordú a dhéanamh chun na crı́che sin mura
n-éileofar é ar aon chúis speisialta.

(33) Nuair a ordófar cúis a bheidh sa liosta lena héist-
eacht a chur ar atráth ar chostais an lae a ı́oc, déanfaidh an
páirtı́ a bheidh leis na costais sin a ı́oc na suimeanna seo a
leanas a ı́oc le gach páirtı́ a ndéanfar costais a dhámhachtain
dó: i gcás é a bheith i dteideal láithriú trı́ thriúr abhcóide,
£180.00, más trı́ bheirt abhcóide é, £110.00, agus más trı́ abh-
cóide amháin é, £70.00, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.
Nı́ áirı́tear caiteachais fhinnéithe sna suimeanna sin roimhe
seo.

(34) In aon chás ina n-ordófar le haon ordú costais a ı́oc,
agus go ndéanfar na costais sin a fhómhas agus a fhionnadh
ina dhiaidh sin, féadfaidh an páirtı́ a bheidh i dteideal na gcost-
as sin, ar an ordú sin a thabhairt ar aird, maille leis an deimhniú
ón Máistir Fómhais i dtaobh mhéid na gcostas, ordú for-
ghnı́omhaithe a fháil chun méid deimhnithe na gcostas sin a
ı́oc.

(35) Má thugann, agus nuair a thabharfaidh, an Máistir
Fómhais lamháltas speisialta sonróidh sé forais an lamháltais
sin i scrı́bhinn nuair a bheidh an fómhas á dhéanamh.

V. Fómhas a athbhreithniú.

38. (1) Aon pháirtı́ a bheidh mı́shásta leis an Máistir Fó-
mhais do cheadú nó do dhı́cheadú an iomláin nó coda d’aon
itimı́ (lena n-áirı́tear aon lamháltas speisialta), féadfaidh sé, sula
sı́neofar an deimhniú, ach tráth nach déanaı́ ná ceithre lá dhéag
tar éis an breithniú a chur i gcrı́ch trı́ iomlán na n-ı́timı́ sa bhille
costas a cheadú nó a dhı́cheadú, a agóidı́ i scrı́bhinn in aghaidh
an cheadaithe nó an dícheadaithe sin a sheachadadh ar an
bpáirtí eile a mbeidh leas aige sa chéanna agus a thabhairt
isteach os comhair an Mháistir Fómhais, agus sonrófar sna
hagóidí sin, le liosta, go haicearrach comair, na hítimí, nó na
codanna díobh, a mbeidh agóid á déanamh ina gcoinne, agus
na forais agus na fáthanna a bheidh leis na hagoidí sin, agus
air sin féadfaidh sé a iarraidh ar an Máistir Fómhais an
fómhas i leith an chéanna a athbhreithniú. Féadfaidh an
Máistir Fómhais, más cuí leis, agus ar an bpáirtí a bheidh i
dteideal na gcostas dá iarraidh sin, deimhniú fómhais
eatramhach a eisiúint, ag feitheamh ar na hagóidí sin a
bhreithniú, i leith nó i gcuntas na coda eile de na hítimí sa
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bhille nach mbeidh aon agóid déanta ina coinne agus, freisin,
i leith na coda sin den bhille costas a bheidh faoi dhíospóid
a mheasfaidh an Máistir Fómhais, dá rogha féin, a bheith
réasúnach. Eiseoidh an Máistir Fómhais cibé deimhniú
breise is gá tar éis a bhreithe ar na hagóidí sin.

(2) Ar an iarratas sin a dhéanamh chuige, athmheas-
faidh agus athbhreithneoidh an Máistir Fómhais a fhómhas ar
na hagóidı́ sin, agus féadfaidh sé tuilleadh fianaise a fháil ina
leith sin, agus, má éilíonn aon pháirtí é, luafaidh sé i scríbh-
inn na forais agus na fáthanna a bheidh lena bhreith ar an
gcéanna, agus aon fhíricí nó imthosca speisialta a bhainfidh
léi. Féadfaidh an Máistir Fómhais, más cuí leis, costais na
n-agóidí sin a fhómhas agus iad a chur le haon suim is in-
íoctha ag aon pháirtí nó le haon pháirtí san fhómhas, nó a
bhaint as an tsuim sin.

(3) Aon pháirtı́ a bheidh mı́shásta le breith an Mháistir
Fómhais i dtaobh aon ítimí a mbeidh agóid déanta ina
n-aghaidh mar a dúradh nó le méid an chéanna, féadfaidh
sé, laistigh de lá is fiche ó dháta éisteacht na n-agóidí a
chinneadh, nó cibé tréimhse ama eile a lamhálfaidh an
Chúirt nó an Máistir Fómhais, ordú a iarraidh ar an gCúirt
chun an fómhas a athbhreithniú i dtaobh na n-ítimí céanna
agus, air sin, féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh is
cóir léi. Féadfaidh an Máistir Fómhais, más cuí leis, ar an
bpáirtí a bheidh i dteideal na gcostas dá iarraidh sin, ag
feitheamh ar an gCúirt do chinneadh an athbhreithnithe,
deimhniú fómhais nó an dara deimhniú fómhais eatramhach
a eisiúint i dtaca le haon ítimí nach mbeidh faoi dhíospóid a
thuilleadh, seachas na cinn a bheidh sonraithe san fhógra um
fhoriarratas chun athbhreithniú a dhéanamh. Is deimhniú
críochnaitheach dochloíte a bheidh i ngach deimhniú
eatramhach ón Máistir Fómhais i dtaobh gach ábhair nach
mbeidh agóid déanta ina aghaidh ar an modh a dúradh agus,
ach amháin mar a fhoráiltear leis an riail seo, ní bheidh de
chead ag an Máistir Fómhais, tar éis deimhniú a shíniú, a
fhómhas a athbhreithniú nó a dheimhniú a leasú, ach amháin
chun earráid chléireachais nó earráid shoiléir a cheartú
roimh an bpróis chun na costais a ghnóthú nó a íoc.

(4) Is le foriarratas iar bhfógra don pháirtí eile lena
mbainfidh a dhéanfar an t-iarratas chun na Cúirte, agus
beidh an fógra foriarratais sin le comhdú sa Phríomh-Oifig
agus cóip de le comhdú in Oifig na Máistrí Fómhais, agus
éistfidh agus cinnfidh an Chúirt an foriarratas ar an bhfian-
aise a bheifear tar éis a thabhairt isteach os comhair an
Mháistir Fómhais, agus ní ghlacfar aon fhianaise bhreise
nuair a bheifear á éisteacht, mura n-ordóidh an Chúirt a
mhalairt.

(5) Ar an tuarascáil ón Máistir Fómhais a chríochnú



O. 99, r. 38 518

agus a shíniú agus ar an bpáirtí tionscanta dá iarraidh sin,
déanfaidh an Máistir Fómhais, tráth nach déanaí ná ceithre
lá roimh an dáta a bheidh socraithe chun an t-iarratas chun
na Cúirte a éisteacht, a thuarascáil i dtaobh an fhómhais,
arna síniú go cuí, a tharchur chuig Príomh-Oifig na hArd-
Chúirte, mar aon leis an mbille costas bunaidh, leis an
bhfógra faoi agóidí agus le haon doiciméid ábhartha eile. Ar
an iarratas sin a chinneadh go críochnaitheach, déanfar an
tuarascáil sin agus gach doiciméad eile a bheidh tarchurtha
ina teannta a chur ar ais chuig an Máistir Fómhais láithreach.

(6) Tar éis don Chúirt cinneadh a dhéanamh tarchuir-
fear an t-ábhar chuig an Máistir Fómhais chun an fómhas a
chríochnú de réir bhreith na Cúirte agus chun deimhniú
fómhais críochnaitheach a eisiúint.

(7) Má tharchuirtear an bille costas, nó aon chuid de,
chuig an Máistir Fómhais lena athfhómhas, féadfaidh aon
pháirtí, ar an athfhómhas sin, agóidí a thabhairt isteach in
aghaidh cheadú nó dhícheadú aon ítime a bheidh tarchurtha
amhlaidh chuig an Máistir Fómhais agus beidh feidhm ag
forálacha na rialach seo maidir leis an athfhómhas sin amhail
ar an bhfómhas bunaidh.

VI. Costais bhreithiúnais mhainneachtana.

39. I ngach cás a bhainfidh le breithiúnas de mhainneacht-
ain láithriú le haghaidh éilimh leachtaithe, i gcás ina mbeidh
an gearánaí i dteideal costas, cuirfear na suimeanna faoi
seach i leith costas a leagtar amach i bhFoscríbhinn W, Cuid
II, leis an bpríomhshuim dá mbeidh an breithiúnas sin
marcáilte.

40. I gcásanna a thiocfaidh faoi riail 39 nó faoi Ordú 4,
riail 5, i gcás ina mbeifear tar éis ordú a dhéanamh chun an
toghairm nó fógra faoin toghairm a sheirbheáil lasmuigh den
dlínse, nó chun seirbheáil ionadach nó eile a dhéanamh, nó
chun fógra a thabhairt a chur in ionad seirbheáil a dhéan-
amh, nó chun a dhearbhú gur leor seirbheáil a bheidh
déanta, nó i gcás ina mbeidh níos mó ná freastal amháin tar
éis bheith ag teastáil chun seirbheáil a dhéanamh, nó i gcás
ina mbeifear tar éis fógra le fógrán a thabhairt faoi eisiúint
na toghairme faoi Ordú 9, riail 7, cuirfear leis na suimeanna
faoi seach a luaitear i riail 39 na costais bhreise riachtanacha
chuí, a bheidh le fionnadh san fhómhas (i gcásanna éileamh
faoi bhun £15,000, is de réir an scála is cuí sa Chúirt Chuarda
nó sa Chúirt Dúiche, de réir mar a bheidh, a bheidh na
costais).
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41. I gcásanna a bhainfidh le breithiúnas de mhainneacht-
ain láithriú le haghaidh éilimh leachtaithe, i gcás ina ndeal-
róidh sé, le mionnscríbhinn arna déanamh ag duine éigin a
fhéadfaidh mionnú go deimhneach i dtaobh an fhéich, go
mbeidh suim a bheidh níos mó ná an tsuim dá mbeidh
breithiúnas marcáilte tar éis bheith dlite don ghearánaí i leith
na suime a mbeifear tar éis agra a dhéanamh ina leith tráth
seirbheála na toghairme, cuirfear leis an bpríomhshuim dá
mbeidh an breithiúnas sin marcáilte an tsuim chéanna i leith
costas a bheifí tar éis a chur léi amhlaidh dá mbeifí tar éis
an breithiúnas a mharcáil don tsuim a bheidh tar éis bheith
dlite tráth na seirbheála sin, mar aon leis na costais chlárú-
cháin faoi 13 agus 14 Vic., c. 74.

42. In éilimh ar éileamh leachtaithe, i gcás ina mbeadh an
gearánaí, dá mbeadh aon suim dlite fós de bhun an éilimh
sin, i dteideal breithiúnas a thaifeadadh de mhainneachtain
láithriú, agus i gcás ina ndealróidh sé, le mionnscríbhinn arna
déanamh ag duine éigin a fhéadfaidh mionnú go deimhneach
i dtaobh an fhéich, go mbeidh suim a shonrófar tar éis bheith
dlite don ghearánaí i leith na suime a mbeifear tar éis agra
a dhéanamh ina leith tráth seirbheála na toghairme, beidh
an gearánaí i dteideal breithiúnas a thaifeadadh le haghaidh
a chostas i cibé suim a bheifí tar éis a chur san áireamh dá
mbeifí tar éis breithiúnas a mharcáil don tsuim a bheidh tar
éis bheith dlite tráth na seirbheála sin, mar aon leis na costais
chlárúcháin faoi 13 7 14 Vic., c. 74.

43. I gcásanna breithiúnais le haghaidh éilimh leachtaithe
faoi Ordú 37, nuair nach mbeidh aon bheart déanta ag an
gcosantóir i ndiaidh an láithris, cuirfear leis an bpríomh-
shuim dá mbeidh an breithiúnas marcáilte i leith costas, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, na suimeanna céanna a
cheadaítear faoi seach anseo roimhe seo i gcás breithiúnais
de mhainneachtain láithriú, mar aon le cibé costais eile a
bhainfidh leis an bhforiarratas ar bhreithiúnas a cheadóidh
an Chúirt. I gcásanna iarratas faoi Ordú 13, rialacha 14 agus
15, cuirfear leis na suimeanna a cheadaítear i gcás breithiún-
ais de mhainneachtain láithriú cibé costais eile (más ann) a
bhainfidh leis an bhforiarratas chun breithiúnas a thaifead-
adh a cheadóidh an Chúirt.

44. In aon chaingean a thionscnófar ar ionstraim shoshannta,
i gcás ina ndéanfar breithiúnas a mharcáil trí mhainneacht-
ain, taiscfear deimhniú leis an oifigeach cuí ina luafar cibé
acu a bheifear nó nach mbeifear tar éis níos mó ná caingean
amháin a thionscnamh ar an ionstraim chéanna, agus déan-
faidh an t-oifigeach cuí an deimhniú sin a chomhdú.

45. I ngach cás neamhchosanta ina dtiocfaidh páirtí chun
bheith i dteideal breithiúnais mhainneachtana, beidh sa
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mhionnscríbhinn a bheidh mar fhoras ag an bpáirtí sin dá
éileamh ar chostais na n-imeachtaí deimhneasc ina luafar
cibé acu a bheidh nó nach mbeidh cáin bhreisluacha iníoctha
aige ar na costais sin, agus más amhlaidh go mbeidh, cibé
acu a bheidh an tsuim a bheidh iníoctha amhlaidh in-
ghnóthaithe aige trí fhritháireamh i gcoinne aon chánach
breisluacha a bheidh iníoctha leis.

VII. Costais fhorghníomhaithe.

46. Faoi réir fhorálacha riail 8, i ngach cás nach
bhforáiltear dó le riail 39 ina bhfaighidh duine breithiúnas
chun airgead nó costais a íoc, má eisítear agus nuair a eis-
eofar forghníomhú de bhun an bhreithiúnais sin, déanfaidh
an t-oifigeach a mbeidh an forghníomhú sin á eisiúint aige
an tsuim chuí a shonraítear i leith costas forghníomhaithe a
leagtar amach i bhFoscríbhinn W, Cuid I, a chur leis an tsuim
a mbeidh ordaithe í a íoc.

VIII. Athbhreithniú Breithiúnach agus Orduithe a fhearfaidh
ar shaoirse an duine.

47. Déanfaidh an Máistir Fómhais na costais agus na táillí
i gcásanna faoi Ordú 84 a fhómhas agus beidh siad faoi réir
fhorálacha an Ordaithe seo.

IX. Ábhair phrobháide neamhchointinneacha.

48. In ábhair phrobháide neamhchointinneacha, is iad na
costais agus na táillí a leagtar amach i bhFoscríbhinn W,
Cuid III, na costais agus na táillí a cheadófar.

X. Féimheacht.

49. Féadfar na cineálacha costas seo a leanas a fhómhas
gan ordú:

(a) ó achainí féimheachta go dtí an chéad suí poiblí;

(b) ó achainí féimheachta go dtí an chéad iniúchadh;

(c) ón gcéad suí poiblí go dtí an chéad iniúchadh;

(d) ó iniúchadh go hiniúchadh;

(e) ó achainí féimheachta nó ón gcéad suí poiblí go dtí
an dara cruinniú imshocraíochta;
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(f) costais achainígh agus costais iontaobhaithe in
ábhair a bhainfidh le comhshocraíocht i gcás ina
bhforálfar do na costais sin leis an rún ó chreid-
iúnaithe agus ina ndaingneoidh an Chúirt iad;

(g) costais chreidiúnaithe ar a mbeidh cúram na n-im-
eachtaı́ faoi ordú ón gCúirt, ó bhreithniú féimh-
eachta faoi achainí um chomhshocraíocht go dtí
an chéad suí poiblí.

50. Áireofar costais toghairme féichiúnaí i gcostais achainí
nuair is neamhchomhlíonadh thoghairm an fhéichiúnaí an
gníomh féimheachta ar a mbeifear ag seasamh.

51. Faoi réir fhorálacha an Irish Bankrupt and Insolvent
Act, 1857, alt 375, is iad na costais agus na táillí a fhor-
ordaítear i bhFoscríbhinn W, Cuid IV, na costais agus na
táillí is iníoctha le haturnaetha i leith imeachtaí i bhféimh-
eacht. Beidh feidhm ag an scála muirear i bhFoscríbhinn W,
Cuid IV, i gcás teachtairí, ceantálaithe, bróicéirí agus cuntas-
óirí sna himeachtaí sin go léir.

52. Déanfar na costais a bhainfidh le haturnae ar leith a
fhostú faoi riail 25, ar an deimhniú fómhais ina leith a
thabhairt ar aird, a íoc as an eastát i dtosaíocht chuí, mura
n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

53. (1) Nuair nach mó ná £1,000 na fáltais chomhlána as
na sócmhainní a réadófar in aon fhéimheacht nó comh-
shocraíocht, ceadófar na heisíocaíochtaí mar aon le gan ach
trí chúigiú de na muirir ghairmiúla, mura n-ordóidh an
Chúirt a mhalairt.

(2) Nuair nach mbeidh aon réadú tar éis bheith ann,
nó nuair a bheidh an réadú gan chríochnú, más deimhin leis
an gCúirt gur dócha go réadóidh na sócmhainní £1,000 ar a
laghad, agus go n-ordóidh sí amhlaidh, ceadóidh an Máistir
Fómhais na heisíocaíochtaí agus na muirir ghairmiúla
iomlána.

54. Féadfaidh an Scrúdaitheoir féin suim a thomhas i leith
costas i gcás ina n-ordóidh an Breitheamh amhlaidh nó i gcás
ina measfaidh sé nár mhó ná £500 an tsuim a cheadófaí san
fhómhas.

55. Faoi réir riail 54 ní dhéanfar aon suim a íoc leis an
Sannaí Oifigiúil, nó a cheadú dó, i leith nó as los costas gan
ordú ón gCúirt.
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56. Déanfaidh an Máistir Fómhais, nó cibé oifigeach eile
a ordóidh an Chúirt, na billí agus na muirir uile a bhainfidh
le glacadóirí, bainisteoirí, cuntasóirí, breithmheastóirí, ceant-
álaithe, bróicéirí, luachálaithe, sirriamaí agus daoine eile a
fhómhas, agus ní cheadófar aon íocaíochtaí i leith na mbillí
nó na muirear sin i gcuntais an tSannaí Oifigiúil gan an
fómhas sin a bheith déanta.

57. (1) Ní íocfaidh an Sannaí Oifigiúil aon bhille ar
chaiteachais taistil, nó eile, aon Teachtaire nó Teachtaire
chúnta mura mbeidh an bille scrúdaithe agus ceadaithe ag
an Scrúdaitheoir.

(2) Nuair a bheidh dhá bharántas nó níos mó in ábhair
ar leithligh i bhféimheacht nó i gcomhshocraíocht ag Teacht-
aire nó Teachtaire cúnta lena bhforghníomhú, agus go bhfor-
ghníomhófar iad, nó go bhféadfar iad a fhorghníomhú, san
am céanna nó ar thuras leanúnach gan filleadh ar Bhaile
Átha Cliath, déanfar na caiteachais taistil agus eile a thabh-
ófar i leith an turais iomláin a chionroinnt idir na féimheacht-
aí nó na comhshocraíochtaí éagsúla, de réir mar a bheidh,
agus ní cheadófar aon mhuirir dhúblacha in aon chás.

(3) Ní choiscfidh aon ní sa riail seo ar an Sannaí Oifig-
iúil, nuair is cuí leis, airgead a airleacan chuig an Teachtaire
nó an Teachtaire cúnta nuair a bheidh sé ag tabhairt faoi
aon turas, ach ní cheadófar creidmheas don Sannaí
Oifigiúil, ar a chuntais a dheimhniú, i leith aon íocaíochtaí
ach amháin billí arna scrúdú agus arna gceadú mar atá anseo
roimhe seo.

————————

ORDÚ 100.

An tAcht um Chlárú Ainmneacha Gnó, 1963.

1. San Ordú seo ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ an tAcht um
Chlárú Ainmneacha Gnó, 1963, agus ciallaíonn ‘‘an tAire’’
an tAire Tionscail, Trádála, Tráchtála agus Turasóireachta.

2. Is le toghairm speisialta a dhéanfar gach iarratas faoi
alt 5 (3) den Acht.

3. (1) Is le hachainí a thionscnófar gach achomharc faoi
alt 14 (1) den Acht, agus déanfar an achainí a thíolacadh
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laistigh de lá is fiche tar éis don duine a bheidh ag iarraidh
clárú fógra a fháil faoi dhiúltú an Aire clárú a cheadú.

(2) Déanfar cóip den achainí a sheirbheáil ar an Aire.

(3) A luaithe a bheidh an achainí tíolactha, déanfaidh
an t-achainíoch iarratas chun na Cúirte ar ordacháin i dtaobh
na n-imeachtaí a bheidh le tionscnamh, agus, ar an iarratas
sin a éisteacht, féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh i
dtaobh fógra faoin achainí a fhoilsiú, agus faoin lá a mbeidh
sí le héisteacht, agus cibé ordacháin eile a thabhairt is cuí léi.

————————

ORDÚ 101.

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979.

1. Is le toghairm speisialta a thionscnófar gach achomharc
chun na Cúirte faoi Acht na dTithe (Forálacha Il-
ghnéitheacha), 1979.

2. Is é teideal a chuirfear ar an toghairm ná maidir leis an
Acht sin, ar iarratas ón duine a mbeidh an t-achomharc á
thionscnamh aige, agus luafar inti an bhreith nó an tuairim
a mbeidh achomharc á dhéanamh ina haghaidh agus na for-
ais achomhairc.

3. Seirbheálfar an toghairm ar an Aire Comhshaoil.

————————

ORDÚ 102.

An tAcht Iompair (Tionscnóirí Turas agus Gníomhairí
Taistil), 1982.

1. Is le toghairm speisialta a thionscnófar gach achomharc
chun na Cúirte faoin Acht Iompair (Tionscnóirí Turas agus
Gníomhairí Taistil), 1982, Alt 9.

2. Is é teideal a chuirfear ar an toghairm ná maidir leis an
Acht agus ar iarratas ón duine a mbeidh an t-achomharc á
thionscnamh aige, agus luafar inti an diúltú nó an bhreith a
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mbeidh achomharc á dhéanamh ina aghaidh nó ina haghaidh
agus na forais achomhairc.

3. Seirbheálfar an toghairm ar an Aire Cumarsáide.

————————

ORDÚ 103.

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976.

1. San Ordú seo

ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus
Forbairt), 1976.

2. Is le foriarratas iar bhfógra don duine a mbeidh faois-
eamh á lorg ina choinne a dhéanfar iarratas ar ordú faoi Alt
27 den Acht.

3. Is é teideal a chuirfear ar an bhfógra foriarratais ná
maidir leis an Acht, ar iarratas ón duine a mbeidh an t-iarr-
atas á thionscnamh aige; luafar ann an faoiseamh a bheidh
á lorg; tabharfar tuairisc na talún nó na forbartha ann a
mbeifear ag iarraidh difear a dhéanamh di; luafar ann ainm
agus áit chónaithe, nó seoladh le haghaidh seirbheála, an
duine a mbeidh faoiseamh á lorg aige; an dáta a mbeidh sé
beartaithe iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar fhaois-
eamh; agus comhdófar sa Phríomh-Oifig é.

4. Tabharfar fógra faoin bhforiarratas don duine a mbeidh
an faoiseamh á lorg ina choinne (an freagróir); ach, más rud
é go ndealróidh sé don Chúirt, maidir le haon duine nach
mbeidh fógra tugtha dó, gur chóir go mbeadh an fógra sin
aige nó gur chóir go mbeadh sé tar éis bheith aige, féadfaidh
an Chúirt an t-iarratas a dhíbhe, nó éisteacht an iarratais a
chur ar atráth, ionas go bhféadfar an fógra sin a thabhairt,
ar cibé téarmaí (más ann) is cuí leis an gCúirt a fhorchur.

5. Ní foláir deich lá ar a laghad a bheith idir tráth seir-
bheála an fhógra agus an lá a bheidh ainmnithe ann chun an
foriarratas a éisteacht.

6. (a) Faoi réir cheart na Cúirte chun cibé ordacháin a
thabhairt chuige sin is cuí nó is caoithiúil léi, is le mionn-
scríbhinn a thabharfar fianaise tráth éisteachta foriarratais
faoi riail 2.

(b) Déanfar aon mhionnscríbhinn a bheidh le húsáid
mar thaca leis an bhforiarratas a chomhdú sa
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Phríomh-Oifig agus seirbheálfar cóip d’aon
mhionnscríbhinn den sórt sin i dteannta an
fhógra. Déanfaidh an freagróir aon mhionn-
scríbhinn a bheidh le húsáid i gcoinne an iarratais
a chomhdú sa Phríomh-Oifig laistigh de sheacht
lá tar éis an mhionnscríbhinn ón iarratasóir a
sheirbheáil air, agus ní foláir don fhreagróir,
laistigh den tréimhse sin, cóip d’aon mhionn-
scríbhinn a mbeidh ar intinn aige í a úsáid a
sheirbheáil ar an iarratasóir.

7. Go dtí go gcinnfear iarratas faoi Alt 27 den Acht, féad-
faidh an Chúirt, ar an iarratasóir nó ar an bhfreagróir dá
iarraidh sin, le hordú idirbhreitheach (nó, más deimhin léi
go bhféadfadh sé go dtiocfadh mísc dholeigheasta nó throm-
chúiseach de mhoill, le hordú eatramhach ar iarratas ex
parte), aon ordú de chineál urghaire a dhéanamh; agus chun
aon mhaoin nó aon ní a choinneáil, a chaomhnú nó a iniúch-
adh; agus, chun gach ceann nó aon cheann de na críocha
réamhráite, féadfaidh sí a údarú d’aon duine dul isteach ar
aon talamh nó in aon fhoirgneamh; agus, chun gach ceann
nó aon cheann de na críocha réamhráite, féadfaidh sí a údarú
aon sampla a thógáil, nó aon tuairimí a thabhairt, nó aon
turgnamh a thriail, a mheasfaidh sí is cuí, is gá nó is fóir-
steanach.

————————

ORDÚ 104.

An tAcht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí, 1978.

1. San Ordú seo

ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ an tAcht um Fhaisnéis do Thomhalt-
óirí, 1978;

ciallaíonn ‘‘an Stiúrthóir’’ sealbhóir, de thuras na huaire,
oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Tomhaltóirí.

2. Is le foriarratas iar bhfógra don duine a mbeidh faois-
eamh á lorg ina choinne a dhéanfar iarratas ar ordú faoi Alt
8 (3) den Acht.

3. Is é teideal a chuirfear ar an bhfógra foriarratais ná
maidir leis an Acht, ar iarratas ón Stiúrthóir; luafar ann an
faoiseamh a bheidh á lorg; luafar ann ainm an Stiúrthóra,
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agus a áit ghnó nó a sheoladh le haghaidh seirbheála; an dáta
a mbeidh sé beartaithe iarratas a dhéanamh chun na Cúirte
ar fhaoiseamh; agus comhdófar sa Phríomh-Oifig é.

4. Tabharfar fógra faoin bhforiarratas don duine a mbeidh
an faoiseamh á lorg ina choinne (an freagróir); ach, más rud
é go ndealróidh sé don Chúirt, maidir le haon duine nach
mbeidh fógra tugtha dó, gur chóir go mbeadh an fógra sin
aige nó gur chóir go mbeadh sé tar éis bheith aige, féadfaidh
an Chúirt an t-iarratas a dhíbhe, nó éisteacht an iarratais a
chur ar atráth, ionas go bhféadfar an fógra sin a thabhairt,
ar cibé téarmaí (más ann) is cuí leis an gCúirt a fhorchur.

5. Ní foláir ceithre lá ar a laghad a bheith idir tráth seir-
bheála an fhógra agus an lá a bheidh ainmnithe ann chun an
foriarratas a éisteacht.

6. (a) Faoi réir cheart na Cúirte chun cibé ordacháin a
thabhairt chuige sin is cuí nó is caoithiúil léi, is le mionn-
scríbhinn a thabharfar fianaise tráth éisteachta foriarratais
faoi riail 2.

(b) Déanfar aon mhionnscríbhinn a bheidh le húsáid
mar thaca leis an bhforiarratas a chomhdú sa
Phríomh-Oifig agus seirbheálfar cóip d’aon
mhionnscríbhinn den sórt sin i dteannta an
fhógra. Déanfaidh an freagróir aon mhionn-
scríbhinn a bheidh le húsáid i gcoinne an iarratais
a chomhdú sa Phríomh-Oifig laistigh de thrí lá
tar éis an mhionnscríbhinn ón iarratasóir a sheir-
bheáil air agus ní foláir don fhreagróir, laistigh
den tréimhse sin, cóip d’aon mhionnscríbhinn a
mbeidh ar intinn aige í a úsáid a sheirbheáil ar
an iarratasóir.

————————

ORDÚ 105.

Achomhairc ón mBinse Achomhairc Fostaíochta.

1. Is le toghairm speisialta a thionscnófar gach achomharc
chun na Cúirte faoi na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarc-
aíochta, 1967 agus 1971, nó faoin Acht um Fhógra Íosta agus
Téarmaí Fostaíochta, 1973.
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2. Is é teideal a chuirfear ar an toghairm ná maidir leis an
Acht iomchuí, ar iarratas ón duine a mbeidh an t-achomharc
á thionscnamh aige, agus luafar inti an bhreith ón mBinse
Achomhairc Iomarcaíochta (dá ngairtear an Binse anseo ina
dhiaidh seo) a mbeidh achomharc á dhéanamh ina haghaidh
agus na forais achomhairc.

3. Seirbheálfar an toghairm ar an Aire Saothair agus ar
gach páirtí i mbreith an Bhinse.

4. Eiseofar an toghairm laistigh de lá is fiche tar éis an
dáta a mbeidh fógra faoi bhreith an Bhinse tugtha don
pháirtí a mbeidh achomharc á dhéanamh aige; ar an gcoinn-
íoll go bhféadfar an tréimhse ina bhféadfar an toghairm a
eisiúint a fhadú ar iarratas ex parte a dhéanamh tráth ar bith
laistigh de shé sheachtain ón dáta a mbeidh fógra faoi
bhreith an Bhinse tugtha don pháirtí ar mian leis achomharc
a dhéanamh.

5. Is le toghairm speisialta, dar teideal maidir leis an Acht
iomchuí, ar iarratas ón Aire a dúradh, a chuirfear aon cheist
a tharchuirfidh an tAire sin chun na Cúirte faoi aon cheann
de na hAchtanna sin. Luafar go comair sa toghairm an cheist
a bheidh tarchurtha chun breith na Cúirte a fháil uirthi agus
seirbheálfar í ar gach páirtí san iarratas chun an Bhinse.

6. Ní cheadófar aon chostais i leith aon imeachtaí faoin
Ordú seo mura gceadóidh an Chúirt na costais sin le hordú
speisialta.

————————

ORDÚ 106.

Achomhairc ón gCúirt Oibreachais.

1. Is le toghairm speisialta a thionscnófar aon achomharc
chun na Cúirte faoin Acht in aghaidh Idirdhealú (Pá), 1974,
nó faoin Acht um Chomhionannas Fostaíochta, 1977.

2. Is é teideal a chuirfear ar an toghairm ná maidir leis an
Acht iomchuí, ar iarratas ón duine a mbeidh an t-achomharc
á thionscnamh aige, agus luafar inti an bhreith ón gCúirt
Oibreachais a mbeidh achomharc á dhéanamh ina coinne
agus na forais achomhairc.
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3. Seirbheálfar an toghairm ar an Aire Saothair agus ar
gach páirtí sa bhreith ón gCúirt Oibreachais.

4. Eiseofar an toghairm laistigh de lá is fiche tar éis an
dáta a mbeidh fógra faoin mbreith ón gCúirt Oibreachais
tugtha don pháirtí a mbeidh achomharc á dhéanamh aige;
ar an gcoinníoll go bhféadfar an tréimhse ina bhféadfar an
toghairm a eisiúint a fhadú ar iarratas ex parte a dhéanamh
tráth ar bith laistigh de shé sheachtain ón dáta a mbeidh
fógra faoin mbreith ón gCúirt Oibreachais tugtha don pháirtí
ar mian leis achomharc a dhéanamh.

5. Ní cheadófar aon chostais i leith aon imeachtaí faoin
Ordú seo mura gceadóidh an Chúirt na costais sin le hordú
speisialta.

————————

ORDÚ 107.

An tAcht Ceardchumann, 1971.

1. Is le toghairm speisialta a thionscnófar gach iarratas
faoin Acht Ceardchumann, 1971, alt 3.

2. Is é teideal a chuirfear ar an toghairm ná maidir leis an
Acht Ceardchumann, 1971, agus ar iarratas ón duine a
mbeidh an t-iarratas á thionscnamh aige.

3. Seirbheálfar an toghairm ar an Aire Saothair.

————————

ORDÚ 108.

An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977.

1. San ordú seo

ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ an tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú
Uisce), 1977.
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2. Is le foriarratas iar bhfógra don duine a mbeidh faois-
eamh á lorg ina choinne a dhéanfar iarratas ar Ordú faoi alt
11 den Acht.

3. Is é teideal a chuirfear ar an bhfógra foriarratais ná
maidir leis an Acht, ar iarratas ón duine a mbeidh an t-iarr-
atas á thionscnamh aige; luafar ann an faoiseamh a bheidh á
lorg; tabharfar ann tuairisc an tsáraithe ar alt 3 (1) nó 4 (1)
den Acht a bheidh tar éis tarlú nó a bheidh ag tarlú; luafar
ann ainm agus áit chónaithe, nó seoladh le haghaidh seir-
bheála, an duine a mbeidh faoiseamh á lorg aige; an dáta a
mbeidh sé beartaithe iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar
fhaoiseamh; agus comhdófar sa Phríomh-Oifig é.

4. Tabharfar fógra faoin bhforiarratas don duine a mbeidh
an faoiseamh á lorg ina choinne (an freagróir); ach, más rud
é go ndealróidh sé don Chúirt, maidir le haon duine nach
mbeidh fógra tugtha dó, gur chóir go mbeadh an fógra sin
aige nó gur chóir go mbeadh sé tar éis bheith aige, féadfaidh
an Chúirt an t-iarratas a dhíbhe, nó éisteacht an iarratais a
chur ar atráth, ionas go bhféadfar an fógra sin a thabhairt,
ar cibé téarmaí (más ann) is cuí leis an gCúirt a fhorchur.

5. Ní foláir deich lá ar a laghad a bheith idir tráth seir-
bheála an fhógra agus an lá a bheidh ainmnithe ann chun an
foriarratas a éisteacht.

6. (a) Faoi réir cheart na Cúirte chun cibé ordacháin a
thabhairt chuige sin is cuí nó is caoithiúil léi, is le mionn-
scríbhinn a thabharfar fianaise tráth éisteachta foriarratais
faoi riail 2.

(b) Déanfar aon mhionnscríbhinn a bheidh le húsáid
mar thaca leis an bhforiarratas a chomhdú sa
Phríomh-Oifig agus seirbheálfar cóip d’aon
mhionnscríbhinn den sórt sin i dteannta an
fhógra. Déanfaidh an freagróir aon mhionn-
scríbhinn a bheidh le húsáid i gcoinne an iarratais
a chomhdú sa Phríomh-Oifig laistigh de sheacht
lá tar éis an mhionnscríbhinn ón iarratasóir a
sheirbheáil air, agus ní foláir don fhreagróir,
laistigh den tréimhse sin, cóip d’aon mhionn-
scríbhinn a mbeidh ar intinn aige í a úsáid a
sheirbheáil ar an iarratasóir.

7. Go dtí go gcinnfear iarratas faoi alt 11 den Acht, féad-
faidh an Chúirt, ar an iarratasóir nó ar an bhfreagróir dá
iarraidh sin, le hordú idirbhreitheach (nó, más deimhin léi
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go bhféadfadh sé go dtiocfadh mísc dholeigheasta nó throm-
chúiseach de mhoill, le hordú eatramhach ar iarratas ex
parte), aon ordú de chineál urghaire a dhéanamh; agus chun
aon mhaoin nó aon ní a choinneáil, a chaomhnú nó a iniúch-
adh; agus, chun gach ceann nó aon cheann de na críocha
réamhráite, féadfaidh sí a údarú d’aon duine dul isteach ar
aon talamh nó in aon fhoirgneamh; agus, chun gach ceann
nó aon cheann de na críocha réamhráite, féadfaidh sí a údarú
aon sampla a thógáil, nó aon tuairimí a thabhairt, nó aon
turgnamh a thriail, a mheasfaidh sí is cuí, is gá nó is fóir-
steanach.

————————

ORDÚ 109.

An tAcht um Chumainn Tionscail agus Soláthair (Leasú),
1978.

1. Is le toghairm speisialta a thionscnófar gach iarratas
faoi alt 16 nó alt 26 den Acht um Chumainn Tionscail agus
Soláthair (Leasú), 1978 (dá ngairtear ‘‘an tAcht’’ san Ordú
seo).

2. Is é teideal a chuirfear ar an toghairm ná maidir leis an
Acht agus leis an alt iomchuí, agus ar iarratas ón duine
a mbeidh an t-iarratas á dhéanamh aige. Luafar inti forais
áirithe an iarratais agus an faoiseamh a bheidh á lorg.

3. I gcás inarb é Cláraitheoir na gCara-Chumann a eis-
eoidh an toghairm seirbheálfar í ar an gcumann nó ar an
gcomhar creidmheasa (de réir mar a bheidh) a mbeidh an
faoiseamh á lorg ina leith.

4. I gcás inar cumann nó comhar creidmheasa (de réir mar
a bheidh) a eiseoidh an toghairm seirbheálfar í ar Chlár-
aitheoir na gCara-Chumann.

5. Ar cheachtar páirtı́ dá iarraidh sin, féadfar na himeacht-
aí a éisteacht i ndlísheomra.

6. Is le foriarratas iar bhfógra (nó, i gcásanna práinneacha,
le hiarratas ex parte), dar teideal maidir leis an Acht agus
leis an alt iomchuí, agus ar iarratas ón duine a bheidh á
dhéanamh, a dhéanfar gach iarratas faoi alt 14 nó faoi alt 23
den Acht ar ordú chun duine a cheistiú.
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7. Déanfar gach iarratas chun cumann a fhoirceannadh
faoi alt 19 den Acht de réir fhorálacha Ordú 74 amhail is dá
mba chuideachta an cumann, ach sin faoi réir aon mhodh-
nuithe is gá.

————————

ORDÚ 110.

An tAcht Díobhálacha Mailíseacha, 1981.

1. San Ordú seo

ciallaı́onn ‘‘an tAcht’’ an tAcht Dı́obhálacha Mailı́seacha, 1981.

folaíonn ‘‘Cláraitheoir Contae’’ aon leas-Chláraitheoir
Contae agus aon duine a bheidh ceaptha chun gníomhú mar
Chláraitheoir Contae nó leas-Chláraitheoir Contae, agus,
freisin, nuair a cheadóidh an comhthéacs é, aon duine a
bheidh ceaptha chun gníomhú mar Chláraitheoir don Ard-
Chúirt ar Cuaird.

folaíonn ‘‘Cléireach Cúirte Dúiche’’ aon duine a mbeidh, de
thuras na huaire, dualgais Chléireach Cúirte Dúiche á
gcomhlíonadh aige.

2. (a) I gcás cáis arna shonrú faoin Acht ag an Ard-Chúirt
ar Cuaird nó ag Breitheamh Cúirte Cuarda, déanfar, ar é a
bheith sínithe, é a thaisceadh leis an gCláraitheoir Contae
nó, i gcás cáis arna shonrú faoin Acht ag an Ard-Chúirt ina
suí di i mBaile Átha Cliath, le Cláraitheoir na Cúirte sin nó,
i gcás cáis arna shonrú ag Breitheamh den Chúirt Dúiche,
leis an gCléireach Cúirte Dúiche. A luaithe a bheidh an cás
sonraithe sínithe agus taiscthe leis an gCláraitheoir Contae
sin nó le Cláraitheoir sin na hArd-Chúirte nó leis an gCléir-
each Cúirte Dúiche sin, de réir mar a bheidh, déanfaidh sé
dáta an taiscthe, ainm an pháirtí nó na bpáirtithe (más ann)
a mbeidh iarrtha aige nó acu go ndéanfaí an cás a shonrú,
ainm an pháirtí a mbeidh a chúram le bheith air, maille le
hainmneacha agus seoltaí na n-aturnaetha (más ann) thar
ceann na bpáirtithe uile agus faoi seach, a fhormhuiniú air.

(b) Déanfaidh an Cláraitheoir Contae sin nó Cláraith-
eoir sin na hArd-Chúirte nó an Cléireach Cúirte
Dúiche sin, de réir mar a bheidh, laistigh de
cheithre lá dhéag tar éis an taiscthe sin, fógra
faoin síniú agus faoin taisceadh sin a sheirbheáil
leis an bpost cláraithe ar gach páirtí a bheidh tar
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éis láithriú ar an achomharc nó ar an ábhar a
mbeidh an cás arna shonrú ina leith a éisteacht,
agus tarchuirfidh sé an chóip bhunaidh den chás
sonraithe sin chuig Cláraitheoir na Cúirte Uacht-
araí, agus cuirfidh seisean an cás síos lena éist-
eacht a luaithe a bheidh na páipéir is gá in ord
agus réidh, agus tiocfaidh an cás ar aghaidh lena
éisteacht de réir a oird sa liosta, mura n-ordóidh
an Chúirt Uachtarach a mhalairt.

3. Tar éis an fógra sin faoin síniú agus faoin taisceadh a
sheirbheáil beidh aon pháirtí leasmhar i dteideal, ar iarratas
a dhéanamh chuig Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí, cóip
amháin nó níos mó den chás sonraithe a fháil, ar an táille
fhorordaithe a íoc.

4. Déanfaidh an páirtí ar a mbeidh cúram an cháis shon-
raithe, laistigh de lá is fiche tar éis an fógra sin faoin síniú
agus faoin taisceadh a sheirbheáil, cúig chóip den chás son-
raithe, agus de na doiciméid (más ann) dá dtagrófar ann, a
thaisceadh le Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.

5. Is chun na hArd-Chúirte ina suí di i mBaile Átha Cliath
a dhéanfar achomharc faoi Alt 18 (1) (b) nó 18 (2) (b) den
Acht, agus is le fógra achomhairc a dhéanfar é, ar fógra é a
sheirbheálfar ar gach páirtí sna himeachtaí ar lena linn a
bheifear tar éis an t-ordú a mbeidh achomharc á dhéanamh
ina aghaidh a dhéanamh, laistigh de dheich lá ón dáta a
mbeifear tar éis an t-ordú a mbeidh achomharc á dhéanamh
ina aghaidh a fhógairt i gcúirt oscailte. Is fógra don chéad
uair a mbeidh caoi ann chuige sin tar éis deich lá a bheith
caite ó dháta na seirbheála a bheidh san fhógra. Is i bhFoirm
Uimh. 3 i bhFoscríbhinn I a bheidh an fógra achomhairc sin.

6. (a) Faoi réir cheart na Cúirte chun cibé ordachán a
thabhairt chuige sin is cuí nó is caoithiúil léi, is le mionn-
scríbhinn a thabharfar fianaise nuair a bheidh achomharc
faoi alt 18 (l) (b) nó 18 (2) (b) den Acht á éisteacht.

(b) Déanfar aon mhionnscríbhinn a bheidh le húsáid
mar thaca leis an achomharc a chomhdú sa
Phríomh-Oifig agus seirbheálfar cóip d’aon
mhionnscríbhinn den sórt sin i dteannta an
fhógra ar gach páirtí sna himeachtaí a mbeifear
tar éis an t-ordú a mbeidh achomharc á dhéan-
amh ina aghaidh a dhéanamh lena linn. Déanfar
aon mhionnscríbhinn a bheidh le húsáid i
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gcoinne an achomhairc a chomhdú sa Phríomh-
Oifig laistigh de cheithre lá dhéag tar éis mionn-
scríbhinn an achomharcóra a sheirbheáil, agus ní
foláir don pháirtí a mbeidh mionnscríbhinn i
gcoinne an achomhairc á comhdú aige amhlaidh
cóip den mhionnscríbhinn sin a sheirbheáil ar an
achomharcóir laistigh den tréimhse sin.

————————

ORDÚ 111.

Na hAchtanna Aerloingseoireachta (Eurocontrol),
1963 go 1983.

1. Is le toghairm speisialta a dhéanfar iarratas faoi alt 4
den Acht Aerloingseoireachta (Eurocontrol), 1983, chun
cinneadh a chur i bhfeidhm.

————————

ORDÚ 112.

Achomhairc faoi Acht na dTithe (Teaghaisı́ Prı́obháideacha
ar Cíos) (Leasú), 1983.

1. Is le toghairm speisialta a thionscnófar gach achomharc
chun na Cúirte faoi Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháid-
eacha ar Cíos) (Leasú), 1983, alt 13.

2. Is é teideal a chuirfear ar an toghairm ná maidir leis an
Acht sin, agus ar iarratas ón duine a mbeidh an t-achomharc
á thionscnamh aige, agus luafar inti an bhreith ón mBinse
Cíosa (dá ngairtear an Binse anseo ina dhiaidh seo) a
mbeidh achomharc á dhéanamh ina haghaidh agus na for-
ais achomhairc.

3. Seirbheálfar an toghairm ar gach páirtí i mbreith an
Bhinse.

4. Eiseofar an toghairm laistigh de thrí mhí tar éis don
Bhinse cinneadh a dhéanamh nó laistigh de cibé tréimhse is
faide ná sin a lamhálfaidh an Chúirt.

5. Is le toghairm speisialta, dar teideal maidir leis an Acht
a dúradh agus ar iarratas ón Aire a dúradh, a chuirfear aon
cheist a tharchuirfidh an tAire Comhshaoil chun na Cúirte.
Luafar go comair sa toghairm an cheist a bheidh tarchurtha
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chun breith na Cúirte a fháil uirthi agus seirbheálfar í ar gach
páirtí san iarratas chun an Bhinse.

————————

ORDÚ 113.

An Life Assurance Companies (Payment into Court) Act,
1896.

1. San Ordú seo ciallaíonn ‘‘an tAcht’’ an Life Assurance
Companies (Payment into Court) Act, 1896.

2. Cuideachta árachais ar mian léi íocaíocht a dhéanamh
isteach sa Chúirt faoin Acht, cuirfidh sí faoi deara, trína
rúnaí, nó trí oifigeach údaraithe eile, mionnscríbhinn a
chomhdú dar teideal ‘‘Maidir le Polasaí Uimh. a
cuireadh i gcrích le (tabhair ainm na cuideachta anseo)’’ agus
maidir leis an Acht, agus ina leagfar amach:

(a) gearrthuairisc ar an bpolasaí agus ráiteas i dtaobh
na ndaoine a mbeidh teideal acu faoi, de réir
théarmaí an pholasaí, maille le hainmneacha
agus seoltaí na ndaoine sin, a mhéid is eol iad
don chuideachta;

(b) ráiteas gairid i dtaobh na bhfógraí a bheidh faighte
ag an gcuideachta lena mbeidh leas á éileamh san
airgead a bheidh faoi árachas, nó teideal á éil-
eamh chuige, na dátaí ar a mbeifear tar éis na
fógraí sin a fháil, dátaí tarraingthe siar cibé fógraí
(más ann) a bheifear tar éis a tharraingt siar, agus
ainmneacha, agus, ach amháin i dtaca le fógraí a
bheidh tarraingthe siar, seoltaí, a mhéid is eol
don chuideachta iad, na ndaoine a bheidh tar éis
na fógraí sin a thabhairt;

(c) ráiteas á rá, i dtuairim bhord stiúrthóirí na cuid-
eachta, nach féidir aon leor-urscaoileadh a fháil
ach trí íocaíocht a dhéanamh isteach sa Chúirt
faoin Acht;

(d) an chuideachta a bheith sásta cibé suim bhreise
(más ann), cibé acu is le haghaidh úis nó eile í, a
ordóidh an Chúirt a íoc isteach sa Chúirt, agus
aon chostais a íoc a mheasfaidh an Cúirt, in im-
thosca an cháis, ba chóir don chuideachta a íoc;
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(e) gealltanas ón gcuideachta go dtarchuirfidh sí, láith-
reach, chuig an gCuntasóir aon fhógra éilimh a
gheobhaidh an chuideachta tar éis an mhionn-
scríbhinn a dhéanamh, maille le litir ina dtagrófar
do theideal na mionnscríbhinne;

(f) an áit ina bhféadfar aon toghairm, ordú, nó fógra
faoi aon imeachtaí a bhainfidh leis an airgead a
sheirbheáil ar an gcuideachta.

3. Cuirfear i gceangal leis an mionnscríbhinn sceideal
taiscí san fhoirm chlóite chéanna le sceideal na dtaiscí a
ghabhann le hordú, ina luafar teideal agus seoladh na cuid-
eachta, méid an airgid a bheidh beartaithe a thaisceadh, agus
an creidmheas mórleabhair a mbeidh an t-airgead sin le cur
chuige.

4. Ní asbhainfidh an chuideachta aon chostais nó caiteach-
ais a bhainfidh nó a ghabhfaidh leis an íocaíocht isteach sa
Chúirt.

5. Ní dhéanfar aon íocaíocht isteach sa Chúirt faoin Acht
i gcás ina mbeidh aon chaingean a mbeidh an chuideachta
ina páirtí inti ar feitheamh i ndáil leis an bpolasaí nó leis an
airgead a bheidh árachaithe leis sin, ach amháin le cead ón
gCúirt a bheidh le fáil sa chaingean.

6. Tabharfaidh an chuideachta fógra faoin íocaíocht sin
láithreach, leis an bpost, do na daoine uile agus faoi seach a
dhealróidh ón mionnscríbhinn a bheith i dteideal an airgid,
nó a dhealróidh ón mionnscríbhinn leas a bheith acu san
airgead, a bheidh árachaithe agus íoctha isteach sa Chúirt,
nó fógra éilimh a bheith tugtha acu don chuideachta, ach
amháin i gcás ina mbeidh an fógra tarraingthe siar, agus ach
amháin a mhéid nach eol don chuideachta ainm nó seoladh
aon duine den sórt sin.

7. Féadfaidh aon duine a bheidh á éileamh é a bheith i
dteideal an airgid a bheidh íoctha isteach sa Chúirt, nó á
éileamh leas a bheith aige ann, iarratas a dhéanamh ina leith
sin le toghairm speisialta.

8. Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, ní dhéanfaidh an
t-iarratasóir, ach amháin nuair a bheidh sé ag iarraidh go
n-íocfaidh an chuideachta suim bhreise chostas, an toghairm
sin a sheirbheáil ar an gcuideachta, ach seirbheálfaidh sé í ar
gach duine, nó tabharfaidh sé fógra fúithi do gach duine, a
dhealróidh, ón mionnscríbhinn ar a mbeifear tar éis íocaíocht
a dhéanamh isteach sa Chúirt, a bheith i dteideal an airgid,
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nó leas a bheith aige ann nó éileamh a bheith aige air, agus
do gach duine a mbeidh aon fhógra breise tugtha aige a
bheifear tar éis a tharchur chuig an gCuntasóir mar a dúradh.

9. Is é seo a leanas an teideal a chuirfear ar an gcreid-
mheas mórleabhair a gcuirfear an t-airgead a thaiscfear faoin
Ordú seo chuige:- ‘‘Maidir le Polasaí Uimh. ar shaol A.B.
arna thógáil amach le Cuideachta .’’

10. Déanfar cóip fhianaithe den sceideal a bheidh i gceangal
leis an mionnscríbhinn a luaitear i riail 2 a fhágáil ag an
gCuntasóir.

11. Ar an gCuntasóir d’fháil aon fhógra éilimh ina dhiaidh
sin arna tharchur ag an gcuideachta sin de bhun an gheall-
tanais uathu dá dtagraítear i riail 2, coinneoidh sé an fógra
sin agus taifeadfaidh sé ina leabhair é; agus ar aon deimhniú,
nó cóip de chuntas ar an gciste lena mbainfidh an fógra sin,
nótálfaidh sé ainm an duine a mbeidh an fógra sin á thabh-
airt aige, maille le dáta an fhógra.

————————

ORDÚ 114.

Oifigigh.

1. Beidh cumhacht ag gach Cláraitheoir, Cláraitheoir
cúnta, Cléireach Cúirte agus Cléireach sinsearach don Ard-
Chúirt nó don Chúirt Uachtarach mionnscrı́bhinnı́ agus dearbh-
ascthaí a thógáil i ngach cúis nó ábhar a bheidh ar feitheamh
i gceachtar Cúirt díobhsan agus daoine a chur faoi na
mionnaí agus na dearbhascthaí is gá chuige sin.

2. Nuair a bheidh oifigeach a bhainfidh le haon Chúirt ag
gabháil do dhualgais a bhainfidh le gnó na Cúirte sin ar gnó
é ar gá de thuras na huaire de réir dlí gur Breitheamh nó
Breithiúna den Chúirt sin a dhéanfadh é, nó gur os comhair
Breithimh nó Breithiúna den Chúirt sin, nó gur faoi ordú nó
de bhun ordaithe Breithimh nó Breithiúna den Chúirt sin, a
dhéanfaí é, urramóidh agus comhlíonfaidh sé na hordacháin
uile a thabharfaidh an Breitheamh nó na Breithiúna sin dó.

————————



537 O. 115, r. 1

ORDÚ 115.

Orduithe ón gCúirt.

1. Déanfar gach ordú ón gCúirt Uachtarach agus ón Ard-
Chúirt, nuair a bheidh sé dréachtaithe, a dhátú faoi dháta an
lae den tseachtain, den mhí agus den bhliain a mbeifear tar
éis é a dhéanamh, mura n-ordóidh an Chúirt sin a mhalairt,
agus beidh éifeacht aige dá réir sin. Déanfar gach ordú den
sórt sin a thabhairt agus a chomhlánú a luaithe is caoithiúil.

2. Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt sna Rialacha
seo, is ón bPríomh-Oifig a eiseofar gach ordú.

————————

ORDÚ 116.

Séalaí.

1. Is iad seo a leanas na séalaí a úsáidfear sna hoifigí faoi
seach den Chúirt Uachtarach agus den Ard-Chúirt:

(a) séala na Cúirte Uachtaraí;

(b) séala an Phríomh-Bhreithimh;

(c) séala na hArd-Chúirte;

(d) séala na hArd-Chúirte (Coimircithe Cúirte);

(e) séala na hArd-Chúirte (Féimheacht);

(f) séala na hArd-Chúirte (Probháid);

(g) séala na hArd-Chúirte (An Phríomh-Chúirt Choir-
iúil);

(h) séala na Cúirte Achomhairc Choiriúil.

2. Beidh séalaı́ na Cúirte Uachtaraı́, an Phrı́omh-Bhreithimh
agus na Cúirte Achomhairc Choiriúil i gcoimeád Chláraitheoir
na Cúirte Uachtaraı́.
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3. (1) Beidh séala na hArd-Chúirte i gcoimeád an oifig-
igh a bheidh, de thuras na huaire, ag bainistiú na Príomh-
Oifige.

(2) Beidh séala na hArd-Chúirte (Coimircithe Cúirte)
i gcoimeád Chláraitheoir na gCoimircithe Cúirte.

(3) Beidh séala na hArd-Chúirte (Féimheacht) i
gcoimeád an Scrúdaitheora.

(4) Beidh séala na hArd-Chúirte (Probháid) i gcoim-
eád an Oifigigh Phrobháide.

(5) Beidh séala na hArd-Chúirte (An Phríomh-Chúirt
Choiriúil) i gcoimeád an Chláraitheora arna mhíniú in Ordú
85, riail 1.

4. Maidir le gach doiciméad nó cóip de dhoiciméad a
dhealróidh a bheith séalaithe le ceann de na séalaí thuas-
luaite, toimhdeofar gur doiciméad nó cóip de dhoiciméad
(de réir mar a bheidh) é nó í arna eisiúint nó arna heisiúint
ón gCúirt nó ón mBreitheamh a mbeidh a séala nó a shéala
greamaithe de nó di, agus má bhíonn sé nó sí stampáilte go
cuí féadfar é nó í a ghlacadh i bhfianaise, agus ní bheidh aon
síniú nó foirmiúlacht eile, ach amháin an séalú sin a dúradh,
ag teastáil chun aon doiciméad nó aon chóip den sórt sin
a fhíordheimhniú.

————————

ORDÚ 117.

Páipéar, clódóireacht agus cóipeanna de dhoiciméid.

1. Is i scríbhinn a bheidh gach fógra a cheanglaítear leis
na Rialacha seo a thabhairt, mura n-údaróidh an Chúirt go
sainráite é a thabhairt ó bhéal.

2. Déanfar gach doiciméad a bheidh le comhdú nó le
taisceadh in aon cheann de na hOifigí, nó le hullmhú lena
úsáid sa Chúirt, a scríobh go soiléir soléite.

3. Is é Uachtarán na hArd-Chúirte a fhorordóidh, ó thráth
go chéile, cáilíocht agus méid an pháipéir a bheidh le húsáid
in aon doiciméid a bheidh le comhdú nó le taisceadh in Oifig
Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí nó sa Phríomh-Oifig,
maille le líon na bhfocal a bheidh le scríobh ar na doicim-
éid sin.

4. Beidh cóipeanna de dhoiciméid a bheidh le húsáid sa
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Chúirt, nó a bheidh le marcáil mar chóipeanna fianaithe nó
deimhnithe, ar aon dul ó thaobh foirme de leis an doic-
iméad bunaidh.

5. Más rud é, de bhun na Rialacha seo, go gceanglófar
aon doiciméad a chló, beidh feidhm ag na forálacha seo a
leanas maidir leis:

(a) féadfar an doiciméad a chló nó a atáirgeadh trí
chlóliteagrafaíocht nó trí dhúbláil stionsail, agus
measfar, chun críche na Rialacha seo, gur cló-
dóireacht é an t-atáirgeadh sin;

(b) tabharfaidh an páirtí a mbeidh an doiciméad á chló
aige, arna éileamh sin i scríbhinn, aon líon cóip-
eanna clóite, nach mó ná deich gcinn, d’aon
pháirtí eile, ar íoc astu de réir ceithre phingin
an fóilió;

(c) amhail idir aturnae a mbeidh cóipeanna clóite á
seachadadh aige agus a chliant, tabharfaidh an
t-aturnae creidmheas i leith na suime iomláine a
bheidh iníoctha ag aon pháirtí eile ar na cóip-
eanna clóite sin;

(d) aon pháirtí a bheidh i dteideal cóip chlóite a fháil
ní cheadófar aon mhuirear dó i leith cóipe scríofa
(ach amháin an tsuim a bheidh iníoctha ar an
gcóip chlóite sin), mura n-ordóidh an Chúirt a
mhalairt;

(e) i gcás ina gceanglófar an doiciméad a fhianú, fágfar
cóip chlóite de ag Maoirseoir na gClóscríobh-
aithe, nó ag cibé oifigeach nó oifigigh a ainm-
neoidh Uachtarán na hArd-Chúirte chun na
críche sin;

(f) déanfaidh an páirtí nó an t-aturnae a mbeidh aon
chóip chlóite de mhionnscríbhinn tógtha aige í a
thabhairt ar aird ar gach imeacht lena mbain-
fidh sí;

(g) i gcás ina n-ordóidh an Ard-Chúirt nó an Chúirt
Uachtarach aon doiciméad a chló, féadfaidh an
Chúirt sin a ordú costas na clódóireachta a bheith
ar cibé páirtithe agus le ceadú do cibé páirtithe,
agus cóipeanna clóite a bheith le tabhairt ag cibé
páirtithe agus do cibé páirtithe, a ordófar agus ar
cibé téarmaí a ordófar.
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6. I gcás ina ndéanfaidh aon pháirtí a bheidh i dteideal
cóipe d’aon doiciméad a bheidh comhdaithe nó ullmhaithe
ag páirtí eile nó thar ceann páirtí eile, ach nach gceanglófar
é a chló, cóip den dociméad a éileamh ón bpáirtí sin is déanaí
a luaitear agus go ngeallfaidh sé íoc aisti de réir ocht bpingin
an fóilió, déanfaidh an páirtí sin is déanaí a luaitear an chóip
sin a thabhairt laistigh de cheithre huaire is fiche tar éis an
éilimh sin, nó laistigh de cibé tréimhse ama eile a ordóidh
an Chúirt, ar na muirir chuí a íoc aisti; agus mura dtabharfar
an chóip sin laistigh den tréimhse ama sin a dúradh, beidh
de chead ag an bpáirtí a bheidh á hiarraidh cóip a fháil ón
oifig ina mbeifear tar éis an chóip bhunaidh a chomhdú agus
sa chás sin ní bheidh an t-aturnae a bheidh ag mainneachtain
an chóip sin a thabhairt i dteideal aon chostas i leith na cóipe
a bheidh iarrtha.

7. I gcás ina ndiúltóidh páirtí nó a aturnae cóip d’aon
doiciméad a sheachadadh ba chóir dó a sheachadadh, nó
nach ndéanfaidh sé an chóip sin a sheachadadh laistigh den
tréimhse ama réamhráite, cuirfear dhá lá glan leis an
tréimhse ar chóir aon imeachtaí a bhféadfaidh sé go mbeidh
siad le tionscnamh tar éis an chóip sin a fháil a thionscnamh
amhlaidh laistigh di.

8. (1) Déanfar gach cóip de dhoiciméad a thabharfaidh
páirtí nó a aturnae do pháirtí eile a scríobh go soiléir soléite
ar pháipéar de cháilíocht bhuan a bheidh ar aon mhéid, agus
ar aon dul ó thaobh foirme de, leis an doiciméad bunaidh;
agus déanfaidh an t-aturnae a bheidh á tabhairt líon na
bhfóiliónna sa chóip sin a dheimhniú ar an gcóip agus, má
bhíonn an deimhniú sin earráideach, féadfar costais na cóipe
sin a dhícheadú go hiomlán nó go páirteach.

(2) Déanfar ainm agus seoladh an pháirtí, nó ainm
agus áit chláraithe ghnó an aturnae, a thabharfaidh cóip
d’aon doiciméad a fhormhuiniú ar an gcóip sin ar an modh
céanna a fhormhuinítear iad ar dhoiciméid a chomhdaítear
sa Chúirt, agus beidh an páirtí sin nó an t-aturnae sin freag-
rach as an gcóip a bheith ina cóip dhílis den doiciméad
bunaidh.

9. Déanfar an nóta a fhorordaítear le hOrdú 40, riail 11,
a chló ar gach cóip chlóite de mhionnscríbhinn agus a chóip-
eáil ar gach cóip de mhionnscríbhinn a thabharfar d’aon
pháirtí.

————————
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ORDÚ 118.

Suíonna agus tréimshí saoire.

1. Is é an méid suíonna a bheidh ag an gCúirt Uachtarach
agus an méid suíonna i mBaile Átha Cliath a bheidh ag an
Ard-Chúirt ceithre cinn sa bhliain, eadhon: suíonna na Féile
Michíl, suíonna na Féile Bríde, suíonna na Cásca agus
suíonna na Tríonóide. Tosóidh suíonna na Féile Michíl ar an
gcéad Luan i nDeireadh Fómhair agus críochnóidh siad ar
an 21 Nollaig; tosóidh suíonna na Féile Bríde ar an 11 Eanáir
agus críochnóidh siad ar Aoine na seachtaine roimh shaoire
na Cásca; tosóidh suíonna na Cásca ar Luan na seachtaine i
ndiaidh shaoire na Cásca agus críochnóidh siad ar an Déar-
daoin roimh Dhomhnach Cincı́se; agus tosóidh suı́onna na
Trı́onóide ar Chéadaoin na seachtaine i ndiaidh sheachtain
na Cincíse agus críochnóidh siad ar an 31 Iúil, ar an gcoinn-
íoll, más Satharn nó Domhnach an 11 Eanáir, go dtosóidh
suíonna na Féile Bríde ar an Luan ina dhiaidh sin.

2. Is iad na tréimhsí saoire a choimeádfar sna Cúirteanna
agus sna hoifigí uile agus faoi seach den Chúirt Uachtarach
agus den Ard-Chúirt ceithre cinn sa bhliain, eadhon: saoire
na Nollag, saoire na Cásca, saoire na Cincíse agus an tsaoire
Fhada. Tosóidh saoire na Nollag ar an 24 Nollaig agus crı́och-
nóidh sí ar an 6 Eanáir. Tosóidh saoire na Cásca ar Luan na
seachtaine roimh sheachtain na Cásca agus críochnóidh sí ar
Shatharn sheachtain na Cásca. Tosóidh saoire na Cincíse ar
Aoine na seachtaine roimh an gCincís agus críochnóidh sí ar
Shatharn sheachtain na Cincíse. Tosóidh an tsaoire Fhada ar
an 1 Lúnasa agus críochnóidh sí ar an 30 Meán Fómhair.

3. Beidh laethanta tosaithe agus críochnaithe gach suí
agus tréimhse saoire ar áireamh sna suíonna agus sna
tréimhsí saoire sin faoi seach.

4. (1) Beidh oifigí uile agus faoi seach na Cúirte Uach-
taraí agus na hArd-Chúirte ar oscailt le haghaidh gnó phoiblí
gach lá den bhliain ach amháin an Satharn, an Domhnach,
Lá Nollag agus na seacht lá díreach ina dhiaidh, Lá Fhéile
Pádraig, Aoine an Chéasta, an Luan agus an Mháirt i Seacht-
ain na Cásca agus na leathanta a bheidh ceaptha go cuí lena
gcoimeád ina laethanta saoire poiblí in oifigí poiblí.

(2) Is iad seo a leanas na huaireanta an chloig a
mbeidh na hoifigí sin ar oscailt lena linn le haghaidh gnó
phoiblí:—

(a) i rith na suíonna, ó leathuair tar éis a deich a chlog
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sa réamhnóin go dtí leathuair tar éis a ceathair a
chlog san iarnóin;

(b) i rith na saoire Fada, ó leathuair tar éis a deich a
chlog sa réamhnóin go dtí a haon a chlog san
iarnóin;

(c) i rith tráthanna saoire eile, ó leathuair tar éis a deich
a chlog sa réamhnóin go dtí a dó a chlog san
iarnóin.

5. Roghnófar duine de Bhreithiúna na hArd-Chúirte i
dtosach gach saoire Fada chun go n-éistfidh sé i mBaile Átha
Cliath le linn na saoire gach iarratas is gá a éisteacht
láithreach nó go pras. Gnı́omhóidh an Breitheamh sin mar
Bhreitheamh saoire go ceann bliana ó dháta a roghnaithe.
Mura mbeidh comhshocrú idir na Breithiúna, is é a bheidh
ina Bhreitheamh saoire an Breitheamh is déanaí a bheidh
ceaptha mura mbeidh sé tar éis fónamh cheana mar Bhreith-
eamh saoire ar feadh dhá bhliain, agus, más rud é go mbeidh
sé tar éis fónamh amhlaidh, ansin is é a bheidh ina Bhreith-
eamh saoire an Breitheamh sóisir nach mbeidh tar éis
fónamh ar feadh dhá bhliain de réir oird sóisearachta ceap-
acháin, agus más rud é go mbeidh, agus aon uair a bheidh,
na Breithiúna go léir tar éis fónamh ar feadh dhá bhliain,
ansin, sa chás sin, gníomhóidh gach Breitheamh i ndiaidh a
chéile in ord sóisearachta mar Bhreitheamh saoire go ceann
bliana. Féadfaidh aon Bhreitheamh eile den Ard-Chúirt suí
le linn saoire in ionad aon Bhreithimh shaoire. Ní bheidh an
Príomh-Bhreitheamh faoi dhliteanas gníomhú mar Bhreith-
eamh saoire.

6. Aon aga idir na suíonna den Ard-Chúirt, nach mbeidh
ar áireamh i saoire, measfar, a mhéid a bhainfidh leis an
mBreitheamh saoire do chur gnó i gcrích, gur cuid den
tsaoire é.

————————

ORDÚ 119.

An modh chun Breithiúna a aitheasc; róbaí an bhinse
agus an bharra.

1. Déanfar Breithiúna na nUaschúirteanna a aitheasc i
nGaeilge nó i mBéarla faoina dteidil agus a n-ainmneacha
faoi seach, agus féadfar tagairt dóibh mar ‘‘An Chúirt’’ i
nGaeilge nó ‘‘The Court’’ i mBéarla.
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2. Caithfidh Breithiúna na nUaschúirteanna, ar gach
ócáid, le linn na suı́onna, lena n-áirı́tear suı́onna den Phrı́omh-
Chúirt Choiriúil, an éide seo a leanas, eadhon, cóta dubh
agus veist de dhéanamh agus d’ábhar caighdeánach, mar a
bhíodh á gcaitheamh ag Abhcóide Sinsir, fallaing dhubh
de phoiplín Éireannach agus de dhéanamh agus d’ábhar
caighdeánach, bandaí bána, agus peiriúic den chineál ar a
dtugtar an pheiriúic bheag nó an pheiriúic bhobáilte.

3. Nuair a bheidh siad sa chúirt, láithreoidh Abhcóide Sin-
sir agus Sóisir agus iad gléasta in éide dhorcha, agus i róbaí
agus bandaí agus le peiriúicí den sórt a chaitheadh Abhcóide
Sinsir agus Sóisir faoi seach go dtí seo, agus ní thabharfar
éisteacht d’aon Abhcóide in aon chás le linn na suíonna
mura mbeidh sé gléasta amhlaidh.

————————

ORDÚ 120.

Ateangairí agus Tiontuithe.

1. Beidh cibé líon ateangairí ann a iarrfaidh an Príomh-
Bhreitheamh agus Uachtarán na hArd-Chúirte faoi seach, ó
thráth go chéile, le foréileamh i scríbhinn arna dhíriú chuig
an Aire Dlí agus Cirt, agus freastalóidh na hateangairí sin ar
na Cúirteanna agus ar Oifigí na nUaschúirteanna agus beidh
siad ar fáil chun freastal ar na Cúirteanna sin de réir mar is
gá chun aon chúis nó ábhar a éisteacht.

2. Aon toghairm, achainí nó fógra a bheidh le seirbheáil
go pearsanta sa Ghaeltacht, más i mBéarla di nó dó, féad-
faidh tiontú Gaeilge ar an doiciméad sin a bheith ag gabháil
leis, agus mura mbeidh an tiontú sin ag gabháil leis tiontóidh
duine de na hateangairí go Gaeilge é, agus beidh de cheangal
ar an bpáirtí a mbeidh an toghairm, an achainí nó an fógra
sin á seirbheáil nó á sheirbheáil aige tiontú Gaeilge a sheach-
adadh i dteannta na cóipe Béarla den doiciméad a bheidh
i gceist.

3. Aon toghairm, achainí nó fógra, más i nGaeilge di nó
dó, féadfaidh tiontú Béarla ar an doiciméad sin a bheith ag
gabháil leis, agus mura mbeidh an tiontú sin ag gabháil leis
tiontóidh duine de na hateangairí go Béarla é, agus beidh de
cheangal ar an bpáirtı́ a mbeidh an toghairm, an achainí nó
an fógra sin á seirbheáil nó á sheirbheáil aige tiontú Béarla
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a sheachadadh i dteannta na cóipe Gaeilge den doiciméad a
bheidh i gceist.

4. Déanfaidh duine de na hateangairí mionnscríbhinn i
mBéarla arna comhdú ag aon pháirtí sa Phríomh-Oifig, ar
aon pháirtí eile san imeacht céanna dá iarraidh sin, a thiontú
go Gaeilge, agus, mar an gcéanna, déanfar aon mhionn-
scríbhinn i nGaeilge a thiontú go Béarla, ar an gcoinníoll go
ndéanfaidh an páirtí a mbeidh an tiontú sin ag teastáil uaidh,
nó a aturnae, dearbhú a chomhdú á dhearbhú nach dtuig-
eann an páirtí sin an teanga ina mbeidh an mhionn-
scríbhinn sin comhdaithe. Beidh an páirtí a mbeidh an
tiontú sin uaidh i dteideal cóip fhianaithe amháin de a fháil
saor in aisce.

5. San Ordú seo ciallóidh an abairt ‘‘an Ghaeltacht’’ an
limistéar geografach ina mbeidh cibé ceantair d’Éirinn
cuimsithe a dhearbhóidh an tOireachtas ó thráth go chéile.

————————

ORDÚ 121.

Doiciméid a Sheirbheáil.

1. San Ordú seo, mura bhfuil sé aimhréireach leis an
gcomhthéacs, folaíonn ‘‘doiciméad’’ pléadáil, fógra, mionn-
scríbhinn nó ordú.

2. Seachadfar nó seirbheálfar aon doiciméad faoi na Rial-
acha seo, ar doiciméad é nach gceanglófar é a sheirbheáil go
pearsanta, tríd an doiciméad nó cóip de (de réir mar is cuí)
a fhágáil ag, nó tríd an doiciméad nó cóip de (de réir mar is
cuí) a chur leis an bpost réamhíoctha cláraithe chuig, an áit
chónaithe nó an áit ghnó sa Stát a bheidh ag an duine a
bheidh le seirbheáil nó an áit ghnó sa Stát a bheidh ag an
aturnae (más ann) a bheidh ag gníomhú thar a cheann sna
himeachtaí lena mbainfidh an doiciméad.

3. Maidir le seachadadh aon doiciméid nó lena sheirbheáil
leis an bpost, ar doiciméad é a n-údarófar é a sheachadadh
nó a sheirbheáil leis an bpost, measfar é a bheith seirbheáilte
an tráth a dhéanfaí é a sheachadadh i ngnáthchúrsa an
phoist.

4. Beidh in aon doiciméad a bheidh le seirbheáil nó le
seachadadh faoi na Rialacha seo ainm agus áit chláraithe
ghnó an aturnae thar ceann an pháirtí a mbeidh an doicim-
éad á sheirbheáil aige agus, freisin, ainm agus áit chláraithe
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ghnó an aturnae a bheidh le seirbheáil nó, i gcás páirtí nach
ngníomhóidh trí aturnae, an t-ainm agus an seoladh i gcomh-
air an duine sin a sheirbheáil.

5. I gcás nach mbeidh aon láithreas taifeadta ar son páirtí,
nó i gcás nach mbeidh seoladh le haghaidh seirbheála mar a
cheanglaítear le hOrdú 4 agus le hOrdú 12 tugtha ag páirtí
nó ag a aturnae, de réir mar a bheidh, féadfar aon doicméad
nach mbeidh le seirbheáil go pearsanta, agus nach mbeidh
aon mhodh eile seirbheála ordaithe dó, a sheirbheáil tríd an
doiciméad sin a chomhdú sa Phríomh-Oifig.

6. Má cheanglaítear leis na Rialacha seo nó ar aon slí eile
aon doiciméad a sheirbheáil go pearsanta, déanfar an tseir-
bheáil, an oiread agus is féidir sin, ar an modh a bheidh
forordaithe chun toghairm thionscnaimh a sheirbheáil go
pearsanta.

7. Má cheanglaítear leis na Rialacha seo nó ar aon slí eile
aon doiciméad a sheirbheáil go pearsanta agus go ndealróidh
sé don Chúirt nach féidir seirbheáil phearsanta a dhéanamh
go pras, féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh le haghaidh
seirbheála ionadaí nó eile, nó chun fógra trí litir, fógrán nó
eile a chur in ionad seirbheála.

8. Nuair a bheidh fógra i scríbhinn tugtha trí aturnae ag
páirtí, a bheidh tar éis agairt nó láithriú i bpearsa, don pháirtí
freasúrach á rá an t-aturnae sin a bheith údaraithe chun
gníomhú sa chás nó san ábhar thar a cheann, féadfar aon
doiciméad a bheidh le seachadadh nó le seirbheáil ina
dhiaidh sin ar an bpáirtí céadluaite sin a sheachadadh nó a
sheirbheáil ar an aturnae sin, ach amháin i gcás ina gceang-
lófar é a sheirbheáil go pearsanta.

9. Más rud é, in aon ábhar sibhialta nó tráchtála a bheidh
ar feitheamh os comhair cúirte nó binse de chuid tíre
coigríche, go ndéanfaidh an tAire Gnóthaí Eachtracha litir
iarrata ón gcúirt nó ón mbinse sin chun aon phróis nó
forghairm san ábhar sin a sheirbheáil ar aon duine in Éirinn
a tharchur chuig an Máistir, agus go mbeidh curtha in iúl
aige é a bheith inmhianaithe éifeacht a thabhairt di, glacfar
leis an nós imeachta seo a leanas:—

(1) Beidh ag gabháil leis an litir iarrata chun seirbheáil
a dhéanamh tiontú uirthi sa Bhéarla, agus dhá chóip den
phróis nó den fhorghairm a bheidh le seirbheáil, agus dhá
chóip di sa Bhéarla.

(2) Déanfaidh an t-aturnae thar ceann an duine a
mbeidh agra á dhéanamh aige i leith na próise nó na for-
ghairme, nó, i gcás gan aon aturnae den sórt sin a bheith
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ann, an Prı́omh-Aturnae Stáit, an phróis nó an fhorghairm a
sheirbheáil de réir chleachtas agus nós imeachta na Cúirte.

(3) Déanfar an tseirbheáil sin trí chóip amháin den
phróis a bheidh le seirbheáil a sheachadadh ar an duine a
bheidh le seirbheáil agus a fhágáil aige, maille le cóip amháin
den tiontú uirthi, de réir rialacha agus chleachtas na Cúirte.

(4) Tar éis an tseirbheáil a bheith déanta cuirfidh an
seirbheálaı́ próise cóip amháin den phróis ar ais chuig an
Máistir, mar aon leis an bhfianaise ar a seirbheáil le
mionnscríbhinn ón duine a mbeidh an tseirbheáil á déanamh
aige, arna fíorú le deimhniú nótaireachta, agus sonraí i
dtaobh muirear i leith chostas déanta na seirbheála sin.

(5) Cuirfidh an t-aturnae réamhráite sonraí i dtaobh
muirear i leith costas déanta na seirbheála faoi bhráid an
Mháistir Fómhais agus deimhneoidh seisean na muirir, nó
cibé suim eile is iníoctha go cuí i leith costas déanta na seir-
bheála, a bheith ceart. Cuirfidh an Máistir cóip de na muirir
agus den deimhniú sin ar aghaidh chuig an Aire Airgeadais.

(6) Déanfaidh an Máistir an litir iarrata chun seir-
bheáil a dhéanamh a bheidh faighte ón tír choigríche, mar
aon leis an bhfianaise ar an tseirbheáil, agus cóip de na
muirir agus den deimhniú ón Máistir Fómhais, arna
deimhniú go cuí lena húsáid lasmuigh den dlínse, a tharchur
chuig an Aire Gnóthaí Eachtracha. Is i bhFoirm Uimh. 3 i
bhFoscríbhinn D, Cuid III, a bheidh an deimhniú sin.

(7) Ar an bPríomh-Aturnae Stáit dá iarraidh sin, le
toiliú an Aire Airgeadais, féadfaidh an Chúirt gach ordú a
dhéanamh le haghaidh seirbheála ionadaí nó eile is gá chun
éifeacht a thabhairt don riail seo.

————————

ORDÚ 122.

Tréimhse Ama.

1. I gcás ina mbeidh teorainn mhíonna curtha, leis na
Rialacha seo nó le haon ordú, le tréimhse ama chun aon
ghníomh a dhéanamh nó aon imeacht a thionscnamh, is de
réir míonna féilire a ríomhfar an tréimhse ama sin, mura
mbeidh a mhalairt sainráite.

2. I gcás ina gceapfar nó ina lamhálfar aon tréimhse theor-
anta ama is lú ná sé lá ó aon dáta nó i ndiaidh aon teagmhais
chun aon ghníomh a dhéanamh nó aon imeacht a thionsc-
namh, ní áireofar an Satharn, an Domhnach, Lá Nollag ná
Aoine an Chéasta agus an tréimhse theoranta ama sin á
ríomh.
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3. I gcás ina rachaidh an tréimhse ama chun aon ghníomh
a dhéanamh nó aon imeacht a thionscnamh in éag ar Shath-
arn, ar Dhomhnach, nó ar lá eile a mbeidh na hoifigí dúnta,
agus, dá dheasca sin, nach féidir an gníomh sin a dhéanamh
nó an t-imeacht sin a thionscnamh an lá sin, measfar, chomh
fada is a bhainfidh le ham déanta an ghnímh nó le ham
tionscanta an imeachta, é a bheith déanta nó tionscanta go
cuí má dhéantar nó má thionscnaítear é an chéad lá eile a
mbeidh na hoifigí ar oscailt.

4. Mura n-ordóidh an Chúirt é, nó mura mbeidh toiliú
chuige, ní dhéanfar pléadáil a sheachadadh nó a leasú i rith
na saoire Fada.

5. Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, ní áireofar
tréimhse ama na saoire Fada agus na tréimhsí ama a cheap-
tar nó a lamháiltear leis na Rialacha seo chun aon phléadáil
a leasú, nó a sheachadadh, á ríomh.

6. Ní áireofar an lá a seirbheálfar ordú le haghaidh urrúis
i leith costas agus an tréimhse ama as sin amach go dtí an lá
a dtabharfar an t-urrús sin, agus an lá sin san áireamh, nuair
a bheidh an tréimhse ama a bheidh lamháilte chun pléadáil,
agarcheisteanna a fhreagairt, nó aon imeacht eile a thionsc-
namh sa chúis nó san ábhar, á ríomh.

7. Beidh cumhacht ag an gCúirt an tréimhse ama a cheap-
tar leis na Rialacha seo, nó a shocrófar le haon ordú ag fadú
tréimhse ama, chun aon ghníomh a dhéanamh nó aon
imeacht a thionscnamh, a fhadú nó a ghiorrú ar cibé téarmaí
(más ann) a ordóidh an Chúirt, agus féadfar aon fhadú den
sórt sin a ordú cé nach mbeidh an t-iarratas air déanta go dtí
tar éis dheireadh na tréimhse ama a bheidh ceaptha nó
lamháilte.

8. Féadfar, le toiliú i scríbhinn, gan iarratas chun na
Cúirte, fadú a dhéanamh ar an tréimhse ama chun aon
phléadáil, freagra nó doiciméad eile a sheachadadh, a leasú
nó a chomhdú.

9. Déanfar toghairmeacha, pléadálacha, fógraí, orduithe
agus imeachtaí eile a sheirbheáil roimh a cúig a chlog san
iarnóin, ach amháin ar an Satharn, nuair a dhéanfar an
tseirbheáil roimh a haon a chlog san iarnóin. Seirbheáil a
dhéanfar i ndiaidh a cúig a chlog san iarnóin aon dálach ach
amháin an Satharn, measfar, chun críche aon tréimhse ama
i ndiaidh na seirbheála sin a ríomh, í a bheith déanta an lá
dár gcionn. Seirbheáil a dhéanfar i ndiaidh a haon a chlog
san iarnóin ar an Satharn, measfar, chun na críche céanna, í
a bheith déanta ar an Luan dár gcionn.

10. In aon chás ina ndéantar aon líon áirithe laethanta,
gan é a bheith sainráite gur laethanta glan iad, a fhorordú
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leis na Rialacha seo, déanfar iad a ríomh gan an chéad lá a
áireamh ach an lá deiridh a áireamh.

11. In aon chúis nó ábhar nach mbeidh aon imeacht tar
éis bheith inti nó ann ar feadh bliana amháin ón imeacht
deireanach a bheidh tar éis bheith inti nó ann, déanfaidh an
páirtí ar mian leis dul ar aghaidh fógra míosa a thabhairt don
pháirtí eile á rá é a bheith ar intinn aige dul ar aghaidh. In
aon chúis nó ábhar nach mbeidh aon imeacht tar éis bheith
inti nó ann ar feadh dhá bhliain ón imeacht deireanach a
bheidh tar éis bheith inti nó ann, féadfaidh an cosantóir iarr-
aidh ar an gCúirt í nó é a dhíbhe d’uireasa í nó é a thabhairt
ar aghaidh, agus féadfaidh an Chúirt, ar an iarratas sin a
éisteacht, a ordú an chúis nó an t-ábhar a dhíbhe dá réir sin
nó féadfaidh sí cibé ordú a dhéanamh agus ar cibé téarmaí
is cóir leis an gCúirt. Ní mheasfar foriarratas nó toghairm
nach mbeidh aon ordú déanta air nó uirthi a bheith ina
imeacht nó ina himeacht faoi réim na rialach seo ach measfar
fógra trialach, d’ainneoin é a bheith curtha ar ceal, a bheith
ina imeacht faoi réim na rialach seo.

————————

ORDÚ 123.

Tuairisceoireacht Luathscríbhinne.

1. Ag triail nó éisteacht aon chúise nó ábhair le fianaise
béil, féadfaidh páirtí ar bith iarratas a dhéanamh chun an
Bhreithimh ar ordú go ndéanfadh luathscríobhaí tuairisc ar
na himeachtaí, agus air sin ceapfaidh an Breitheamh luath-
scríobhaí a dhéanfaidh nóta de na nithe seo a leanas—

(a) an fhianaise béil;

(b) i gcás caingne a bheidh á triail ag Breitheamh agus
giúiré, coimriú agus treoruithe an Bhreithimh
don ghiúiré, agus na haighneachtaí agus na for-
éilimh a chuirfear faoi bhráid an Bhreithimh agus
a rialuithe orthu;

(c) in aon chás a bheidh á thriail ag Breitheamh gan
ghiúiré, breithiúnas an Bhreithimh (mura rud é
gur breithiúnas i scríbhinn a bheidh ann).

2. Nuair a bheidh aon fhiosrúchán i dtaobh damáistí á
éisteacht nó imeachtaí eile á n-éisteacht ag an Máistir le
fianaise béil, féadfaidh páirtí ar bith iarratas a dhéanamh
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chun an Mháistir ar ordú go ndéanfadh luathscríobhaí
tuairisc ar na himeachtaí agus air sin ceapfaidh an Máistir
luathscríobhaí a dhéanfaidh nóta luathscríbhneoireachta den
fhianaise béil agus de bhreithiúnas an Mháistir (mura rud é
gur breithiúnas i scríbhinn a bheidh ann), agus ní bheidh
feidhm ag Ordú 36, riail 44, i gcás den sórt sin.

3. Is é an páirtí a mbeidh ordú á iarraidh aige faoi riail 1
nó riail 2 a ı́ocfaidh luach saothair an luathscrı́obhaı́ agus beidh
an íocaíocht sin ina muirear ar an bpáirtí sin mura rud é go
ndeimhneoidh an Breitheamh nó an Máistir (de réir mar a
bheidh), tar éis na trialach nó na héisteachta, gurb é a
thuairim é a bheith fóirsteanach na himeachtaí nó aon chuid
díobh a bheith tuairiscithe amhlaidh. Má thugtar an deimh-
niú sin beidh luach saothair an luathscrı́obhaı́ as na himeacht-
aí nó cuid de na himeachtaí lena mbainfidh an deimhniú a
thuairisciú ina chuid de na costais sa chúis.

4. Beidh cumhacht ag an mBreitheamh, i gcúrsa na trial-
ach nó na héisteachta nó ar í a bheith críochnaithe, a ordú
go dtabharfar dó ar chostas an phobail, nó go dtabharfar
d’aon pháirtí a iarrfaidh iad ar chostas an pháirtí sin, cóip-
eanna d’athscríbhinn an luathscríobhaí den fhianaise nó
d’aon chuid di.

5. I ngach cás déanfar an luathscrı́bhinn bhunaidh a thaisc-
eadh san oifig chuí.

6. (a) I gcás achomhairc, ní dhéanfar ach cibé cuid den
luathscríbhinn a gcomhaontóidh na páirtithe í
a bheith iomchuí a athscríobh agus a chur sna
leabhair achomhairc a bheidh le taisceadh ag
an achomharcóir de bhun Ordú 58, riail 12.
Féadfaidh páirtí ar bith, áfach, a chur faoi
deara go ndéanfar aon chuid bhreise den nóta
luathscríbhneoireachta a athscríobh agus a
chur leis na leabhair achomhairc, ach ní
dhéanfar costais na hathscríbhinne sin, nó na
caiteachais a bhainfidh le cóipeanna a dhéan-
amh di, a cheadú dó mar chuid d’aon chostais
a dhámhfar dó mura rud é go ndeimhneoidh
an Chúirt Uachtarach, díreach tar éis an
achomhairc, gurb é a tuairim é a bheith fóir-
steanach nó inmhianaithe an athscríbhinn den
chuid bhreise sin den nóta luathscríbhneoir-
eachta a bheith taiscthe leis na leabhair
achomhairc.

(b) Beidh cumhacht ag an gCúirt Uachtarach, ar
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pháirtí ar bith dá iarraidh sin nó gan aon iarr-
atas den sórt sin, a ordú, sula n-éistfear
achomharc nó le linn a éisteachta, go ndéanfar
aon chuid de nóta luathscríbhneoireachta nach
mbeidh curtha sna leabhair achomhairc a ath-
scríobh agus a chur leis na leabhair sin.

(c) Déanfar an athscríbhinn bhunaidh a thaisceadh in
Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.

————————

ORDÚ 124.

An éifeacht a bheidh le neamhchomhlı́onadh na Rialacha.

1. Ní thabharfaidh neamhchomhlíonadh na Rialacha seo
go mbeidh aon imeachtaí ar neamhní mura rud é go n-ord-
óidh an Chúirt é, ach féadfar na himeachtaí sin a chur ar
ceal go hiomlán nó go páirteach mar imeachtaí neamhrialta,
nó a leasú, nó déileáil leo ar shlí eile ar cibé modh agus ar
cibé téarmaí is cuí leis an gCúirt.

2. Ní cheadófar aon iarratas chun aon imeacht a chur ar
ceal mar gheall ar neamhrialtacht mura rud é go ndéanfar é
laistigh de thréimhse réasúnach ama, ná más rud é go
mbeidh aon bheart úr déanta ag páirtí an iarratais tar éis an
neamhrialtacht a theacht ar eolas.

3. I gcás ina ndéanfar iarratas chun imeachtaí a chur ar
ceal mar gheall ar neamhrialtacht, déanfar na hagóidí uile
agus faoi seach a mbeifear ar intinn seasamh orthu a lua san
fhógra foriarratais.

————————

ORDÚ 125.

Léiriú agus foirmeacha.

1. Sna Rialacha seo, mura bhfuil aon ní san ábhar nó sa
chomhthéacs atá aimhréireach leis sin, beidh leis na focail
agus leis na habairtí uile agus faoi seach a luaitear anseo ina
dhiaidh seo, nó folóidh siad, na bríonna seo a leanas:

folóidh ‘‘ábhar’’ gach imeacht sa Chúirt nach imeacht i gcúis;

folaíonn ‘‘achainíoch’’ aon duine a mbeidh iarratas á dhéan-
amh aige chun na Cúirte, le hachainí nó foriarratas, ar shlí
seachas amhail i gcoinne cosantóra;
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ciallaíonn ‘‘na hAchtanna’’ Acht na gCúirteanna (Bunú agus
Comhdhéanamh), 1961, agus Achtanna na gCúirteanna
(Forálacha Forlíontacha), 1961 go 1981;

folaíonn ‘‘agra’’ caingean;

ciallaíonn ‘‘áit chláraithe ghnó’’ áit ghnó arna clárú go cuí
faoi na hAchtanna Aturnaetha, 1954 agus 1960;

ciallaíonn ‘‘an Banc’’ Gobharnóir agus Cuideachta Bhanc na
hÉireann nó banc an Ghobharnóra agus na Cuideachta sin,
de réir mar a éilíonn an comhthéacs;

ciallaı́onn ‘‘an Bunreacht’’ Bunreacht na hÉireann a d’achtaigh
an pobal ar an 1ú lá d’Iúil, 1937;

ciallaíonn ‘‘caingean’’ imeacht sibhialta arna thionscnamh le
toghairm thionscnaimh nó i cibé slí eile a údarófar leis na
Rialacha seo, ach ní fholaíonn sé imeacht coiriúil ar agra an
Ard-Aighne;

tá le ‘‘caingean aimiréalachta’’ an bhrí a thugtar dó le hOrdú
64, riail 1;

ciallaı́onn ‘‘caingean phrobháide’’ aon imeacht arna thionsc-
namh le toghairm thionscnaimh agus ina mbeifear ag
iarraidh go ndeonófar nó go n-aisghairfear probháid, nó
litreacha riaracháin, nó faoiseamh dá samhail;

ciallaíonn ‘‘cóip fhianaithe’’ cóip arna fianú ag Maoirseoir
na gClóscríobhaithe, nó ag cibé oifigeach nó oifigigh a ainm-
neoidh Uachtarán na hArd-Chúirte;

tá le ‘‘corparáid iontaobhais’’ an bhrí a thugtar dó le fo-alt
(4) d’alt 30 den Acht Comharbais, 1965;

folaíonn ‘‘cosantóir’’ gach duine ar a seirbheálfar toghairm
thionscnaimh, nó ar a seirbheálfar fógra faoi aon imeachtaí,
nó a bheidh i dteideal freastal ar aon imeachtaí;

ciallaíonn ‘‘an Chúirt’’ an Ard-Chúirt nó Breitheamh nó
Breithiúna den Chúirt sin, de réir mar a éilíonn an comh-
théacs, agus folaíonn sé an Máistir, an Scrúdaitheoir agus an
tOifigeach Probháide, i gcás ina mbeidh dlínse acu faoi
seach;

folaíonn ‘‘cúis’’ aon chaingean, agra nó imeacht bunaidh eile
idir gearánaí agus cosantóir, agus aon imeacht coiriúil;

ciallaíonn ‘‘an Cuntasóir’’ an Cuntasóir a bheidh ag gabháil
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leis an Ard-Chúirt nó ionadaí dó arna cheapadh ag an Aire
Dlí agus Cirt;

folaíonn ‘‘duine’’ comhlacht corpraithe (cibé acu is il-
chorparáid nó corparáid aonair é) agus comhlacht neamh-
chorpraithe daoine;

folaíonn ‘‘gearánaí’’ aon duine a mbeidh aon fhaoiseamh á
lorg aige (ar shlí seachas mar fhrithéileamh mar chosantóir)
i gcoinne aon duine eile le haon chineál imeachta shibhialta;

ciallaíonn ‘‘an Máistir’’ Máistir na hArd-Chúirte;

i gcás duine a gceadófar dó de réir dlí dearbhascadh in ionad
mionnú, folaíonn ‘‘mionn’’ dearbhascadh;

i gcás duine a gceadófar dó de réir dlí dearbhú in ionad
mionnú, folaíonn ‘‘mionnscríbhinn’’ dearbhú;

folaíonn ‘‘páirtí’’ gach duine ar a seirbheálfar fógra faoi aon
imeachtaí nó a bheidh ag freastal ar aon imeachtaí, bíodh
nach mbeidh sé ainmnithe ar an taifead;

folaíonn ‘‘pléadáil’’ toghairm thionscnaimh, ráiteas éilimh,
cosaint, frithéileamh, freagra ar fhreagra, achainí nó freagra;

ciallaíonn ‘‘an Phríomh-Oifig’’ an Phríomh-Oifig arna bunú
le hAcht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961;

folaíonn ‘‘scríbhneoireacht’’ clódóireacht, clóscríbhneoir-
eacht, liteagrafaíocht, fótagrafaíocht agus modhanna eile
chun focail a léiriú nó a atáirgeadh i bhfoirm infheicthe agus
forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;

folaíonn ‘‘sirriam’’ Cláraitheoir Contae le linn dó bheith ag
feidhmiú cumhachtaí agus feidhmeanna sirriam;

folaíonn ‘‘talamh’’ measáistí, tionóntáin, oidhreachtáin, tithe
agus foirgnimh faoi aon tionacht;

ciallaíonn ‘‘na hUaschúirteanna’’ an Chúirt Uachtarach, an
Ard-Chúirt, an Chúirt Achomhairc Choiriúil agus an
Phríomh-Chúirt Choiriúil;

ciallaíonn ‘‘urrúis údaraithe’’ aon infheistíocht ina bhféadfar
airgead a bheidh faoi rialú aon chúirte, nó faoi réir ordú aon
chúirte, a infheistiú de bhun fhorálacha an Achta Iontaobh-
aithe (Infheistíochtaí Údaraithe), 1958, alt 3;
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forléireofar focail lena ngabhann brí an uatha mar fhocail
lena ngabhann brí an iolra agus vice versa;

forléireofar focail lena ngabhann brí na firinscne mar fhocail
lena ngabhann brí na baininscne.

2. Measfar gur cuid de na Rialacha seo na Foscríbhinní
uile agus faoi seach a ghabhann leis na hOrduithe seo.

3. Úsáidfear na foirmeacha faoi seach sna Foscríbhinní
sin, i gcás inarb infheidhme nó inar cuí iad, fara cibé
athruithe nó modhnuithe is gá sna himthosca. I gcás ina
mbeidh na foirmeacha sin infheidhme nó cuí, titfidh aon
chostais a thiocfaidh d’aon fhoirmeacha eile, nó foirmeacha
níos fadálaí, a úsáid ar an bpáirtí a bheidh á n-úsáid, nó
dícheadófar na costais sin dó, mura n-ordóidh an Chúirt a
mhalairt.

————————

ORDÚ 126.

Ginearálta.

1. Ní oibreoidh cúlghairm na nOrduithe agus na Rialacha
a luaitear i bhFoscríbhinn Z chun aon seanriail Chúirte a
athbheochan.

2. I gcás nach mbeidh aon socrú eile déanta leis na hAcht-
anna nó leis na Rialacha seo, fanfaidh an nós imeachta agus
an cleachtas láithreach i bhfeidhm.

3. Le linn thréimhse aon fholúntais in oifig an Phríomh-
Bhreithimh oibreoidh na Rialacha seo amhail is dá mbeadh
na focail ‘‘Uachtarán na hArd-Chúirte’’ á n-úsáid áit ar bith
a n-úsáidtear na focail ‘‘an Príomh-Bhreitheamh’’; agus le
linn thréimhse aon fholúntais in oifig Uachtarán na hArd-
Chúirte oibreoidh na Rialacha seo amhail is dá mbeadh na
focail ‘‘an Príomh-Bhreitheamh’’ á n-úsáid áit ar bith a
n-úsáidtear na focail ‘‘Uachtarán na hArd-Chúirte’’.

4. Measfar aon taifead in aon leabhar cúiseanna nó leabh-
air thaifid eile, a cheanglaítear a dhéanamh leis na Rialacha
seo, a bheith déanta de réir na Rialacha sin má dhéantar é
in aon ríomhaire nó in aon chineál taifeadta eile arna fhor-
mheas ó thráth go chéile ag Uachtarán na hArd-Chúirte.

5. Féadfar aon chomhad nó taifead cúirte a choimeád i
cibé foirm a fhormheasfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte ó
thráth go chéile.
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FOSCRÍBHINN A.

CUID I.

TOGHAIRM THIONSCNAIMH.

Uimh. 1. O. 1, r. 2

Toghairm iomlánach.

An Ard-Chúirt.

19 Uimh.
Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

Don chosantóir
as i gContae

Ceanglaítear leis an toghairm iomlánach seo ort láithreas a thaifeadadh, i
bpearsa nó trí aturnae, sa Phríomh-Oifig, na Ceithre Chúirt, Baile Átha
Cliath, sa chaingean sin thuas laistigh d’ocht lá tar éis an toghairm seo a
sheirbheáil ort (gan lá na seirbheála sin a áireamh); agus Bíodh Seo ina
Fhógra, mura ndéanfaidh tú amhlaidh, go bhféadfaidh an gearánaí dul ar
aghaidh sa chaingean sin, agus go bhféadfar breithiúnas a thabhairt i
d’éagmais.

Le hOrdú,
Príomh-Bhreitheamh na hÉireann,

an lá de míle naoi gcéad

N.B.—Tá an toghairm seo le seirbheáil laistigh de dhá mhí dhéag féilire óna
dháta seo agus, má athnuaitear í, laistigh de shé mhí féilire ó dháta na
hathnuachana deiridh, agus lá an dáta sin san áireamh, agus níl sí le
seirbheáil ina dhiaidh sin.

Féadfaidh an cosantóir láithriú dá réir seo trí láithreas a thaifeadadh go
pearsanta nó trí aturnae sa Phríomh-Oifig, na Ceithre Chúirt, Baile Átha
Cliath.

Formhuiniú ginearálta an éilimh.

Is é éileamh an ghearánaí
(Arna shíniú)

Is é an gearánaí, , a d’eisigh an toghairm seo.
Tá cónaí air i
(luaigh an seoladh go cruinn). Is é
agus is é a sheoladh le haghaidh seirbheála

nó,
Is é , aturnae thar ceann an ghearánaí, a d’eisigh an toghairm
seo. Is é áit chláraithe ghnó an aturnae sin.
Tá cónaí ar an ngearánaí i , agus is é.
Sheirbheáil mé an toghairm seo i
ar an gcosantóir Dé an lá de

19 .
Arna fhormhuiniú an lá de 19 .

(Arna shíniú)

(Seoladh)
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O. 1, r. 3 Uimh. 2.

Toghairm achomair.

An Ard-Chúirt.
19 Uimh.

Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

Don chosantóir
as i gContae

Ceanglaítear leis an toghairm achomair seo ort láithreas a thaifeadadh, i
bpearsa nó trí aturnae, sa Phríomh-Oifig, na Ceithre Chúirt, Baile Átha
Cliath, sa chaingean sin thuas laistigh d’ocht lá tar éis an toghairm seo a
sheirbheáil ort (gan lá na seirbheála sin a áireamh); agus Bíodh Seo ina
Fhógra, má thaifeadann tú an láithreas sin, go ndéanfar fógra cuí i dtaobh
an lae agus an trátha a éistfear an toghairm seo a sheachadadh ag an seoladh
le haghaidh seirbheála a bheidh luaite sa mheabhrán láithris, ach mura
dtaifeadfaidh tú an láithreas sin, go bhféadfaidh an gearánaí dul ar aghaidh
sa chaingean sin, agus go bhféadfar, gan aon fhógra eile, breithiúnas a
thabhairt inti i d’éagmais.

Le hOrdú,
Príomh-Bhreitheamh na hÉireann,

an lá de míle naoi gcéad

N.B.—Tá an toghairm seo le seirbheáil laistigh de dhá mhí dhéag féilire ó
dháta na toghairme nó, má athnuaitear í, laistigh de shé mhí féilire ó dháta
na hathnuachana deiridh, agus lá an dáta sin san áireamh, agus níl sí le
seirbheáil ina dhiaidh sin.

Féadfaidh an cosantóir láithriú dá réir seo trí láithreas a thaifeadadh go
pearsanta nó trí aturnae sa Phríomh-Oifig, na Ceithre Chúirt, Baile Átha
Cliath.

Formhuiniú speisialta an éilimh.

Is é éileamh an ghearánaí
(Arna shíniú)

Nuair nach bhfuil á éileamh ag an ngearánaí ach suim leachtaithe, cuir leis
seo an formhuiniú i leith costas (más ann) a fhorordaítear le hOrdú 4, riail
5, mar a leanas:—

agus £ i leith costas, agus ar £ a íoc i leith an
éilimh agus £ i leith costas laistigh de shé lá tar éis na
seirbheála beidh bac ar a thuilleadh imeachtaí.
Is é an gearánaí a d’eisigh an toghairm seo.
Tá cónaí air i
(luaigh an seoladh go cruinn). Is é,
agus is é a sheoladh le haghaidh seirbheála

nó,
Is é , aturnae thar ceann an ghearánaí, a d’eisigh an toghairm
seo. Is é áit chláraithe ghnó an aturnae sin.
Tá cónaí ar an ngearánaí i , agus is é.
Sheirbheáil mé an toghairm seo i
ar an gcosantóir Dé an lá de

19 .
Arna fhormhuiniú an lá de 19 .

(Arna shíniú)

(Seoladh)
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Uimh. 3. O. 1, r. 4

Toghairm speisialta.

An Ard-Chúirt.
Maidir le 19 Uimh.

Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

(nó mura ábhar inter partes é)
Ar iarratas ó A.B.

Do
as i gContae

Ceanglaítear leis an toghairm speisialta seo ort freastal os comhair an
Mháistir sna Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, an lá de
ar a chlog roimh nóin, tráth a éistfear an toghairm seo a eisíodh
an lá de , agus mura ndéanfaidh tú freastal i
bpearsa nó trí aturnae san am agus san áit réamhráite déanfar cibé ordú
agus tionscnófar cibé imeachtaí is cóir agus is fóirsteanach leis an gCúirt;
agus Bíodh Seo ina Fhógra más mian leat freastal agus éisteacht a fháil
gur ceart duit láithreas a thaifeadadh ar dtús.

Le hOrdú,
Príomh-Bhreitheamh na hÉireann,

an lá de míle naoi gcéad

N.B.—Ceanglaítear an toghairm seo a sheirbheáil ceithre lá ar a laghad
roimh an lá fillte atá luaite inti (gan lá na seirbheála a áireamh).

Formhuiniú speisialta an éilimh.

Is é éileamh an ghearánaí
(Arna shíniú)

Sceideal na mionnscríbhinne nó na mionnscríbhinní a bheartaíonn an
gearánaí (nó an t-iarratasóir) a úsáid le linn éisteacht na toghairme.
Is é an gearánaí (nó an t-iarratasóir) a d’eisigh an toghairm seo. Tá
cónaí air i (luaigh an seoladh go cruinn) agus is é.

nó,
Is é , aturnae thar ceann an ghearánaí (nó an iarratasóra),
a d’eisigh an toghairm seo. Is é áit chláraithe ghnó an aturnae sin.
Tá cónaí ar an ngearánaí (nó ar an iarratasóir) i
agus is é.
Sheirbheáil mé an toghairm seo i
ar an gcosantóir Dé an lá de

19 .
Arna fhormhuiniú an lá de 19 .

(Arna shíniú)
(Seoladh)

Uimh. 4. O. 8, r. 1
Meabhrán ar athnuachan toghairme.

(Ceannteideal mar atá sa Toghairm).
Séalaítear toghairm athnuaite sa chaingean seo arna formhuiniú mar a
leanas:—

(Cóip den toghairm bhunaidh agus de na formhuinithe.)
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O. 5, r. 6 Uimh. 5.
Deimhniú i dtaobh toghairm a sannadh.

(Ceannteideal mar atá sa Toghairm).
Deimhnímse, A.B., aturnae thar ceann an pháirtí thuasainmnithe, leis seo
go mbaineann an toghairm (nó an t-imeacht eile) atá i gceangal leis seo leis
na hábhair chéanna lena mbaineann an chúis nó an t-ábhar thuasluaite [nó
an chúis nó an t-ábhar dar teideal (cuir isteach an teideal)] a sannadh don
Bhreitheamh (nó a d’éist an Breitheamh) Onórach
Uasal nó go ngabhann sí leis an gcúis nó leis an ábhar sin ar dhóigh gur
den chaoithiúlacht é an Breitheamh céanna a bheith ag déileáil léi.

Uimh. 6.
O. 27, r. 6 Mionnscríbhinn ag fíorú formhuinithe faoi

(Ceannteideal mar atá sa Toghairm).
Mionnaímse, as

gníomhaire thar ceann an ghearánaí [nó de réir mar a bheidh], agus deirim
go bhfuil formhuiniú speisialta an éilimh ar an toghairm sa chaingean seo
léite agam agus gur fíor é de réir mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i
bhfios dom agus mar a chreidim.

Arna mhionnú, etc.

CUID II.

LÁITHREAS.

O. 12, r. 9 Uimh. 1.

Meabhrán láithris go ginearálta.

An Ard-Chúirt.
19 Uimh.

Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

Taifeadtar láithreas ar son C.D., an cosantóir sa chaingean seo.
Arna dhátú

(Arna shíniú)
E.F.,

aturnae thar ceann an chosantóra.
Is é áit chláraithe ghnó E.F.

[nó C.D., an cosantóir i bpearsa.
Is é áit chónaithe C.D.
Is é a sheoladh le haghaidh seirbheála ].
Do Chláraitheoir na Príomh-Oifige.

Bíodh seo ina fhógra go ndearna mé an lá seo inniu láithreas a thaifead-
adh sa Phríomh-Oifig, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, ar son

, de réir na toghairme tionscnaimh sa chaingean seo.

[Má theastaíonn ráiteas éilimh, cuir leis] Teastaíonn ón
sin go seachadfar ráiteas éilimh.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do
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Uimh. 2. O. 12, r. 21

Meabhrán láithris ag cur teorann leis an gcosaint.

(Ceannteideal mar atá sa Toghairm).

Taifeadtar láithreas ar son sa chaingean seo. Ní
bhainfidh cosaint an sin ach le cuid den mhaoin atá
luaite sa toghairm thionscnaimh, eadhon, leis an gclós, ar a dtugtar ‘‘An
Pháirc Mhór.’’

Arna dhátú

(Arna shíniú)
Do

Uimh. 3. O. 16, r. 4

Meabhrán ar láithriú de réir fógra tríú páirtí.

(Ceannteideal mar atá sa Toghairm).

Taifeadtar láithreas ar son de réir an fhógra tríú
páirtí a d’eisigh sa chaingean seo an lá de
19 .

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Uimh. 4. O. 15, r. 18

Mionnscríbhinn chun láithreas mar chaomhnóir a thaifeadadh.

(Ceannteideal mar atá sa Toghairm).

Mionnaímse,
as [áit chónaithe agus tuairisc an teisteora]
agus deirim mar a leanas:—

Is duine ceart cuí é E.F., as ,
chun gníomhú mar chaomhnóir ad litem ar an naíonchosantóir thuas-
ainmnithe, agus níl aon leas aige sna hábhair atá i gceist sa chaingean [san
ábhar] seo i gcodarsna le leas an naín sin, agus tá toiliú an E.F. sin chun
gníomhú mar chaomhnóir den sórt sin i gceangal leis seo.

Arna mhionnú, etc.
Tá an mhionnscríbhinn seo arna comhdú thar ceann, etc.

[Cuirtear i gceangal leis an mionnscríbhinn seo an doiciméad a shínigh an
caomhnóir sin mar fhianaise ar a thoiliú chun gníomhú.]



Seiceadóirí.

Sannaí i
bhféimheacht.

Iontaobhaí.

Oidhre agus
réadtiomnaí.

Probháid ag cur
uacht ar aird i
bhfoirm
shollúnta.

Probháid a
chúlghairm.

Litreacha
riaracháin a
chúlghairm.

Éileamh ó dhuine
ar dheonú
riaracháin mar
neasghaol don
éagach, i gcás ina
bhfuil neasghaol
an éagaigh faoi
dhíospóid.
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O. 4, r. 9 CUID I.

FORMHUINIÚ CHÁIL NA bPÁIRTITHE.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh mar sheiceadóir [nó riarthóir] C.D.,
éagach, ar etc.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh in aghaidh an chosantóra A.B., mar
sheiceadóir [nó etc.] C.D., éagach, ar etc.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh in aghaidh an chosantóra A.B., mar
sheiceadóir X.Y., éagach, ar etc., agus in aghaidh an chosantóra C.D., ina
cháil phearsanta, ar etc.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh mar shannaí faoi fhéimheacht A.B., ar

Is é éileamh an ghearánaí éileamh mar [nó in aghaidh an chosantóra mar]
iontaobhaí faoi uacht A.B. [nó faoin tsocraíocht
ar phósadh A.B. agus X.Y., a bhean chéile].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh in aghaidh an chosantóra mar oidhre
ginearálta ar A.B., éagach.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh in aghaidh an chosantóra, C.D., mar
oidhre ginearálta, agus in aghaidh an chosantóra E.F., mar réadtiomnaí
tailte faoi uacht A.B.

O. 4, r. 2 CUID II.

FORMHUINIÚ GINEARÁLTA AN ÉILIMH.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh mar sheiceadóir ar an uacht dheir-
eanach, dar dáta an lá de , a rinne C.D., ba
as , éagach, a d’éag an lá de , chun
an uacht sin a shuíomh. Tá an toghairm seo á heisiúint i do choinnese mar
dhuine de neasghaolta an éagaigh sin [nó de réir mar a bheidh].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh mar sheiceadóir ar an uacht dheir-
eanach, dar dáta an lá de , a rinne C.D., ba
as , éagach, a d’éag an lá de , chun
probháid uachta dúmais ag an éagach sin, dar dáta an lá
de , a chúlghairm. Tá an toghairm seo á heisiúint i do
choinnese mar sheiceadóir na huachta dúmais sin [nó de réir mar a bheidh].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh mar sheiceadóir ar an uacht dheir-
eanach, dar dáta an lá de , a rinne C.D., ba
as , éagach, a d’éag an lá de , chun
an uacht sin a shuíomh agus chun deonú riarachán eastát an éagaigh sin, a
tugadh don chosantóir, a chúlghairm.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh mar dheartháir dleathach agus neas-
ghaol aonair C.D., ba as , éagach, a d’éag an lá
de , ina dhíthiomnóir, chun deonú riaracháin a fháil i leith
eastát an díthiomnóra sin. Tá an toghairm seo á heisiúint i do
choinnese de bhrí gur thaifead tú caveat, agus gur líomhain tú gur tú
neasghaol aonair an éagaigh [nó de réir mar a bheidh].
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Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sárú conartha chun
an gearánaí a fhostú mar [de réir mar a bheidh].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith dífhostú éagórach
as fostaíocht an chosantóra mar [agus ar £
i leith riaráistí pá].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar fhost-
aíocht an ghearánaí mar [de réir mar a bheidh] a bheith fágtha go héagórach
ag an gcosantóir.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sárú dualgais mar
ghníomhaire [nó etc.] don ghearánaí [agus ar £ i leith airgid a
fuarthas mar ghníomhaire, etc.].

Is é éileamh an ghearánaı́ éileamh ar dhamáistı́ mar gheall ar shárú théarmaı́
ghnı́omhas printı́seachta X.Y. leis an gcosantóir [nó leis an ngearánaı́].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar neamh-
chomhlíonadh dhámhachtain X.Y.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar ionsaí agus
príosúnú neamhdhleathach [agus ar ionchúiseamh mailíseach].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith faillí i gcoimeád
earraí [agus mar gheall ar iad a choinneáil go héagórach].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith faillí i gcoimeád
earraí a geallearbadh [agus mar gheall ar iad a choinneáil go héagórach].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith faillí i gcoim-
eád a tugadh ar iasacht ar fruiliú [agus mar gheall ar etc.
go héagórach].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar fhailliú [nó
ar dhiúltú] go héagórach seic an ghearánaí a íoc.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sárú conartha chun
glacadh le dréachtaí an ghearánaí.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh de bhun banna a raibh coinníoll ann
gan trádáil a sheoladh.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh chun troscán tí [nó etc.] a fháil ar ais,
nó a luach a íoc, agus ar dhamáistí mar gheall ar an gcéanna a choinneáil.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh mar gheall ar earraí, troscán tí, etc., a
choinneáil go héagórach ón ngearánaí.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith leabhail.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith béadchainte.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar athsheachadadh i leith earraí a
tochslaíodh go héagórach.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith tochsail mhíchuí.

[Is leor an fhoirm seo cibé acu faoi thochsal éagórach, faoi thochsal iom-
arcach nó faoi thochsal neamhrialta a dhéantar an gearán, agus cibé acu
éileamh ar dhamáistí amháin nó éileamh ar dhúbailt luacha é.]

Conradh.

Printísigh.

Eadráin.

Ionsaí.

Earbadh.

Gealltán.

Fruiliú.

Baincéir.

Bille.

Banna.

Éileamh chun
earraí a fháil ar
ais, agus ar
dhamáistí.

Damáistí i leith
earraí a
choinneáil.

Clúmhilleadh.

Athsheachadadh.

Tochsal éagórach.



Eisiachtain.

Teideal a bhunú
agus cíosanna a
ghnóthú.

Iascach.

Calaois.

Ráthaíocht.

Árachas.

Árachas dóiteáin.

Tiarna talún agus
tionónta.

Faillí.

Díobhálacha
marfacha.

Meabhlú.

Díol earraí.
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Is é éileamh an ghearánaí éileamh chun seilbh a aisghabháil ar theach,
Uimh. i Sráid , i bparóiste agus i
gcathair [nó i mbaile] [nó ar fheirm dá ngairtear Dubhacra, i
mbarúntacht agus i gcontae ]

Is é éileamh an ghearánaí éileamh chun a theideal chun [tabhair tuairisc
na maoine anseo] a shuíomh, agus chun na cíosanna as an gcéanna a
ghnóthú.

[Féadfar an dá fhoirm roimhe seo a chur le chéile.]

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar shárú cheart
iascaireachta an ghearánaí.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí as mífhaisnéis chal-
aoiseach ar chapall [nó ar ghnó, nó ar scaireanna, nó etc.] a dhíol.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí as mífhaisnéis chal-
aoiseach faoi chreidmheas X.Y.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar shárú conar-
tha ráthaíochta do X.Y.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh i leith caillteanais faoi pholasaí ar an
long ‘‘Cairt Éireannach’’ agus i leith last-táille nó lasta [nó chun préimh-
eanna a fháil ar ais].

[Is leor an fhoirm seo cibé acu éileamh mar gheall ar lánchaillteanas nó ar
pháirtchaillteanas é.]

Is é éileamh an ghearánaí éileamh i leith caillteanais faoi pholasaí ár-
achais dóiteáin ar theach agus troscán.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sárú conartha chun
teach a árachú.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sárú conartha chun
teach a choimeád deisithe.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sáruithe cúnant i
léas feirme.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith díobhála don ghear-
ánaí de dheasca fhaillí an chosantóra mar [dhochtúir, aturnae nó de réir mar
a bheidh].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith díobhála don ghear-
ánaí de dheasca fhaillí an chosantóra, a sheirbhíseach nó a ghníomhairí.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith díobhála don ghear-
ánaí in áitreabh an chosantóra, de dheasca staid lochtach an áitribh sin.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh mar sheiceadóir X.Y., éagach, ar
dhamáistí mar gheall ar bhás an X.Y. sin, de dheasca díobhálacha a bhain
dó de dhroim fhaillí an chosantóra, a sheirbhíseach nó a ghníomhairí.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar iníon an
ghearánaí a mheabhlú.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sárú conartha chun
glacadh le hearraí agus íoc astu.
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Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith neamhsheachadadh
[nó gannseachadadh, nó cáilíochta lochtaí, nó sáraithe eile ar chonradh
díolacháin]

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sárú baránta i
dtaobh capaill.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sárú conartha chun
talamh a dhíol [nó a cheannach].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sárú conartha chun
teach a ligean [nó a ghlacadh].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sárú conartha chun
léas tí tábhairne, maille lena cháilmheas, a dhaingneáin agus a stoc trádála,
a dhíol [nó a cheannach].

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar shárú
cúnaint i leith teidil [nó i leith sealúchais shíothaigh, nó etc.] i dtíolacas
talún.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar thacaíocht
thalamh [nó theach nó mhianach] an ghearánaí a bhaint de go héagórach.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar shlí [bóthar
poiblí nó slí phríobháideach] a chosc go héagórach.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar shruth-
chúrsa a chlaonadh [nó a chosc nó a thruailliú, nó uisce a chlaonadh as
sruthchúrsa] go héagórach.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar uisce a
scaoileadh amach ar thalamh an ghearánaí [nó isteach i mianach an ghear-
ánaí] go héagórach.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar rochtain
solais ar theach an ghearánaí a chosc.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sárú phaitinn an
ghearánaí.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sárú chóipcheart
an ghearánaí.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar thrádmharc
an ghearánaí a úsáid [nó aithris a dhéanamh air] go héagórach.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí i leith sárú conartha chun
long a thógáil [nó teach a dheisiú, etc.]

Is é éileamh an ghearánaı́ éileamh ar dhamáistı́ i leith sárú conartha chun an
gearánaı́ a fhostú chun long a thógáil, etc.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí dá theach, dá chrainn, dá
bharraí, etc., a rinne gala dochracha ó mhonarcha [nó etc.] an chosantóra.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar dhamáistí mar gheall ar núis de
dheasca torainn ó oibreacha [nó stáblaí] [nó etc.] an chosantóra.

Díol talún.

Tacaíocht.

Slí.

Sruthchúrsa, etc.

Solas.

Paitinn.

Cóipcheart.

Trádmharc.

Obair.

Núis.



Comhpháirtíocht.

Sainchomhlíonadh.

Mandamus.

Urghaire.

Foghailbhrabúis.

Riaráistí cíosa.

Sárú cúnaint.
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Is é éileamh an ghearánaí éileamh chun cuntas a thógáil de na déileálacha
comhpháirtíochta idir an gearánaí agus an cosantóir [faoi airteagail
chomhpháirtíochta dar dáta an lá de ] agus chun
gnóthaí na comhpháirtíochta a fhoirceannadh.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar shainchomhlíonadh comhaontaithe
dar dáta an lá de , go ndíolfadh an gearánaí leis an
gcosantóir oidhreachtáin [ruílse] áirithe i

(Nuair is cuí, cuir leis an bhformhuiniú):

Agus ar mandamus á chur d’aithne ar an gcosantóir

nó Agus ar urghaire chun an cosantóir a shrianadh ó

nó Agus ar fhoghailbhrabúis.

nó Agus ar £ cíosa nó riaráistí cíosa.

nó Agus i leith sárú cúnaint [deisiúcháin].

O. 4, r. 4 CUID III.

FORMHUINIÚ SPEISIALTA ÉILIMH

1. Toghairm achomair.

Uimh. 1.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar phraghas earraí a dhíol an gearánaí
leis an gcosantóir, agus a sheachaid sé air, ar iarratas ón gcosantóir.

Sonraí. £
1960—1 Eanáir go 31 Márta—

Ar earraí a soláthraíodh idir na dátaí sin agus ar tugadh
a sonraí iomlána i scríbhinn don chosantóir (nó, murar
tugadh, leag amach na sonraí anseo) ... ... ...

1960—1 Feabhra—Creidmheas ... ... ...

An t-iarmhéid atá dlite ... ... ...
(Arna shíniú)

Uimh. 2.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh in aghaidh an chosantóra, mar dhéan-
tóir nóta gealltanais ar £ , dar dáta 1 Eanáir, 1960, ab iníoctha ceithre
mhí i ndiaidh a dháta.

Sonraí. £
Príomhshuim ... ... ... ... ... ...
Ús ... ... ... ... ... ...

An tsuim atá dlite ... ... ... ... ...

(Arna shíniú)

Uimh. 3.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh in aghaidh an chosantóra mar
tharraingeoir bille malairte ar £ , dar dáta 1 Márta, 1960, a tarraingíodh
ar E.F. agus ab iníoctha leis an ngearánaí trí mhí i ndiaidh a dháta, agus a
tíolacadh go cuí chun a íoctha agus a obadh.

Sonraí.
(Arna shíniú)
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Uimh. 4.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar sheilbh thailte ,
i agus i gcontae , a bhí ar
teachtadh le deireanas ag an gcosantóir mar thionónta don ghearánaí faoi
léas [nó faoi chonradh tionóntachta] dar dáta , ar feadh
téarma [nó ó bhliain go bliain nó de réir mar a bheidh], ar léas [nó
tionóntacht] é sin a foirceannadh go cuí an lá de seo
caite, de bhíthin an téarma sin do dhul in éag [nó de bhíthin fógra fágála a
seirbheáladh go cuí an lá de ].

(Arna shíniú)

Uimh. 5.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh ar sheilbh thailte
i agus i gcontae , a bhí ar teachtadh
ag an gcosantóir mar thionónta don ghearánaí faoi léas [nó faoi chonradh
tionóntachta] dar dáta ar chíos bliantúil £ , ar an bhforas
go bhfuil suim £ , is é sin, méid an chíosa sin atá dlite in aghaidh na
tréimhse lánbhliana agus os a chionn sin dar chríoch 29 Meán Fómhair,
1960, dlite don ghearánaí.

[Cuir leis, más cuí: Níl na tailte sin ná aon chuid díobh ar áitiú ag duine
ar bith mar thionónta seachas mar neastionónta don ghearánaí, nó de réir
mar a bheidh].

Sonraí. £
1959, Meán Fómhair 29. Iarmhéid cı́osa bliana ... ...

1960, Meán Fómhair 29. Cı́os bliana ... ... ...

(Arna shíniú)

2. Toghairm Speisialta.
Uimh. 1.

Riarachán.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh mar dhuine de neasghaolta X.Y., thuas-
ainmnithe, éagach, a d’éag an [dáta] ina dhíthiomnóir, ar ordú chun eastát
an éagaigh sin a riaradh, maille le gach cuntas, fiosrúchán agus treoir is gá
agus is cuí.

(Formhuiniú na cáile ina bhfuil an cosantóir á agairt.)

(Arna shíniú)

Uimh. 2.
Forléiriú.

Is é éileamh an ghearánaí éileamh mar sheiceadóir agus iontaobhaí na
huachta sin atá luaite ina theideal seo agus a rinne X.Y., éagach, chun na
ceisteanna seo a leanas a chinneadh a éiríonn (i riaradh an eastáit, agus)
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ar fhorléiriú uacht sin an tiomnóra sin, agus sna teagmhais atá tar éis tarlú,
eadhon:— (Leag amach na ceisteanna ar dhóigh go bhféadfar, oiread agus
is féidir, ‘‘tá’’ nó ‘‘níl’’ a thabhairt mar fhreagra orthu)
agus go ndéanfar soláthar do chostas na n-imeachtaí.

Tá an cosantóir á agairt mar [luaigh cad é an cineál leasa atá aige, nó cad
é an cháil ina bhfuiltear á agairt].

(Arna shíniú)

Uimh. 3.
Éileamh ó mhorgáistí.

Is é éileamh an ghearánaí:—

1. éileamh ar dhearbhú go bhfuil suim £ i leith prı́omhshuime, mar
aon le suim £ i leith úis suas go dtı́ [dáta], is é sin, suim £
san iomlán, mar aon le tuilleadh úis ar an bprı́omhshuim sin go dtı́ go n-ı́ocfar
ı́, arna muirearú go bailı́ ar na tailte agus na háitribh a thuairiscı́tear san
fhoscríbhinn a ghabhann leis seo, faoi réim agus de bhua dintiúir mhorgáiste
dar dáta a rinneadh idir (nó faoi réim
agus de bhua taisceadh na ngníomhas agus na ndoiciméad teidil a bhaineann
leis na tailte agus na háitribh a thuairiscítear san fhoscríbhinn a ghabhann
leis seo ag an gcosantóir leis an ngearánaí ar [dáta] mar mhorgáiste
cothromais) chun aisíoc [tabhair gearrshonraí] a urrú;

2. éileamh go ndéanfar, más gá, na suimeanna airgid atá dlite don ghear-
ánaí de bhun an mhorgáiste sin a chur i gcuntas;

3. éileamh go ndéanfar, mura n-íocfar na suimeanna sin, a n-íoc a fhor-
fheidhmiú trí na tailte agus na háitribh sin a dhíol, nó trí ghlacadóir a
cheapadh, nó ar an dá mhodh sin;

4. éileamh ar thuilleadh faoisimh;

5. éileamh ar chostais.

Foscríbhinn.

(Arna shíniú)
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CUID IV.

RÁITEAS ÉILIMH

O. 19, r. 4 Uimh. 1.

Ceannteideal an Ráitis Éilimh.

An Ard-Chúirt
19 Uimh.

Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

Ráiteas éilimh

Arna sheachadadh an lá de , 19 , ag E.F., as (áit
chláraithe ghnó), aturnae thar ceann an ghearánaí [nó de réir mar a bheidh].

CUID V.

COSAINT.

Uimh. 1. O. 19, r. 4

Ceannteideal na cosanta.

An Ard-Chúirt.
19 Uimh.

Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

Cosaint.
Arna seachadadh an lá de , 19 , ag G.H. as (áit

chláraithe ghnó), aturnae thar ceann an chosantóra.

CUID VI.

FREAGRA.

Uimh. 1. O. 19, r. 4

Ceannteideal an fhreagra.

An Ard-Chúirt.

19 Uimh.
Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

Freagra.
Arna sheachadadh an lá de 19 ag E.F., as (áit

chláraithe ghnó), aturnae thar ceann an ghearánaí.

1. Déanann an gearánaí uamadh saincheiste leis an gcosantóir ar a
chosaint ach amháin mar a bhfuil, agus sa mhéid go bhfuil, admhálacha
déanta sa chosaint sin.

2. [de réir mar is gá].
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FOSCRÍBHINN C.

FÓGRAÍ, MIONNSCRÍBHINNÍ, etc.

O. 16, r. 2 (1) Uimh. 1.

Fógra tríú páirtí ag éileamh slánaíochta nó ranníoca nó faoiseamh nó
leigheas eile.

An Ard-Chúirt.

19 Uimh.
Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

agus E.F. Tríú páirtí.

Fógra tríú páirtí.

Arna eisiúint de bhun ordú dar dáta an lá de ,
19

Do E.F., as i

Bíodh seo ina fhógra go ndearna an gearánaí an chaingean seo a
thionscnamh in aghaidh an chosantóra. Sa chaingean seo éilíonn an gearánaí
ar an gcosantóir [luaigh anseo go comair cineál an éilimh atá ag an ngearánaí]
mar is léir ón bhformhuiniú ar an toghairm [nó ráiteas éilimh] a bhfuil cóip
de á seachadadh leis seo.*

Éilíonn an cosantóir ort é a shlánú i leith éileamh an ghearánaí agus costais
na caingne seo nó ranníoc a dhéanamh go feadh [leath] an éilimh ag an ngear-
ánaí nó an faoiseamh nó an leigheas seo a leanas, eadhon,
ar na forais go [luaigh go comair forais an éilimh ar an tríú páirtí].

Agus bíodh seo ina fhógra, más mian leat éileamh an ghearánaí ar an gcos-
antóir, nó éileamh an chosantóra ort féin, a dhíospóid, go gceanglaítear ort
láithreas a thaifeadadh laistigh d’ocht lá tar éis an fógra seo a sheirbheáil ort.

Agus bíodh seo ina fhógra go bhfuil an Chúirt tar éis na hordacháin seo a
leanas a thabhairt faoin ordú sin dar dáta an
[agus leag amach na hordacháin anseo]
Más mian leat iarraidh ar an gCúirt aon cheann de na hordacháin sin a athrú,
féadfaidh tú sin a dhéanamh tar éis láithreas a thaifeadadh agus sula mbeidh
an tréimhse ama atá ceaptha chun do chosaint a sheachadadh faoi Ordú 16
caite.

D’éagmais an láithreas sin a thaifeadadh duit, measfar go ngéilleann tú d’éil-
eamh an ghearánaı́ ar an gcosantóir agus d’éileamh an chosantóra ort féin agus
do do dhliteanas féin chun [an cosantóir a shlánú nó rannı́oc a dhéanamh go
feadh an mhéid a éilı́tear nó ag lua cad é an
faoiseamh nó an leigheas atá á lorg] agus do bhailı́ocht aon bhreithiúnais a
thabharfar sa chaingean, agus beidh tú faoi cheangal ag an mbreithiúnas sin, agus
féadfar an breithiúnas sin a fhorfheidhmiú i do choinne de bhun Ordú 16 de
Rialacha na nUaschúirteanna.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann an chosantóra.

Ní mór láithreas a thaifeadadh sa Phríomh-Oifig, na Ceithre Chúirt, Baile
Átha Cliath.
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Uimh. 2. O. 16, r. 2 (1)

Fógra tríú páirtí nuair atá ceist nó saincheist le
cinneadh.

[Teideal, etc., mar atá i bhFoirm Uimh. 1 anuas go dtı́ * agus gabh ar aghaidh;]

Éilíonn an cosantóir gur cheart an cheist nó an tsaincheist seo a leanas,
eadhon:
[luaigh anseo go comair cad é an cheist nó an tsaincheist atá le cinneadh] a
chinneadh ní amháin amhail idir an gearánaí agus an cosantóir ach amhail
idir an gearánaí agus an cosantóir agus tú féin.

Agus bíodh seo ina fhógra, más mian leat go dtabharfaí éisteacht duit ar
an gceist nó an tsaincheist sin, nó dliteanas an chosantóra i leith an ghear-
ánaí nó do dhliteanas féin i leith an chosantóra a dhíospóid, go gceanglaítear
ort láithreas a thaifeadadh laistigh d’ocht lá tar éis an fógra seo a
sheirbheáil.

Agus bíodh seo ina fhógra go bhfuil an Chúirt tar éis na hordacháin seo
a leanas a thabhairt faoin ordú sin dar dáta an
[agus leag amach na hordacháin anseo]
Más mian leat iarraidh ar an gCúirt aon cheann de na hordacháin sin a
athrú, féadfaidh tú sin a dhéanamh tar éis láithreas a thaifeadadh agus sula
mbeidh an tréimhse ama atá ceaptha chun do chosaint a sheachadadh faoi
Ordú 16 caite.

D’éagmais an láithreas sin a thaifeadadh duit, measfar go ngéilleann tú do
bhailíocht aon chinnidh nó aon bhreithiúnais ar a dtiocfar nó a thabharfar sa
chaingean seo ar an gceist nó an tsaincheist sin, agus beidh tú faoi cheangal
aige, agus measfar go ngéilleann tú d’aon dliteanas a bheidh ort féin dá
dhroim sin, agus féadfar breithiúnas a thabhairt i do choinne agus a
fhorfheidhmiú de bhun Ordú 16 de Rialacha na nUaschúirteanna.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Ní mór láithreas a thaifeadadh [etc., mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Uimh. 3. O. 21, r. 11

Fógra frithéilimh.

[Teideal na caingne].

Don X.Y. atá ainmnithe anseo istigh.

Bíodh seo ina fhógra, mura láithreoidh tú de réir an fhrithéilimh seo istigh
ón C.D. atá ainmnithe anseo istigh laistigh de dheich lá ó sheirbheáil na
cosanta agus an fhrithéilimh seo ort, go ndlífear breithiúnas a thabhairt i do
choinne i d’éagmais.

Ní mór láithreas a thaifeadadh [etc., mar atá i bhFoirm Uimh. 1].



Foscríbhinn C [16]

Uimh. 4.O. 22, r. 1 (6)

Fógra gur íocadh suim airgid isteach sa Chúirt.

[Teideal na caingne].

Bíodh seo ina fhógra gur íoc an cosantóir isteach sa Chúirt £ , agus
go ndeir sé gur leor an tsuim sin chun éileamh an ghearánaí [nó éileamh an
ghearánaí ar, etc.] a shásamh agus go n-admhaítear (nó go séantar) dlit-
eanas i leith an éilimh sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do [an gearánaí nó a aturnae].

O. 22, r. 1 (6) Uimh. 5.

Fógra gur íocadh suim bhreise airgid isteach sa Chúirt

[Teideal na Caingne].

Bíodh seo ina fhógra gur íoc an cosantóir isteach sa Chúirt £ (de
bhreis ar shuim £ a íocadh isteach sa Chúirt, is ionann agus £
ar fad) agus go ndeir sé gur leor an tsuim iomlán sin chun éileamh an
ghearánaí (nó éileamh an ghearánaí ar, etc.) a shásamh agus go
n-admhaítear (nó go séantar) dliteanas i leith an éilimh sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do [an gearánaí nó a aturnae]

O. 22, r. 4 (1) Uimh. 6.

Suim a íocadh isteach sa Chúirt a ghlacadh.

[Teideal na caingne].

Bíodh seo ina fhógra go nglacann an gearánaí suim £ a d’íoc tú
isteach sa Chúirt mar shásamh ar an éileamh ar íocadh isteach í ina leith.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do [an cosantóir nó a aturnae].

O. 24, r. 3 Uimh. 7.

Admháil i leith cosanta.

[Teideal na caingne].

Déanann an gearánaí admháil i leith na cosanta atá leagtha amach i
mír de chosaint an chosantóra [nó, de chosaint bhreise an chos-
antóra].

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do [an cosantóir nó a aturnae].
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Uimh. 8. O. 31, r. 4

Agarcheisteanna.

[Teideal na caingne].

Agarcheisteanna thar ceann (an ghearánaí nó an chosantóra) chun [an
cosantóir nó an gearánaí] a cheistiú.

1. Nach ndearna, etc.,?

2. Nach bhfuil, etc.,?
etc., etc.,

Uimh. 9. O. 31, r. 9

Freagra ar agarcheisteanna.

[Teideal na caingne].

An freagra ón ar na hagarcheisteanna chun é a cheistiú ag an

Mar fhreagra ar na hagarcheisteanna sin, mionnaímse, an C.D.
thuasainmnithe, agus deirim mar a leanas:—

Uimh. 10. O. 31, r. 13

Mionnscríbhinn i dtaobh doiciméad.

[Teideal na caingne].

Mionnaímse agus deirim mar a leanas:—

1. Tá i mo sheilbh nó i mo chumhacht na doiciméid a bhaineann leis na
hábhair atá i gceist san agra seo agus atá leagtha amach sa chéad agus sa
dara cuid den chéad sceideal a ghabhann leis seo.

2. Cuirim i gcoinne na doiciméid sin a thabhairt ar aird atá leagtha amach
sa dara cuid den chéad sceideal sin a ghabhann leis seo.

3. Go/Gur [luaigh anseo forais na hagóide, agus fíoraigh na fíorais a
mhéid is féidir].

4. Bhí i mo sheilbh nó i mo chumhacht, ach níl anois, na doiciméid a
bhaineann leis na hábhair atá i gceist san agra seo agus atá leagtha amach
sa dara sceideal a ghabhann leis seo.

5. Is é an tráth is déanaí a bhí na doiciméid deiridh sin a luaitear i mo
sheilbh nó i mo chumhacht an [luaigh an tráth].
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6. Go/Gur [luaigh anseo cad a bhain do na doiciméid deiridh sin a luaitear,
agus cé aige a bhfuil siad anois].

7. De réir mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom agus mar a
chreidim, nı́l agam anois, ná nı́ raibh agam riamh, i mo sheilbh, i mo choimeád
ná i mo chumhacht féin, ná i seilbh, i gcoimeád ná i gcumhacht m’aturnaetha ná
mo ghnı́omhairı́, m’aturnae ná mo ghnı́omhaire, ná i seilbh, i gcoimeád ná i
gcumhacht aon daoine ná duine eile thar mo cheann, aon ghnı́omhas, cuntas,
leabhar cuntais, dearbhán, admháil, litir, meabhrán, páipéar ná scrı́bhinn, ná aon
chóip d’aon doiciméad den sórt sin, ná aon sliocht as, ná doiciméad ar bith eile,
a bhaineann leis na hábhair atá i gceist san agra seo, nó le haon cheann acu, nó
a ndearnadh ann aon taifeadadh a bhaineann leis na hábhair sin nó le haon
cheann acu, ach amháin na doiciméid atá leagtha amach sa chéad agus sa dara
sceideal sin a ghabhann leis seo.

Arna mhionnú, etc.

Nóta:—Más den chineál céanna a lán de na doiciméid nó má tá siad cosúil lena
chéile, is ceart, chomh fada agus is féidir sin, iad a ghrúpáil le chéile agus iad a
uimhriú nó iad a leormharcáil ar dhóigh eile ionas go mbeidh siad so-aitheanta.

O. 31, r. 16 Uimh. 11.

Fógra chun doiciméid a thabhairt ar aird.

[Teideal na caingne].

Bíodh seo ina fhógra go n-éilíonn [an gearánaí nó an cosantóir] ort na
doiciméid seo a leanas dá dtagraítear i [do ráiteas éilimh, nó do chosaint, nó
do mhionnscríbhinn, nó do liosta dar dáta an lá de ]
a thabhairt ar aird lena n-iniúchadh aige.

Tabhair tuairisc na ndoiciméad a éilítear.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do

O. 31, r. 17 Uimh. 12.

Fógra chun doiciméid a iniúchadh.

[Teideal na caingne].

Bíodh seo ina fhógra go bhféadfaidh tú na doiciméid a luaitear i bhfógra
an lá de uait [ach amháin an gníomhas darb
uimhir san fhógra sin] a iniúchadh i [cuir isteach áit an iniúchta]
Dé seo chugainn, an lá den mhí seo, idir a 12 agus a 4
a chlog.

Nó, go bhfuil [an gearánaí nó an cosantóir] ag cur i gcoinne ligean duit na
doiciméid a luaitear i bhfógra an lá de uait a iniúchadh ar
an bhforas go/gur [luaigh an foras].

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do
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Uimh. 13. O. 32, r. 3

Fógra chun doiciméid a admháil.

[Teideal na caingne].

Bı́odh seo ina fhógra go bhfuil beartaithe ag an ngearánaı́ [nó ag an gcosant-
óir] sa chaingean seo na doiciméid leithleacha a shonraítear anseo thíos a
thabhairt ar aird i bhfianaise, agus go bhféadfaidh an cosantóir [nó an gear-
ánaí], a aturnae nó a ghníomhaire iad a iniúchadh i
an , idir agus a chlog, agus ceanglaítear leis seo
ar an gcosantóir [nó ar an ngearánaí], laistigh d’ocht n-uaire an chloig is daich-
ead ón am deiridh atá luaite, a admháil go ndearnadh cibé cinn de na doic-
iméid sin a shonraítear mar dhoiciméid bhunaidh a scríobh, a shíniú nó a
fhorghníomhú mar a airbheartaítear iontu faoi seach; gur cóipeanna dílse na
doiciméid díobh a sonraítear gur cóipeanna iad; agus go ndearnadh na doic-
iméid sin a bhfuil sé luaite gur seirbheáladh, gur seoladh nó gur seachadadh
iad a sheirbheáil, a sheoladh nó a sheachadadh amhlaidh faoi seach; seachas
gach eisceacht chóir maidir le hinghlacthacht na ndoiciméad sin uile mar
fhianaise sa chaingean seo.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do

[Tabhair tuairisc na ndoiciméad anseo; féadfar í a thabhairt mar a leanas:—]

Doiciméid Bhunaidh.

Tuairisc na nDoiciméad. Dáta.

Cóipeanna.

Tuairisc na Arna ndátú. Cathain agus conas a seirbheáladh, a
nDoiciméad seoladh nó a seachadadh an doiciméad

bunaidh nó an dúblach, agus cé a rinne
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O. 32, r. 5 Uimh. 14.

Fógra chun fíorais a admháil.

[Teideal na caingne].

Bíodh seo ina fhógra go n-éilíonn an gearánaí [nó an cosantóir] sa chaing-
ean seo ar an gcosantóir [nó ar an ngearánaí] na fíorais leithleacha a shon-
raítear anseo thíos faoi seach a admháil, chun críocha na caingne seo
amháin; agus ceanglaítear leis seo ar an gcosantóir, [nó ar an ngearánaí,]
laistigh de shé lá ó sheirbheáil an fhógra seo, na fíorais leithleacha sin a
admháil, seachas gach eisceacht chóir maidir le hinghlacthacht na bhfíoras
sin mar fhianaise sa chaingean seo.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do

Is iad seo a leanas na fíorais a gceanglaítear a n-admháil—

O. 32, r. 5 Uimh. 15.

Admháil fíoras, de bhun fógra.

[Teideal na caingne].

Déanann an cosantóir [nó an gearánaí] sa chaingean seo, chun críocha na
caingne seo amháin, na fíorais leithleacha a shonraítear anseo thíos faoi
seach a admháil leis seo, faoi réir na n-agús nó na dteorainneacha, más
ann, a shonraítear anseo thíos, seachas gach eisceacht chóir maidir le
hinghlacthacht na bhfíoras sin, nó aon fhíorais acu, mar fhianaise sa
chaingean seo.

Ach sin ar an gcoinníoll gur chun críocha na caingne seo amháin a dhéan-
tar an admháil seo agus nach admháil í a bheidh le húsáid in aghaidh an
chosantóra [nó an ghearánaí] ar aon ócáid eile, ná ag duine ar bith seachas
an gearánaí [nó an cosantóir nó an páirtí atá ag éileamh na hadmhála].

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do

Na fíorais a admhaítear. Agúis nó teorainneacha, más ann, ar
faoina réir a admhaítear iad.
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Uimh. 16. O. 32, r. 8

Fógra chun doiciméid a thabhairt ar aird
[foirm ghinearálta].

[Teideal na caingne].

Bı́odh seo ina fhógra go gceanglaı́tear ort leis seo gach leabhar, páipéar, litir
agus cóip de litir, agus gach scrı́bhinn agus doiciméad eile atá i do choimeád nó
i do sheilbh nó i do chumhacht, agus ina bhfuil aon taifead nó meabhrán nó
miontuairisc, a bhaineann leis na hábhair atá i gceist, sa
seo, agus go háirithe ,
a thabhairt ar aird agus a thaispeáint don Chúirt ar thriail an
seo.

Arna dhátú
(Arna shı́niú)

Do

Uimh. 17. O. 35, r. 1

Saincheist.

[Teideal na caingne].

De bhrı́ go ndearbhascann A.B. agus go séanann C.D. [luaigh anseo an cheist
nó na ceisteanna fı́orais atá le triail], agus gur ordaigh an Breitheamh Onór-
ach Uasal an cheist sin a thriail [luaigh anseo modh na
trialach, cibé acu le giúiré nó gan ghiúiré é], ar an ábhar sin, déantar an céanna
a thriail dá réir sin.

Uimh. 18. O. 36, r. 15

Fógra trialach (gnáthfhoirm).

[Teideal na caingne].

Bı́odh seo ina fhógra go dtriailfear an
seo [nó na saincheisteanna sa
seo a ordaı́odh a thriail] [nó de réir mar a bheidh] an lá de
i .

Arna dhátú
(Arna shı́niú)

Do

Uimh. 19. O. 36, r. 15

Fógra trialach faoi ordú 36, riail 6.

[Teideal na caingne].

Bı́odh seo ina fhógra go dtriailfear an chaingean seo [nó na saincheisteanna
sa seo a ordaı́odh a thriail, nó de réir mar a bheidh]
gan ghiúiré, an lá de i .
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Agus bı́odh seo ina fhógra thairis sin, mura gcuirfidh tú in iúl le fógra i
scrı́bhinn, laistigh de cheithre lá [nó, i gcás gearrfhógra trialach, dhá lá] ó
sheirbheáil an fhógra trialach seo, gur mian leat gur le giúiré a thriailfı́ an céanna,
go ndéanfar an chaingean [nó de réir mar a bheidh] a thriail ag breitheamh,
gan ghiúiré.

Arna dhátú
(Arna shı́niú)

Do

O. 26, r. 1 Uimh. 20.

Fógra scoir.

[Teideal na caingne].

Bíodh seo ina fhógra go scoireann an gearánaí leis seo den chaingean seo
go hiomlán [nó go dtarraingíonn an gearánaí siar leis seo an méid dá
éileamh sa chaingean seo a bhaineann le ]
[Más in aghaidh cosantóirí áirithe, agus ina n-aghaidh sin amháin é, cuir leis
in aghaidh an chosantóra ].

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do

O. 40, r. 31 Uimh. 21.

Fógra faoi theisteoirí a chroscheistiú sa triail.

[Teideal na caingne].

Bíodh seo ina fhógra go bhfuil ar intinn ag an
i dtriail na caingne seo na teisteoirí uile agus faoi seach a ainmnítear agus
a thuairiscítear sa sceideal a ghabhann leis seo a chroscheistiú ar na
mionnscríbhinní uathu a shonraítear ann.

Agus bíodh seo ina fhógra freisin go gceanglaítear ort leis seo na teisteoirí
sin a thabhairt ar aird le haghaidh an chroscheistithe sin os comhair na
Cúirte réamhráite.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do

An sceideal dá dtagraítear thuas.

Ainm an teisteora Seoltaí agus tuairiscí An dáta ar ar
comhdaíodh na
mionnscríbhinní
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O. 12, r. 27Uimh. 22.

Mionnscríbhinn scríbhinní.

[Teideal na caingne].

Mionnaímse, A.B., as [áit chónaithe agus tuairisc], an gearánaí [nó C.D.,
as (áit chónaithe agus tuairisc), an cosantóir] sa chaingean seo, agus deirim
mar a leanas:—

1. Níor tharla scríbhinn ar bith ar pháipéar ná ar phár arna déanamh nó
arna scríobh tráth ar bith ag , ba as [áit chónaithe agus
tuairisc], atá éagtha, an t-éagach sa chúis seo, nó faoina threoir, agus a bhí
nó a d’airbheartaigh a bheith ina huacht, ina codaisíl, ina dréacht nó ina
cóip d’uacht nó de chodaisíl, nó d’aon chuid d’uacht nó de chodaisíl, nó ina
treoracha scríofa le haghaidh uachta nó codaisíle, nó le haghaidh aon choda
d’uacht nó de chodaisíl, nó a bhí i bhfoirm, nó ag a raibh éifeacht, uachta
nó codaisíle, nó coda d’uacht, de chodaisíl, nó de dhiúscairt thiomnach eile
ón sin, a theacht, tráth ar bith, roimh a bhás ná dá
éis, chun bheith ar láimh, ar seilbh nó ar eolas nó faoi rialú agamsa, an
teisteoir seo, ach amháin fíoruacht dheireanach bhunaidh [mar aon le
codaisíl nó codaisíleacha, nó dréachtchóipeanna, nó de réir mar a
bheidh] an éagaigh sin atá i gceangal leis seo, is uacht í sin dar dáta an
lá de 19 [agus is codaisíl (nó de réir mar a bheidh) í sin
dar dáta, etc.], agus ach amháin [cuir isteach anseo dátaí agus sonraí aon
pháipéar tiomnach eile a bhfuil eolas, faisnéis nó tuairim ar bith ag an teist-
eoir fúthu; agus luaigh an duine nó na daoine ag a bhfuil a seilbh, agus
seoladh an duine nó na ndaoine sin] freisin, agus ach amháin na páipéir a
luaitear go díreach ina dhiaidh seo freisin (tabhair tuairisc na bpáipéar
anseo, mar aon le dátaí, etc.), a chreidim go fírinneach a bheith ina sheilbh
nó faoina rialú ag as ,
agus deirim nach ndearna mé, ná nach ndearna aon duine thar mo cheann,
ná le toiliú uaim ná de mo mhéin, agus nach eol dom agus nach gcreidim
go ndearna aon duine ar chor ar bith, scríbhinn ar bith ar pháipéar ná ar
phár, a bhí nó a d’airbheartaigh a bheith ina huacht, ina codaisíl, nó ina
cuid d’uacht nó de chodaisíl, ina dréacht nó ina cóip d’uacht nó de chodaisíl,
nó d’aon chuid d’uacht nó de chodaisíl, nó ina treoir scríofa le haghaidh
uachta nó codaisíle, nó le haghaidh aon choda d’uacht nó de chodaisíl, nó
a bhí i bhfoirm, nó ag a raibh éifeacht, uachta nó codaisíle, nó diúscartha
tiomnaí eile, nó aon choda d’uacht nó de chodaisíl nó de dhiúscairt thiom-
nach eile, ón sin, éagach, a chealú, a choinneáil
siar, ná a dhíothú, ná a chur á cealú, á coinneáil siar ná á díothú.

Arna mhionnú, etc.
Tá an mhionnscrı́bhinn seo arna comhdú thar ceann .

Uimh. 23. O. 57, r. 2 (2)

Mionnscríbhinn i gcás idirphléadála.

[Teideal na caingne].

Mionnaímse
as [áit chónaithe agus tuairisc], an cosantóir sa chaingean thuasluaite, agus
deirim mar a leanas:—
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1. Eisíodh an toghairm sa chaingean seo an lá de
19 , agus seirbheáladh orm í an lá de , 19 .

2. Tionscnaíodh an chaingean chun
a aisghabháil. Tá an [nó na] sin i mo sheilbhse,
ach níl aon leas á éileamh agam ina leith.

3. An ceart chun ábhar sin na caingne seo, tá éileamh air déanta agus á
dhéanamh [más i scríbhinn é, foilseán í] ag áirithe atá tar
éis [luaigh an t-agra nó an choinne atá leis].

4. Níl mé claonpháirteach ar shlí ar bith leis an
sin ná leis na ngearánaí thuasainmnithe, ach tá mé réidh chun an

sin a thabhairt isteach sa chúirt nó a íoc nó a dhiúsc-
airt i cibé slí a ordóidh nó a threoróidh an Chúirt.

Arna mhionnú, etc.

O. 57, r. 15 Uimh. 24.

Fógra i dtaobh éilimh ar earraí a tógadh i bhforghníomhú.

Bı́odh seo ina fhógra go bhfuil éileamh déanta ag A.B. ar na hearraı́ (nó ar
earraı́ áirithe) [i gcás nach n-éilı́tear ach earraı́ áirithe, áirigh anseo iad] a tógadh
i bhforghnı́omhú ag sirriam (Cláraitheoir Contae)
faoin ordú forghnı́omhaithe a eisı́odh sa chaingean seo. Ceanglaı́tear ort leis
seo teideal an A.B. sin chun na n-earraı́ sin a admháil nó a dhı́ospóid agus
fógra ina thaobh sin a thabhairt i scrı́bhinn don sirriam (don Chláraitheoir
Contae) sin laistigh de cheithre lá tar éis an fógra seo a fháil, agus mura ndéan-
far sin féadfaidh an sirriam (an Cláraitheoir Contae) sin idirphléadáil a
thionscnamh. Má admhaı́onn tú teideal an A.B. sin chun na n-earraı́ sin, agus
fógra ina thaobh sin a thabhairt mar atá ráite don sirriam (don Chláraitheoir
Contae) sin, nı́ bheidh tú faoi dhliteanas ag an sirriam (ag an gCláraitheoir
Contae) sin ach i leith aon táillı́ agus caiteachas a bheidh tabhaithe sula
bhfaighfear an fógra ag admháil an éilimh.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Don ghearánaı́ Sirriam (Cláraitheoir Contae)

O. 57, r. 15 Uimh. 25.

Fógra ag admháil nó ag díospóid theideal an éilitheora.

Bíodh seo ina fhógra go n-admhaím [nó go ndíospóidim] teideal A.B.
chun na n-earraí [nó chun earraí ar leith de na hearraí], eadhon,
a d’urghabh tú faoin bhforghníomhú a eisíodh faoin mbreithiúnas sa
chaingean seo.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Gearánaí
nó

Aturnae.

Do shirriam (Do Chláraitheoir Contae)
agus dá oifigigh.
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O. 34, r. 5Uimh. 26.

Taifeadadh cáis speisialta.

[Teideal na caingne].

Déantar an cás speisialta dar dáta an lá de 19 ,
sa seo, a thaifeadadh, agus cuirtear síos é i gcomhair
argóinte.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Uimh. 27. O. 46, r. 6

Mionnscríbhinn i dtaobh stoic.

An Ard-Chúirt.

Maidir le (luaigh dáta agus cineál na socraíochta nó na huachta nó an doic-
iméid eile is iomchuí, mar aon le sonraí eile is gá chun an céanna a aithint).
Agus maidir leis an Chancery (Ireland) Act, 1867.

Mionnaímse, as ,
agus deirim mar a leanas:

1. De réir mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom agus mar
a chreidim, tá leas tairbhiúil agam (nó más é an t-aturnae atá ag déanamh
na mionnscríbhinne ag A.B., as ) sa mhaoin a cuim-
síodh (nó a socraíodh) sa tsocraíocht (nó san uacht, nó de réir mar a
bheidh) thuasluaite.

2. De réir mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom agus mar
a chreidim, is éard atá sa mhaoin sin (nó folaíonn an mhaoin sin) ina bhfuil
leas tairbhiúil agam, (nó ag an A.B. sin,) mar atá ráite, an méid seo a
leanas:—

(leag amach na sonraí)

Arna mhionnú, etc.

Tá an mhionnscrı́bhinn seo arna comhdú thar ceann A.B. Is ceart fógraı́ dó
a chur go dtı́ (seoladh le haghaidh seirbheála).

Uimh. 28. O. 46, r. 6

Fógra i dtaobh stoic.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 27].

Do Chuideachta .
Bíodh seo ina fhógra go bhfuil an stoc (nó na scaireanna) seo a leanas i

gcaipiteal do chuideachta (nó de réir mar a bheidh), eadhon (leag amach na
sonraí), cuimsithe (nó socraithe) sa tsocraíocht (nó san uacht nó de réir mar
a bheidh) thuasluaite agus go bhfuil sé (nó siad) anois faoi réir iontaobhais
na socraíochta sin (nó na huachta sin nó de réir mar a bheidh); agus, dá réir
sin, is fógra é seo chun stop a chur le haistriú an stoic (nó na scaireanna)
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sin ach gan stop a chur le híoc díbhinní ar an gcéanna (nó le haistriú an
stoic (nó na scaireanna) sin agus le híoc díbhinní ar an gcéanna) de bhun
Ordú 46, rialacha 5 go 13, de Rialacha na nUaschúirteanna.

Arna dhátú
(Arna shíniú) A.B.

(nó X.Y., aturnae thar ceann A.B.)

O. 68, r. 6 Uimh. 29.

Fógra faoi chinneadh na gCoimisinéirí Ioncaim nó faoi éileamh uathu.

Maidir le X.Y., éagach
Tugann na Coimisinéirí Ioncaim fógra duit leis seo, de bhun Ordú 68, riail
6, de Rialacha na nUaschúirteanna, go [leag amach go gearr an cinneadh
nó an t-éileamh atá i gceist].

Más mian leat achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh nó an éil-
imh réamhráite de bhun an Finance Act, 1894, alt 10, is ceart duit ráiteas i
scríbhinn i dtaobh fhorais d’achomhairc a sheachadadh nó a fhágáil in oifig
an Aturnae Ioncaim i gCaisleán Bhaile Átha Cliath laistigh de mhí tar éis
an fógra seo a fháil.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do

Uimh. 30.

[Teideal na caingne].

Bíodh seo ina fhógra go bhfuil ar intinn ag an gcosantóir, E.F., an
t-achomharc a thionscain an cosantóir, C.D., in aghaidh an bhreithiúnais sa
chaingean seo a chonspóid mar fhreagróir, de bhun an Achta um Dhliteanas
Sibhialta, 1961, alt 32 (3).

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do
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FOSCRÍBHINN D.
CUID I.

FIANAISE.

O. 39, r. 25Uimh. 1.

Praecipe le haghaidh subpoena.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 2].

Séalaı́tear subpoena dı́rithe chuig
thar ceann an
a bheidh le filleadh 19

X.Y.
Aturnae thar ceann

O. 39, r. 26Uimh. 2.

Subpoena ad testificandum.

An Ard-Chúirt.

19 Uimh.
Idir:— Gearánaí,

agus
Cosantóir.

Do beatha agus sláinte;
Cuirtear d’aithne ort leis seo freastal os comhair

i
Dé an lá de , 19 , ar a
chlog nóin, agus freastal amhlaidh as sin amach ó lá go lá go dtí
go mbeidh triail na cúise thuasluaite thart, chun fianaise a thabhairt thar
ceann an

Le hOrdú, etc.

Uimh. 3. O. 39, r. 26

Subpoena duces tecum.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 2].

Do beatha agus sláinte.
Cuirtear d’aithne ort leis seo freastal os comhair

i
Dé an lá de , 19 , ar a
chlog nóin, agus freastal amhlaidh as sin amach ó lá go lá go dtí
go mbeidh triail na cúise thuasluaite thart, chun fianaise a thabhairt thar
ceann an
agus, freisin, na doiciméid seo a leanas
a bhreith leat agus a thabhairt ar aird san am agus san áit réamhráite.

Le hOrdú, etc.
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O. 39, r. 26 Uimh. 4.

Subpoena ar fhinné lena cheistiú i dtaobh páipéir
thiomnaigh.

An Ard-Chúirt.

(Probháid).

Maidir le heastát X.Y., éagach.

Do , beatha agus sláinte.
Cuirtear d’aithne ort leis seo láithriú os comhair

i
Dé , an lá de , 19 , ar a chlog

nóin, agus láithriú amhlaidh as sin amach ó lá go lá go dtí go
scaoilfidh an Ard-Chúirt leat, chun fianaise na fírinne a thabhairt, de réir
mar is eol duit í (nó chun agarcheisteanna áirithe a fhreagairt a chuirfear
ort i dtaobh scríbhinne páipéir nó scripte áirithe atá, nó a airbheartaíonn a
bheith, tiomnach, eadhon [tabhair tuairisc na scripte anseo, agus tabhair a
dáta chomh cruinn agus is féidir]), ar scríbhinn pháipéir nó script í sin ar
tugadh forais réasúnacha don Ard-Chúirt chun a chreidiúint go bhfuil eolas
agat uirthi. Agus faoi phionós £100, ní fhágfaidh tú é seo gan chomhlíonadh
ar shlí ar bith.

Le hOrdú, etc.

O. 39, r. 26 Uimh. 5.

Subpoena chun páipéar tiomnach a thabhairt isteach san Oifig
Phrobháide.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 4].
Do , beatha agus sláinte.

De bhrí gur dealraitheach ó mhionnscríbhinn áirithe a comhdaíodh san
Oifig Phrobháide, a mionnaíodh an lá de 19 , agus a
rinne as , go bhfuil
scríbhinn pháipéir nó script bhunaidh áirithe atá, nó a airbheartaíonn a
bheith, tiomnach, eadhon [tabhair tuairisc an doiciméid], dar dáta an lá
de 19 , i do sheilbhse nó faoi do rialúsa anois.

Anois cuirtear d’aithne ort leis seo, laistigh d’ocht lá tar éis an subpoena
seo a sheirbheáil ort, agus lá na seirbheála sin san áireamh, an scríbhinn
pháipéir sin nó an script sin a thabhairt isteach agus a fhágáil san Oifig
Phrobháide, nó, i gcás nach bhfuil an céanna i do sheilbh nó faoi do rialú,
mionnscríbhinn á rá sin a chomhdú san Oifig Phrobháide laistigh de na
hocht lá sin agus an t-eolas atá agat ar an script sin agus ina taobh a leagan
amach sa mhionnscríbhinn sin.

Le hOrdú, etc.
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CUID II.

FIANAISE ARNA TÓGÁIL LASMUIGH DEN STÁT.

Uimh. 1. O. 39, r. 5 (1)

Ordú chun iarraidh ar cheistiú a eisiúint.

[Teideal na caingne].

Ordaítear litir iarrata a eisiúint agus í dírithe chuig an mbinse cuí chun
na finnéithe seo a leanas a cheistiú, is é sin le rá:
E.F., as

G.H., as

agus I.J., as

Agus ordaítear na teistíochtaí a ghlacfar dá bhun sin, nuair a gheofar iad,
a chomhdú sa Phríomh-Oifig agus iad a thabhairt i bhfianaise i dtriail na
caingne seo, lasmuigh de gach eisceacht chóir.

(Arna shíniú) Séala.

Uimh. 2. O. 39, r. 5 (2) (a)

Gealltanas i dtaca le litir iarrata.

[Teideal na caingne].

Geallaimse (nó geallaimidne) leis seo bheith freagrach san uile chait-
eachas a thabhóidh an tAire Gnóthaí Eachtracha i leith na litreach iarrata
a eisíodh san imeacht seo an agus, ar fhógra cuí a fháil
faoi mhéid an chaiteachais sin, geallaim(id) an céanna a íoc mar a ordóidh
Máistir na hArd-Chúirte.

Ceapadh iad seo a leanas ina ngníomhairí thar ceann na bpáirtithe
i dtaca le forghníomhú na litreach iarrata sin thuas:—

Gníomhaire an Ghearánaí:—

as

Gníomhaire an Chosantóra:—

as

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Aturnaetha thar ceann
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O. 39, r. 5 Uimh. 3.

Iarraidh ar cheistiú.

D’údarás breithiúnach inniúil
i

De bhrí go bhfuil caingean shibhialta ar feitheamh anois san Ard-Chúirt
in Éirinn, arb é an gearánaí inti agus arb
é an cosantóir inti. Agus sa chaingean sin go n-éilíonn
an gearánaí [an formhuiniú ar an toghairm].

Agus de bhrí gur cuireadh in iúl don Chúirt sin gur gá, ar mhaithe leis
an gceartas agus chun na hábhair atá faoi dhíospóid idir na páirtithe a chinn-
eadh go cuí, go ndéanfaí na daoine seo a leanas a cheistiú mar fhinnéithe
faoi mhionn i dtaobh na n-ábhar sin, is é sin le rá:

[Ainmneacha agus seoltaí]
Agus ós dealraitheach go bhfuil na finnéithe sin ina gcónaí laistigh de

do dhlínse

Anois, tá d’onóir agamsa, , Máistir na
hArd-Chúirte in Éirinn, a iarraidh, agus iarraim leis seo, go dtogróidh tú, ar
na cúiseanna réamhráite agus chun cuidiú leis an gCúirt sin, na finnéithe sin a
thoghairm (mar aon le cibé finnéithe eile a n-iarrfaidh gnı́omhairı́ an ghearánaı́
agus an chosantóra ort go humhal i scrı́bhinn iad a thoghairm amhlaidh) chun
freastal ag cibé am agus i cibé áit a cheapfaidh tú, os do chomhair féin nó os
comhair cibé duine eile atá, de réir bhur nóis imeachta, inniúil chun ceistiú a
chur ar fhinnéithe, agus go gcuirfidh tú faoi deara na finnéithe sin a cheistiú
(ar na hagarcheisteanna a ghabhann leis an litir iarrata seo) viva voce i dtaobh
an ábhair sin atá faoi cheist i láthair ghnı́omhairı́ an ghearánaı́ agus an chosant-
óra nó cibé gnı́omhaire dı́obh a dhéanfaidh freastal ar an gceistiú sin tar éis
fógra cuı́ a thabhairt dóibh.

Agus tá sé d’onóir agam thairis sin a iarraidh go ligfidh tú do ghnı́omhairı́
an ghearánaı́ agus an chosantóra araon, nó do cibé gnı́omhaire dı́obh a bheidh
i láthair, cead a bheith acu na finnéithe sin a cheistiú agus a chroscheistiú.

Agus tá sé d’onóir agam thairis sin a iarraidh go dtogróidh tú a chur faoi
deara go ndéanfar (freagraı́ na bhfinnéithe sin agus gach ceist bhreise viva
voce, cibé acu faoi cheistiú, faoi chroscheistiú nó faoi athcheistiú é) fianaise na
bhfinnéithe sin a chur sı́os i scrı́bhinn agus na leabhair, na litreacha, na páipéir
agus na doiciméid go léir a thabharfar ar aird sa cheistiú sin a mharcáil go cuı́
lena n-aithint, agus fós go dtogróidh tú an ceistiú sin a fhı́ordheimhniú le séala
do bhinse nó ar cibé modh eile atá de réir bhur nóis imeachta agus an céanna
a chur ar ais maille (leis na hagarcheisteanna agus) le nóta faoin muirear agus
na caiteachais is inı́octha i leith fhorghnı́omhú na hiarrata seo, trı́d an gConsal óna
bhfuarthas an céanna lena tharchur chuig an Ard-Chúirt in Éirinn.

Agus iarraim ort thairis sin a chur faoi deara go gcuirfear in iúl domsa, nó
do ghnı́omhairı́ na bpáirtithe, má cheaptar iad, an dáta agus an áit ina ndéanfar
an ceistiú.

Arna dhátú (Séala).
(Arna shı́niú)

O. 39, r. 5 (3) Uimh. 4.

Ordú le haghaidh ceistiú os comhair consail.

[Teideal na caingne].
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Tar éis a éisteacht, agus tar éis an mhionnscríbhinn ó
a léamh

Ordaı́tear go ndéanfar Consal na hÉireann nó a ionadaı́ i
a cheapadh mar scrúdaitheoir speisialta chun an ceistiú, an croscheistiú agus
an t-athcheistiú, viva voce, faoi mhionn nó faoi dhearbhasc, a chur ar fhinnéithe
ar son an i réamhráite. Beidh de
chead ag an scrúdaitheoir cuireadh a thabhairt do na finnéithe sin freastal agus
a iarraidh go dtabharfar doiciméid ar aird, ach nı́ fheidhmeoidh sé aon
chumhachtaı́ éigeantacha. Seachas an méid sin, is de réir an nóis imeachta in
Éirinn a dhéanfar an ceistiú sin. Beidh fógra lá le tabhairt i scrı́bhinn
ag aturnaetha d’aturnaetha faoin dáta a
mbeidh beartaithe acu an t-ordú seo a chur amach go dtı́
lena fhorghnı́omhú, agus ordaı́tear go dtabharfaidh na haturnaetha thar ceann
na ngearánaithe agus na gcosantóirı́ faoi seach dá chéile, lá tar éis an fógra
sin a sheirbheáil, ainmneacha a ngnı́omhairı́ i , chun a
bhféadfar fógra maidir le ceistiú na bhfinnéithe sin a sheoladh. Agus, lá
(gan an Domhnach a áireamh) roimh cheistiú aon fhinné faoin ordú seo, go
dtabharfaidh gnı́omhaire an pháirtı́ a mbeidh an finné sin le ceistiú thar a
cheann fógra faoin gceistiú sin do ghnı́omhaire an pháirtı́ eile (mura ligfear an
fógra sin thar ceal). Agus go ndéanfaidh an scrúdaitheoir na teistı́ochtaı́, ar iad
a bheith tógtha amhlaidh, mar aon le haon doiciméid dá dtagrófar iontu, nó
cóipeanna deimhnithe de na doiciméid sin, nó de shleachta astu, a tharchur,
faoi shéala, chuig Máistir na hArd-Chúirte, na Ceithre Chúirt, Baile Átha
Cliath, Éire, an lá de seo chugainn, nó roimhe sin, nó
cibé lá breise nó cibé lá eile a ordófar, lena gcomhdú ansin san oifig chuı́. Agus
go mbeidh de chead ag ceachtar páirtı́ na teistı́ochtaı́ sin a léamh agus a
thabhairt i bhfianaise i dtriail na caingne seo, lasmuigh de gach eisceacht chóir.
Agus go mbeidh bac ar thriail na caingne seo go dtı́ go gcomhdófar na
teistı́ochtaı́ sin. Agus go mbeidh na costais a bhainfidh agus a ghabhfaidh leis
an iarratas seo agus leis an gceistiú sin ina gcostais sa chaingean.

(Nóta.—Má cheanglaı́tear leis an gCoinbhinsiún nach foláir a lua go sainráite
sa chuireadh nó san fhógra do na finnéithe nach bhféadfar aon chumhachtaí
éigeantacha a úsáid, ní foláir an ceanglas sin a chomhlíonadh.)

CUID III.

IMEACHTAÍ COIGRÍCHE.

Uimh. 1. O. 39, r. 40

Ordú faoin Foreign Tribunals Evidence Act, 1856.

An Ard-Chúirt.

Maidir leis an Foreign Tribunals Evidence Act, 1856, agus maidir le
himeacht [sibhialta nó tráchtála nó coiriúil] atá ar feitheamh anois os
comhair [tuairisc an bhinse coigríche] agus a bhfuil an teideal seo a leanas
air:—

Idir , Gearánaí (nó de réir mar a bheidh)9agus Cosantóir

Tar éis an mhionnscríbhinn (más ann) ó ,
a comhdaíodh an lá de , 19 , agus an commission
rogatoire [nó de réir mar a bheidh] a léamh
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Ordaítear go ndéanfaidh
freastal os comhair [ainm agus seoladh an scrúdaitheora], a cheaptar leis
seo ina scrúdaitheoir san imeacht seo, i [an áit atá ceaptha don cheistiú],
an lá de , 19 , ar a chlog, nó cibé lá agus
am eile a cheapfaidh an scrúdaitheoir sin, agus go rachaidh sé faoi cheistiú
ansin faoi mhionn, nó faoi dhearbhasc, i dtaobh na fianaise a éileofar
amhlaidh, mar atá ráite, agus go dtabharfaidh sé ar aird san áit agus san am
sin [tuairisc an doiciméid (más ann) is gá a thabhairt ar aird].

Agus ordaítear thairis sin go gcuirfidh an scrúdaitheoir sin síos i scríbhinn
fianaise an fhinné (nó na bhfinnéithe) sin de réir rialacha agus nós imeachta
na Cúirte seo maidir le ceistiú agus croscheistiú finnéithe [nó mar a ordófar
de mhalairt air sin]; agus go gcuirfidh sé faoi deara don fhinné sin a theist-
íocht a shíniú i láthair an scrúdaitheora; agus go síneoidh sé na teistíochtaí
a thógfar de bhun an ordaithe seo, agus nuair a bheidh siad comhlánaithe
amhlaidh go dtarchuirfidh sé iad, mar aon leis an ordú seo, chuig Máistir
na hArd-Chúirte, lena dtarchur chuig Uachtarán an Bhinse sin ar mian leis
fianaise an fhinné nó na bhfinnéithe sin a fháil.

O. 39, r. 42 (1) Uimh. 2.

Deimhniú faoin Foreign Tribunals Evidence Act, 1856.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Deimhnímse, , Máistir na hArd-Chúirte in Éirinn,
leis seo, gurb é atá sna doiciméid atá i gceangal leis seo (1) cóip shéalaithe
dheimhnithe den ordú ón Ard-Chúirt, dar dáta an lá de

, 19 , a rinneadh maidir le
atá ar feitheamh sa i
i á ordú an ceistiú a chur ar fhinnéithe áirithe os
comhair agus (2) an ceistiú agus na teistíochtaí a thóg
an sin de bhun an ordaithe sin, agus iad sínithe agus
comhlánaithe go cuí aige an lá de , 19 .

Arna dhátú
(Arna shíniú)

O. 121, r. 9 Uimh. 3.

Deimhniú gur seirbheáladh próis choigríche.

Deimhnímse, , Máistir na hArd-Chúirte in Éirinn,
leis seo gurb iad seo a leanas na doiciméid atá i gceangal leis seo:—

(1) Cóip den litir iarrata chun próis a sheirbheáil a fuarthas ón gCúirt nó
ón mBinse i
sa [tabhair tuairisc ar na himeachtaí]

(2) An phróis a fuarthas leis an litir iarrata sin; agus
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(3) An fhianaise gur seirbheáladh an phróis ar , an
duine a bhí ainmnithe sa litir iarrata sin, mar aon le fíorú ó nótaire poiblí.

Agus deimhním an tseirbheáil sin arna cruthú amhlaidh, mar aon leis an
gcruthúnas uirthi, a bheith mar is gá de réir dhlí agus chleachtas na hArd-
Chúirte in Éirinn a rialálann seirbheáil próise dlíthiúla in Éirinn, agus
cruthú na seirbheála sin.

Agus deimhním gurb é an costas chun an tseirbheáil sin a dhéanamh, de
réir mar a deimhníodh go cuí é ag Máistir Fómhais na hArd-Chúirte in
Éirinn, suim £

Arna dhátú
(Arna shíniú) Séala.
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FOSCRÍBHINN E.

BREITHIÚNAS.

O. 41, r. 19 Uimh. 1.

De mhainneachtain láithriú nó cosaint i gcás éilimh leachtaithe.

An Ard-Chúirt.
19 Uimh.

Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

30 Samhain, 19 .

Ós rud é nach ndearna an cosantóir C.D. láithriú (nó cosaint a
sheachadadh) faoin toghairm san imeacht seo, breithnítear an lá seo inniu
go ngnóthóidh an gearánaí in aghaidh an chosantóra £ , maille le
costais arna bhfómhas.

Uimh. 2.

De mhainneachtain láithriú nó cosaint i gcaingean chun talamh a
aisghabháil.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

30 Samhain, 19 .

Ós rud é nach ndearna an cosantóir, C.D., láithriú (nó cosaint a
sheachadadh) faoin toghairm san imeacht seo, breithnítear an lá seo
inniu go n-aisghabhfaidh an gearánaí seilbh ar an talamh a dtugtar

de thuairisc air san fhormhuiniú ar an toghairm, maille
le costais arna bhfómhas.

Uimh. 3.

De mhainneachtain láithriú i gcásanna nach éileamh leachtaithe iad.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

30 Samhain, 19 .

Ar iarratas ó aturnae an ghearánaí ordaítear go mbeidh de chead ag an
ngearánaí breithiúnas a thaifeadadh de mhainneachtain láithriú i leith an
fhaoisimh a éilíodh sa toghairm thionscnaimh san imeacht seo.

Cláraitheoir.

Uimh. 4.

Breithiúnas de bhun ordaithe.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

30 Samhain, 19 .

De bhun ordú dar dáta , 19 , lenar ordaíodh

Breithnítear an lá seo inniu go ngnóthóidh an gearánaí in aghaidh an chos-
antóra £ , maille le costais arna bhfómhas.

Fómhasadh agus ceadaíodh na costais sin thuas ar £ mar a léir-
ítear sa deimhniú ón Máistir Fómhais dar dáta an lá de
19 .
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Uimh. 5.

Breithiúnas tar éis trialach in éilimh ar fhiacha nó damáistí.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

30 Samhain, 19 .

Ar an gcaingean a thriail an 12 agus 13 Samhain, 19 , os comhair an
Bhreithimh Onónaigh Uasal [le giúiré agus arna chinneadh
don ghiúiré] (luaigh na cinntı́ mar atá i ndeimhniú an Chláraitheora), agus ar
ordú ón mBreitheamh Uasal go dtaifeadfaı́ breithiúnas don ghear-
ánaı́ ar £ maille le costais [nó de réir mar a bheidh], breithnı́tear an lá
seo inniu go ngnóthóidh an gearánaı́ in aghaidh an chosantóra £ agus
£ i leith a chostas (nó go ndı́bhfear an chaingean, agus go ngnóthóidh
an cosantóir in aghaidh an ghearánaı́ £ i leith a chostas).

Uimh. 6.

Breithiúnas le haghaidh chostais an chosantóra i gcás scoir.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

30 Meán Fómhair, 19 .

Ós rud é go bhfuil an gearánaı́, trı́ fhógra i scrı́bhinn dar dáta an lá de
19 , tar éis scor go hiomlán den chaingean seo (nó tar éis a éileamh sa
chaingean seo a tharraingt siar nó tar éis an méid dá éileamh sa chaingean seo
a bhaineann le a tharraingt siar nó de réir mar a bheidh),
breithnı́tear an lá seo inniu go ngnóthóidh an cosantóir in aghaidh an ghearánaı́
costais arna bhfómhas.

Fómhasadh agus ceadaı́odh na costais sin thuas ar £ mar a léirı́tear
sa deimhniú ón Máistir Fómhais dar dáta an lá de .

Uimh. 7.

Breithiúnas le haghaidh chostais an ghearánaí tar éis admháil i leith
cosanta.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

30 Samhain, 19 .

Ós rud é gur lı́omhain an cosantóir ina chosaint san imeacht seo foras
cosanta a tháinig ann tar éis an chaingean seo a thosú, agus go ndearna an
gearánaı́, an lá de , 19 , admháil a sheachadadh i leith
na cosanta sin, breithnı́tear an lá seo inniu go ngnóthóidh an gearánaı́ in
aghaidh an chosantóra costais arna bhfómhas.

Fómhasadh agus ceadaı́odh na costais sin thuas ar £ mar a léirı́tear
sa deimhniú ón Máistir Fómhais, dar dáta an lá de ,
19 .

Uimh. 8.

Breithiúnas le haghaidh costas tar éis airgead a íocadh isteach sa
Chúirt a ghlacadh.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

30 Samhain, 19 .
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Ós rud é gur íoc an cosantóir isteach sa Chúirt sa chaingean seo suim
£ mar shásamh in éileamh an ghearánaí, agus go ndearna an gear-
ánaí, leis an bhfógra uaidh dar dáta an lá de , 19 , an
tsuim sin a ghlacadh mar shásamh ina chúis chaingne go léir, agus gur fómh-
asadh costais an ghearánaí sa chaingean seo, agus nach ndearna an cosant-
óir an céanna a íoc laistigh d’ocht n-uaire an chloig is daichead i ndiaidh an
fhómhais sin, breithnítear an lá seo inniu go ngnóthóidh an gearánaí a
chostais arna bhfómhas in aghaidh an chosantóra.

Fómhasadh agus ceadaíodh na costais sin thuas ar £ mar a léir-
ítear sa deimhniú ón Máistir Fómhais dar dáta an lá de
19 .

O. 23, r. 10 Uimh. 9.

Deimhniú tar éis trialach — airgead le híoc isteach sa Chúirt
(nó le haistriú) agus le hinfheistiú do naíon.

[Lean Foirm Uimh. 9 agus gabh ar aghaidh:—]
Agus tar éis deimhniú breithe an naíonghearánaí sin, ina dtaispeántar gur

rugadh é an [dáta], a léamh.
D’ordaigh an Breitheamh thairis sin [Lean ar aghaidh mar atá i bhFoirm

Uimh. 11 ó (ii) amach].

O. 22, r. 10 Uimh. 10.

Ordú ag formheas comhréitigh ar chaingean thar ceann naín.

[Ceannteideal mar atá sa toghairm].

Tar éis [abhcóide] thar ceann an ghearánaí agus [abhcóide] thar ceann an
chosantóra a éisteacht, agus tar éis [doiciméid agus dátaí] agus an toiliú [dáta
agus sínithe] agus deimhniú breithe an naíonghearánaí, ina dtaispeántar gur
rugadh é [dáta], a léamh.

Ordaítear

(i) go bhformheasfar téarmaí na socraíochta a rinneadh idir na páirtithe
agus a corpraíodh sa toiliú sin, agus go nglacfar leis an toiliú sin
[agus go ndéanfar riail chúirte de] agus go gcomhdófar é leis an ordú
seo agus go measfar gur cuid den ordú seo é;

(ii) go n-íocfaidh an cosantóir láithreach isteach sa Chúirt i gcreidiúint
don chaingean agus i gcreidiúint leithleach an naíonghearánaí suim
£ ;

(iii) go n-íocfar as an airgead sa Chúirt suim £ le
(mar shásamh ar na costais ospidéil, liachta agus eile);

(iv) [más gá] go ndéanfar costais an ghearánaí a fhómhas amhail idir
páirtí agus páirtí;

(v) go ndéanfar iarmhéid an airgid sin a infheistiú agus na díbhinní air
a charnadh (nó, de réir mar a fhabhróidh siad, agus nuair a fhabh-
róidh siad, a íoc le lena gcaitheamh chun tairbhe
an naín agus chuige sin amháin) le linn mhionaois an naín nó go dtí
go dtabharfar ordú eile;

(vi) go ndéanfar, mura n-ordaítear a mhalairt, nuair a shlánóidh an
[naíon] sin bliain is fiche d’aois, agus ar fhianaise shásúil gur beo
dó a thabhairt ar aird do Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais,
an infheistíocht sin a aistriú nó a dhíol agus fáltais an díola sin a íoc
amach as an gCúirt leis féin nó de réir mar a threoróidh sé;

(vii) [nuair a ordaítear amhlaidh] gur chuig Máistir na hArd-Chúirte a
dhéanfar iarratais feasta maidir leis na cistí sa Chúirt.
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FOSCRÍBHINN F.

FORGHNÍOMHÚ.

CUID I.

PRAECIPE.

Uimh. 1. O. 42, r. 11

Le haghaidh FIERI FACIAS.

An Ard-Chúirt.
19 Uimh.

Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

Séalaítear ordú fieri facias agus é dírithe chuig sirriam (Cláraitheoir
Contae) chun go dtoibheofar in aghaidh
C.D. suim £ maille le hús ar an tsuim sin de réir
£ faoin gcéad sa bhliain ón lá de [agus £
costais agus ús ar an gcéanna de réir £ faoin gcéad sa bhliain ón
dáta sin].

Ordú dar dáta
[Deimhniú an Mháistir Fómhais dar dáta ].
Deimhním go bhfuil suim £ dlite don ghearánaí i ndiaidh gach

creidmheasa agus liúntais is cóir.
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann [páirtí a bhfuil
an t-ordú le heisiúint thar a cheann.]

Uimh. 2.

Le haghaidh VENDITIONI EXPONAS.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Séalaítear ordú venditioni exponas agus é dírithe chuig sirriam
(Cláraitheoir Contae) chun go ndíolfar earraí
agus C.D. a tógadh faoi ordú fieri facias sa
chaingean seo dar dáta an lá de

(Arna shíniú)
Aturnae thar ceann

Uimh. 3.

Le haghaidh Ordaithe Forghabhála.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Séalaítear ordú forghabhála in aghaidh C.D.
toisc nach/nár ar agra A.B. agus an t-ordú sin dír-
ithe chuig [ainm nó ainmneacha an fhorghabhálaí nó na bhforghabhálaithe].

Ordú dar dáta
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann
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Uimh. 4.

Le haghaidh Ordaithe Seilbhe.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Séalaítear ordú seilbhe agus é dírithe chuig sirriam (Cláraitheoir
Contae) chun seilbh a thabhairt do A.B. ar

Ordú dar dáta
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann

Uimh. 5.

Le haghaidh Ordaithe Seachadta.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Séalaítear ordú seachadta agus é dírithe chuig sirriam (Cláraitheoir
Contae) chun a sheachadadh ar A.B.

Ordú dar dáta
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann

Uimh. 6.

Le haghaidh Ordaithe Astaithe.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Séalaítear ordú astaithe agus é dírithe chuig
in aghaidh C.D. toisc nach/nár

Ordú dar dáta
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann

O. 42, r. 13 CUID II.

ORDUITHE.

Uimh. 1.

Ordú FIERI FACIAS.

An Ard-Chúirt
19 Uimh.

Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

Do shirriam (Chláraitheoir Contae) , beatha agus sláinte.
Cuirtear d’aithne ort leis seo a chur faoi deara go mbainfear amach ar a

bhfuil d’earraí agus d’airnéisí ag C.D. i do bháillcheantar suim £ agus
ús ar an tsuim sin freisin de réir £ faoin gcéad sa bhliain ón lá
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de *ar suim airgid í sin agus ar ús é sin a ndearnadh le
déanaí san Ard-Chúirt i gcaingean áirithe [nó i gcaingne áirithe, de réir mar
a bheidh] inar gearánaí A.B. agus inar cosantóir C.D. [nó in ábhar áirithe
atá ar feitheamh ansin dar teideal ‘‘Maidir le E.F.’’ de réir mar a bheidh] le
breithiúnas [nó le hordú] na Cúirte sin, dar dáta an lá de ,
breithniú [nó ordú, cibé acu é] go raibh siad le híoc ag an C.D. sin le A.B.,
maille le costais áirithe sa bhreithiúnas [nó san ordú] sin atá luaite, agus ar
costais iad atá fómhasta agus ceadaithe ag an Máistir Fómhais ar shuim
£ mar a léirítear sa deimhniú ón Máistir Fómhais dar dáta an lá
de . Agus cuirtear d’aithne ort a chur faoi deara thairis sin go
mbainfear amach ar a bhfuil d’earraı́ agus d’airnéisı́ ag an C.D. sin i do
bháillcheantar an tsuim sin £ [costais] maille le hús uirthi de réir
£ faoin gcéad sa bhliain ón lá de , *agus an
t-airgead agus an t-ús réamhráite a bheith agat os comhair an hArd-Chúirte
dı́reach tar éis a fhorghnı́omhaithe seo lena ı́oc leis an A.B. sin de bhun an
bhreithiúnais [nó an ordaithe] sin. Agus cuirtear d’aithne ort a léiriú don Ard-
Chúirt dı́reach tar éis an t-ordú seo a fhorghnı́omhú cad é an dóigh a
ndearna tú forghnı́omhú air. Agus bı́odh an t-ordú seo agat ann an uair sin.

Le hOrdú, etc.
Toibhigh £ agus £ i leith costas forghníomhaithe, etc.,
maille le hús ar £ [fiach breithiúnais] de réir £ faoin gcéad
sa bhliain ón lá de , agus maille le hús ar £ [costais]
de réir £ faoin gcéad sa bhliain ón dáta sin go dtí go n-íocfar é;
agus ina theannta sin puntáiste sirriam, táillí oifigeach, costais toibhithe,
agus gach caiteachas teagmhasach dlíthiúil eile.

Is é as [áit chláraithe ghnó], aturnae thar ceann an A.B.
sin, a d’eisigh an t-ordú seo.

Is an C.D. sin agus tá a áit chónaithe i
i do bháillcheantar.

Uimh. 2.

FIERI FACIAS ar ordú costas.

[Ceannteideal, etc., mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Cuirtear d’aithne ort leis seo a chur faoi deara go mbainfear amach ar
a bhfuil d’earraí agus d’airnéisí ag i do bháillcheantar
suim in aghaidh costas áirithe ar ordaíodh le hordú ón
Ard-Chúirt, dar dáta an lá de *, iad a bheith le híoc ag
an sin le agus atá fómhasta agus cead-
aithe ar an tsuim sin, maille le hús ar an tsuim sin de réir £ faoin
gcéad sa bhliain ón lá de , agus an tsuim sin, maille leis
an ús, a bheith agat os comhair na hArd-Chúirte díreach tar éis a fhor-
ghníomhaithe seo, lena seachadadh ar an sin. Agus cuir-
tear d’aithne ort a léiriú, etc. Agus bíodh an t-ordú seo agat ann an uair sin.

Le hOrdú, etc.

Toibhigh £ agus £ i leith costas forghníomhaithe, etc.,
maille le hús ar £ de réir £ faoin gcéad sa bhliain ón lá
de , go dtí go n-íocfar é; agus ina theannta sin puntáiste
sirriam, táillí oifigeach, costais toibhithe, agus gach caiteachas teagmhasach
dlíthiúil eile.

Is é etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1] a d’eisigh an
t-ordú seo.
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Is an C.D. sin, etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

*Nóta le Foirm Uimh. 1 agus Uimh. 2 — Cuir isteach anseo lá an ordaithe,
nó an lá ar ordaíodh an t-airgead a íoc air, nó an lá a n-ordaítear leis an
ordú an t-ús a rith uaidh, de réir mar a bheidh.

Uimh. 3.

Ordú FIERI FACIAS chun breithiúnas nó ordú ón gCúirt Uachtarach a chur
i bhfeidhm i gcásanna nach bhforáiltear dóibh ar dhóigh eile.

An Chúirt Uachtarach.
19 Uimh.

Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

Do shirriam (Chláraitheoir Contae) , beatha agus sláinte.
Cuirtear d’aithne ort leis seo a chur faoi deara go mbainfear amach ar a
bhfuil d’earraí agus d’airnéisí ag i do bháillcheantar
suim £ maille le hús ar an tsuim sin, de réir £ faoin gcéad
sa bhliain, ón lá de , ar suim airgid í sin agus ar ús é sin
a ndearnadh le déanaí sa Chúirt Uachtarach i gcaingean áirithe [nó in ábhar
áirithe, de réir mar a bheidh] dar teideal le breithiúnas [nó le
hordú] ón gCúirt Uachtarach, dar dáta an lá de , breith-
niú go raibh siad le híoc ag an sin leis an sin
maille le costais £ sa bhreithiúnas [nó san ordú] sin atá luaite. Agus
cuirtear d’aithne ort a chur faoi deara thairis sin go mbainfear amach ar a
bhfuil d’earraí agus d’airnéisí ag an sin i do bháill-
cheantar suim £ , maille le hús ar an tsuim sin de réir £
faoin gcéad sa bhliain ón lá de , agus an
t-airgead agus an t-ús réamhráite a bheith agat os comhair na Cúirte sin
díreach tar éis a fhorghníomhaithe seo, lena íoc leis an
sin de bhun an bhreithiúnais [nó an ordaithe] sin. Agus cuirtear d’aithne
ort a léiriú, etc.

Agus bíodh an t-ordú seo agat ann an uair sin.

Le hOrdú, etc.

Toibhigh etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Is é etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1] a d’eisigh an t-ordú seo.

Is an C.D. sin, etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Uimh. 4.

Ordú VENDITIONI EXPONAS.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do shirriam (Chláraitheoir Contae) , beatha agus sláinte.
De bhrí gur cuireadh d’aithne ort le déanaí, le hordú, a chur faoi deara go
mbainfí amach ar a raibh d’earraí agus d’airnéisí ag C.D. [aithris anseo an
fieri facias go deireadh]. Agus ar an lá de gur thug tú
tuairisc don Ard-Chúirt go ndearna tú, de bhua an ordaithe sin a díríodh
chugat, earraí agus airnéisí de chuid an C.D. sin, ar luach an airgid agus an
úis réamhráite, a thógáil agus gur fágadh na hearraí agus na hairnéisí sin ar



[41] Foscríbhinn F

láimh agat gan díol d’uireasa ceannaitheoirí. Dá bhrí sin, ós mian leis an
gCúirt go sásófaí an A.B. sin maidir leis an airgead agus leis an ús réamhráite,
ordaı́tear leis seo go dtaispeánfaidh tú lena ndı́ol agus go ndı́olfaidh tú, nó go
gcuirfidh tú faoi deara go ndı́olfar, na hearraı́ agus na hairnéisı́ de chuid an
C.D. sin sa riocht réamhráite inar thóg tú iad, agus gach uile chuid dı́obh, ar
an bpraghas is fearr is féidir a fháil ar an gcéanna, agus an t-airgead as an
dı́olachán sin a bheith agat os comhair na hArd-Chúirte dı́reach tar éis a
fhorghnı́omhaithe seo, lena ı́oc leis an A.B. sin. Agus bı́odh an t-ordú seo agat
ann an uair sin.

Le hOrdú, etc.

Is é etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1] a d’eisigh an t-ordú
seo.

Uimh. 5. O. 47, r. 1

Ordú Seilbhe.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do shirriam (Chláraitheoir Contae) , beatha agus sláinte.
De bhrı́ gur breithnı́odh le déanaı́ san Ard-Chúirt go n-aisghabhfadh an gear-
ánaı́ seilbh ar é sin uile gona gcomhghabhálais i do bháill-
cheantar. Cuirtear d’aithne ort leis seo dul isteach sa chéanna agus a chur faoi
deara gan mhoill seilbh na dtailte agus na n-áitreabh sin gona gcomhghabhálais
a bheith ag an A.B. sin . Agus cuirtear d’aithne
ort a léiriú don Ard-Chúirt dı́reach tar éis an t-ordú seo a fhorghnı́omhú cad
é an dóigh a ndearna tú forghnı́omhú air, agus bı́odh an t-ordú seo agat ann
an uair sin.

Le hOrdú, etc.

Is é etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1] a d’eisigh
an t-ordú seo.

Méid an chı́osa atá dlite don ghearánaı́ £ as na tailte agus na háitribh
sin, in aghaidh na tréimhse anuas go dtı́ agus dar chrı́och an lá
de , 19 , mar atá fı́oraithe le mionnscrı́bhinn ó ,
ar suim ı́ atá, maille le suim £ , costais an ghearánaı́, is é sin, suim
£ ar fad, dlite don ghearánaı́ anois, agus a leanann de bheith dlite dó,
agus gan ı́oc leis, as na tailte agus na háitribh sin.

(Arna shı́niú)
Aturnae thar ceann an ghearánaı́.

Uimh. 6. O. 47, r. 5

Ordú seilbhe ar éag don tréimhse fuascailte.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do shirriam (Chláraitheoir Contae) , beatha agus sláinte.
De bhrı́ gur breithnı́odh le déanaı́ san Ard-Chúirt go n-aisghabhfadh an gear-
ánaı́ seilbh ar é sin uile gona gcomhghabhálais i do
bháillcheantar. Agus de bhrı́ go bhfuil an tréimhse chun na háitribh sin a fhuasc-
ailt caite. Cuirtear d’aithne ort leis seo dul isteach sa chéanna agus a chur faoi
deara gan mhoill seilbh na dtailte agus na n-áitreabh sin gona gcomhghabhálais
a bheith ag an A.B. sin. Agus cuirtear d’aithne ort
a léiriú don Ard-Chúirt dı́reach tar éis an t-ordú seo a fhorghnı́omhú cad é an
dóigh a ndearna tú forghnı́omhú air, agus bı́odh an t-ordú seo agat ann an
uair sin.

Le hOrdú, etc.
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Is é etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1] a d’eisigh an tOrdú seo.

Méid an chı́osa atá dlite don ghearánaı́, £ as na tailte agus na
háitribh sin, in aghaidh na tréimhse anuas go dtı́ agus dar chrı́och an lá
de , 19 , mar atá fı́oraithe le mionnscrı́bhinn
ó , ar suim ı́ atá, maille le suim £ , costais an
ghearánaı́, is é sin, suim £ ar fad, dlite don ghearánaı́ anois, agus a
leanann de bheith dlite dó, agus gan ı́oc leis, as na tailte agus na háitribh sin.

(Arna shı́niú)
Aturnae thar ceann an ghearánaı́.

O. 47, r. 6 Uimh. 7.

Ordú seilbhe tar éis bac ar fhorghníomhú a bhaint.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do shirriam (Chláraitheoir Contae) , beatha agus sláinte.
De bhrı́ gur breithnı́odh le déanaı́ san Ard-Chúirt go n-aisghabhfadh an gear-
ánaı́ seilbh ar é sin uile gona gcomhghabhálais i
do bháillcheantar.

Agus de bhrı́, le hordú ón Ard-Chúirt, gur ordaı́odh go ndéanfaı́ suim
£ , is é sin (an tsuim ar ar comhaontaı́odh idir na páirtithe mar shásamh
ar) na riaráistı́ cı́osa a bhı́ dlite anuas go dtı́ an lá de ,
19 , maille leis na costais, a ı́oc i dtráthchodanna.

Agus de bhrı́ gur mainnı́odh an t-ordú sin a chomhlı́onadh.
Cuirtear d’aithne ort leis seo dul isteach sa chéanna agus a chur faoi deara

gan mhoill seilbh na dtailte agus na n-áitreabh sin gona gcomhghabhálais a
bheith ag an A.B. sin. Agus cuirtear d’aithne ort a léiriú don
Ard-Chúirt dı́reach tar éis an t-ordú seo a fhorghnı́omhú cad é an dóigh a
ndearna tú forghnı́omhú air, agus bı́odh an t-ordú seo agat ann an uair sin.

Le hOrdú, etc.

Is é etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1] a d’eisigh an t-ordú seo.

An méid atá dlite don ghearánaí, £ , iarmhéid na suime a
ordaíodh a íoc leis an ngearánaí ina tráthchodanna le hordú ón Ard-Chúirt
dar dáta an lá de , 19 , mar atá fíoraithe le
mionnscríbhinn ó
An méid (a comhaontaíodh mar shásamh) cíosa go dtí an lá de ,
19 , maille le costais ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... £
Méid na dtráthchodanna a íocadh ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... £

Iarmhéid atá dlite ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... £
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann an ghearánaí.

Uimh. 8. O. 48, r. 2

Ordú seachadta.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do shirriam (Chláraitheoir Contae) , beatha agus sláinte.
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Cuirtear d’aithne ort leis seo a chur faoi deara gan mhoill go ndéanfar na
hairnéisí seo a leanas, is é sin le rá [áirigh anseo na hairnéisí a aisghabhadh
leis an mbreithiúnas nó leis an ordú agus ar ordaíodh forghníomhú a eisiúint
chun iad a thabhairt ar ais], a thabhairt ar ais do A.B., ar airnéisı́ iad a d’aisghabh
an A.B. sin le déanaí san Ard-Chúirt i gcoinne C.D. [nó ar ordaíodh do C.D.
iad a sheachadadh ar an A.B. sin i gcaingean san Ard-Chúirt]*. Agus cuirtear
d’aithne ort thairis sin leis seo, mura féidir na hairnéisí sin a fháil i do
bháillcheantar, tochsal a dhéanamh ar an C.D. sin sna tailte agus sna hairnéisí
uile is leis i do bháillcheantar, ionas nach ndéanfaidh an C.D. sin, ná duine
ar bith dó, lámh a leagan ar an gcéanna go dtí go dtabharfaidh an C.D. sin
na hairnéisí sin suas don A.B. sin†.

Agus cuirtear d’aithne ort a léiriú don Ard-Chúirt díreach tar éis an t-ordú
seo a fhorghníomhú cad é an dóigh a ndearna tú forghníomhú air, agus bíodh
an t-ordú seo agat ann an uair sin.

Le hOrdú, etc.

Is é etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1] a d’eisigh an t-ordú seo.

Uimh. 9. O. 48, r. 2

Ordú dá shamhail, ach in ionad tochsail go dtí go dtabharfar ar ais an
airnéis, á chur d’aithne ar an sirriam a luach measúnaithe a thobh-
ach ar earraí an chosantóra.

[Gabh ar aghaidh mar atá i bhFoirm Uimh. 8 chomh fada leis an * agus
ansin mar seo]: Agus cuirtear d’aithne ort thairis sin, mura féidir na hairnéisí
sin a fháil i do bháillcheantar, a chur faoi deara go mbainfear amach ar
a bhfuil d’earraí agus d’airnéisí ag an C.D. sin i do bháillcheantar suim
£ [luach measúnaithe na n-airnéisí]†. Agus cuirtear d’aithne ort a
léiriú don Ard-Chúirt díreach tar éis an t-ordú seo a fhorghníomhú cad é
an dóigh a ndearna tú forghníomhú air, agus bíodh an t-ordú seo agat ann
an uair sin.

Le hOrdú, etc.

Is é etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1] a d’eisigh an t-ordú seo.

O. 48, r. 2Uimh. 10.

[Más mian damáistí, costais agus ús a chur san áireamh i bhFoirm 8 nó 9,
gabh ar aghaidh go dtí an † agus lean ar aghaidh mar seo:]

Agus cuirtear d’aithne ort thairis sin a chur faoi deara go mbainfear
amach ar a bhfuil d’earraí agus d’airnéisí ag an C.D. sin i do bháillcheantar
suim £ (damáistí). Agus thairis sin ús ar an tsuim sin de réir
£ faoin gcéad sa bhliain, ón lá de , ar suim airgid
í sin agus ar ús é sin ar breithníodh (nó ar ordaíodh) leis an mbreithiúnas
(nó leis an ordú) dar dáta an lá de go raibh siad le híoc
ag an C.D. sin le A.B., maille le costais áirithe sa bhreithiúnas (nó san ordú)
sin atá luaite, agus ar costais iad atá fómhasta agus ceadaithe ag an Máistir
Fómhais ar shuim £ mar a léirı́tear sa deimhniú, ón Máistir Fómhais,
dar dáta an lá de . Agus cuirtear d’aithne ort a chur faoi
deara thairis sin go mbainfear amach ar a bhfuil d’earraí agus d’airnéisí ag
an C.D. sin i do bháillcheantar an tsuim sin £ , costais, maille le hús
ar an tsuim sin de réir £ , faoin gcéad sa bhliain ón lá
de , agus bíodh an t-airgead agus an t-ús sin agat os comhair
na hArd-Chúirte díreach tar éis a fhorghníomhaithe seo lena íoc leis an
A.B. sin de bhun an bhreithiúnais [nó an ordaithe] sin.
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Agus cuirtear d’aithne ort a léiriú don Ard-Chúirt díreach tar éis an
t-ordú seo a fhorghníomhú cad é an dóigh a ndearna tú forghníomhú air,
agus bíodh an t-ordú seo agat ann an uair sin.

Le hOrdú, etc.

Is é etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1] a d’eisigh an t-ordú seo.

O. 44, r. 1 Uimh. 11.

Ordú astaithe.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána, beatha agus sláinte.

De bhrí gur breithníodh le déanaí san Ard-Chúirt go ndéanfaí
C.D. a astú ar an bhforas go ndearna sé mainneachtain sa
mhéid (sonraigh go comair anseo an mhainneachtain).

Cuirtear d’aithne oraibh leis seo an C.D. sin a astú chun go mbeidh sé os
comhair na hArd-Chúirte sna Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, le freagairt
ansin sa díspeagadh a líomhnaítear a bheith déanta aige ar an Ard-Chúirt
de bhíthin na mainneachtana sin, maille le cibé ábhair eile a chuirfear ina
leith ann an uair sin, agus thairis sin le cibé ordú a dhéanfaidh an Ard-
Chúirt ina thaobh a chomhlíonadh agus a urramú, agus bíodh an t-ordú sin
agaibh ann an uair sin.

Le hOrdú, etc.

Is é etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1] a d’eisigh an t-ordú seo.

Uimh. 12.O. 44, r. 2

Ordú cimithe i gcásanna seachas cásanna féichiúnaithe breithiúnais.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána, beatha agus sláinte.

De bhrí gur breithníodh le déanaí san Ard-Chúirt go raibh C.D., toisc
gur mhainnigh sé [sonraigh go comair anseo], ciontach i ndíspeagadh na
hArd-Chúirte agus arna chimiú chun príosúin i leith an díspeagtha sin.

Cuirtear d’aithne oraibh leis seo an C.D. sin a ghabháil agus air sin é a
chur i bPríosún , lena choinneáil ansin go dtí go
mbeidh leorghníomh déanta aige sa díspeagadh sin aige agus go dtí go
scaoilfear leis de bhun ordaithe eile ón Ard-Chúirt. Agus cuirtear d’aithne
oraibh a léiriú don Ard-Chúirt díreach tar éis an t-ordú seo a fhorghníomhú
cad é an dóigh a ndearna sibh forghníomhú air, agus bíodh an t-ordú seo
agaibh ann an uair sin.

Le hOrdú, etc.

Is é etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1] a d’eisigh an t-ordú seo.
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Uimh. 13. O. 44, r. 10

Ordú chun féichiúnaí breithiúnais a chimiú.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána, beatha agus sláinte.
De bhrí, mar gheall ar mhainneachtain C.D. san fhiach a luaitear anseo ina

dhiaidh seo a íoc, gur breithníodh le déanaí san Ard-Chúirt go ndéanfaí é a
chimiú chun príosúin ar feadh téarma [gan a dhul thar bhliain
amháin] ó dháta a ghabhála, agus lá an dáta sin a áireamh, nó go dtí go
n-íocfadh sé roimhe sin leis an ngearánaí suim £ * is é sin, an méid
atá dlite uaidh de bhun breithiúnais [nó ordaithe] ón Ard-Chúirt dar
dáta maille le hús ar an tsuim sin de réir £ faoin gcéad
sa bhliain ón dáta sin (agus £ , costais an bhreithiúnais (nó an ordaithe)
sin, agus ús ar an gcéanna de réir £ faoin gcéad sa bhliain ón dáta
sin) agus £ i leith chostas an ordaithe seo.

†Cuirtear d’aithne oraibh leis seo an C.D. sin a ghabháil agus air sin é a
chur i bPríosún chun bheith faoi réir an ordaithe
cimithe sin sa phríosún sin. Agus cuirtear d’aithne oraibh a léiriú don Ard-
Chúirt díreach tar éis an t-ordú seo a fhorghníomhú cad é an dóigh a ndearna
sibh forghníomhú air, agus bíodh an t-ordú seo agaibh ann an uair sin. Agus
láithreach tar éis é a ghabháil amhlaidh a dháta sin a fhormhuiniú ar chóip-
eanna den ordú seo agus cóip amháin arna formhuiniú amhlaidh a fhágáil ag
Rialtóir an phríosúin sin agus cóip eile a chur ar ais laistigh de dhá lá chuig
an duine a bhfuil an t-ordú seo á eisiúint aige.

Le hOrdú, etc.

Is é etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1] a d’eisigh an t-ordú seo.

O. 44, r. 10Uimh. 14.

Ordú chun féichiúnaí breithiúnais a chimiú ar thráthchuid a bheith
gan íoc aige.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

[Gabh ar aghaidh mar atá i bhFoirm Uimh. 13 chomh fada le * agus ansin
mar seo] is é sin, méid na tráthchoda a bhí dlite an lá de
faoin ordú ón Ard-Chúirt dar dáta (maille le suim bhreise
£ i leith costas) [gabh ar aghaidh mar atá i bhFoirm Uimh. 13 ón †].

O. 44, r. 12Uimh. 15.

Deimhniú gur íocadh an tsuim a sonraíodh in ordú cimithe.

Deimhním go bhfuil C.D. atá anois i bPríosún
ar ordú ón Ard-Chúirt, ar agra A.B. mar gheall ar neamhíoc fhiach (nó
thráthchuid) £ , tar éis an fiach (nó an tráthchuid) sin a íoc maille
leis na costais a sonraíodh san ordú sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann an A.B. sin
[Áit chláraithe ghnó]
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(nó A.B.)
[Áit chónaithe].

(Finné le síniú A.B.
G.H. aturnae

[Áit chláraithe ghnó].
nó J.K. (Feidhmeannach Síochána).

O. 69, r. 1 Uimh. 16.

Ordú chun duine a ghabháil faoin DEBTORS ACT (IRELAND), 1872, Alt 7.

[Ceannteideal agus teideal na caingne].

Tar éis
a éisteacht agus tar éis an mhionnscríbhinn ó
a léamh, a comhdaíodh an lá de , 19 , agus

Ordaítear an cosantóir a ghabháil agus é a phríosúnú
ar feadh téarma ó dháta a ghabhála, agus lá an dáta
sin a áireamh, mura ndéanfaidh agus go dtí go ndéanfaidh sé roimhe sin
suim £ a thaisceadh sa Chúirt, nó banna a thabhairt don ghearánaí
arna fhorghníomhú aige féin agus ag beirt leorurra i bpionós £ , nó
urrús éigin eile chun sástacht an ghearánaí, go

Agus ordaítear thairis sin go ndéanfaidh Coimisinéir agus comhaltaí an
Gharda Síochána, laistigh de mhí féilire óna dháta seo, agus lá an dáta sin
a áireamh, agus ní ina dhiaidh sin, an cosantóir a thógáil chun na críche
réamhráite.

Uimh. 17.O. 43, r. 2

Ordú forghabhála.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do [ainmneacha an fhorghabhálaí nó na bhforghabhálaithe], beatha
agus sláinte.

De bhrí go ndearnadh le déanaí san Ard-Chúirt i gcaingean áirithe inar
gearánaí A.B. agus inar cosantóirí C.D. agus daoine eile [nó, in ábhar áirithe
dar teideal ‘‘Maidir le E.F.’’ de réir mar a bheidh], le breithiúnas [nó le
hordú] ón Ard-Chúirt a rinneadh sa chaingean [nó san ábhar] sin, agus dar
dáta an lá de , 19 , ordú go ndéanfadh an C.D.
sin [suim £ a íoc isteach sa Chúirt chun creidiúna na caingne sin, nó,
de réir mar a bheidh]. Bíodh dá bhrí sin a fhios agaibh go ndearna an Ard-
Chúirt, agus go ndéanann sí leis an ngníomhas seo, lánchumhacht agus
lánúdarás a thabhairt daoibh chun iontráil ar mheasáistí, tailte, tion-
óntáin, agus eastát réadach uile, de shórt ar bith, an C.D. sin, agus ní
amháin cíos agus brabús uile na measáistí, na dtailte, na dtionóntán agus an
eastáit réadaigh sin aige a bhailiú, a ghlacadh agus a fhorghabháil
ar láimh, ach freisin a chuid earraí, airnéisí agus eastát pearsanta uile,
de shórt ar bith; agus dá bhrí sin cuirtear d’aithne oraibh triall,
laethanta agus uaireanta áirithe is cuí agus is caoithiúil, go dtí measáistí,
tailte, tionóntáin agus eastáit réadacha uile an C.D. sin, agus iontráil orthu,
agus ní amháin cíosanna agus brabúis an eastáit réadaigh sin aige a bhailiú,
a thógáil agus a ghlacadh ar láimh, ach freisin a chuid earraí, airnéisí, agus
eastáit phearsanta uile, agus an céanna a choinneáil agus a choimeád faoi
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fhorghabháil ar láimh agaibh go dtí [go n-íocfaidh an C.D. sin isteach sa
Chúirt chun creidiúna na caingne sin suim £ , nó, de réir mar a
bheidh, agus] go ndéanfaidh sé leorghníomh ina dhíspeagadh, agus go
ndéanfaidh an Ard-Chúirt a mhalairt d’ordú.

Le hOrdú, etc.

Is é etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1] a d’eisigh an t-ordú seo.
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FOSCRÍBHINN G.

AN SCRÚDAITHEOIR.

O. 55, r. 11 Uimh. 1.

Fógra chun dul ar aghaidh.

[Teideal an agra].

Bíodh seo ina Fhógra go mbeidh an cás seo ar an liosta in Oifig an Scrúd-
aitheora Dé , an lá de , 19 , ar
a haon déag a chlog, roimh nóin, ar éisteacht iarratais i bpáirt an [ghearánaí]
chun dul ar aghaidh leis na cuntais agus na fiosrúcháin a ordaíodh leis an
ordú a rinneadh san agra seo agus dar dáta an lá de ,
19 [nó de réir mar a bheidh].

Arna dhátú
(Arna shíniú)

O. 55, r. 5 Uimh. 2.

Fógra chun freastal os comhair an Scrúdaitheora.

[Teideal an agra].

Do
Cuirtear toghairm ort leis seo freastal in Oifig an Scrúdaitheora, na

Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, Dé an lá de ,
ar a chlog nóin, chun tú a cheistiú i bpáirt
chun críche imeachtaí ar ordaíodh leis an ordú a rinneadh san agra seo,
agus dar dáta an lá de , iad a thabhairt os mo chomhairse.

Arna dhátú
Scrúdaitheoir.

Is é , Aturnae thar ceann , a thóg amach an toghairm seo.

O. 55, r. 26 Uimh. 3.

Fógrán do chreidiúnaithe agus d’eireadóirí (agra riaracháin).

[Teideal an agra].

De bhun ordaithe ón Ard-Chúirt a rinneadh san agra thuasluaite, tá ar
chreidiúnaithe , ba as [seoladh iomlán agus tuairisc],
a d’éag i rith, nó timpeall, mhí 19 , sonraí iomlána
a n-éileamh agus cineál na n-urrús (más ann) atá acu a chur leis an
bpost réamhíoctha an lá de , 19 , nó roimhe sin,
chuig as [comhalta de ghnólacht

] aturnae(tha) thar ceann an , seiceadóir
uacht an sin, éagach [nó de réir mar a bheidh]; [Cuir leis,
más gá, agus tá ar gach duine a éilíonn go bhfuil sé ina eireadóir a bhaineann
le talamh ruílse cláraithe nó le heastát réadach eile an
sin, éagach, a éileamh a thaifeadadh in Oifig an Scrúdaitheora, na Ceithre
Chúirt, Baile Átha Cliath, an lá sin de , 19 , nó
roimhe sin, agus an t-éileamh sin a chruthú le mionnscríbhinn an lá céanna
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nó roimhe sin] nó, mura ndéanfaidh sé é sin, beidh sé eisiata go dofhreag-
artha ó thairbhe an ordaithe sin.

Déanfaidh gach creidiúnaí [cuir leis, más gá, nó éilitheoir] ag a bhfuil aon
urrús, má éilítear sin air le fógra i scríbhinn ón sin,
an t-urrús sin a thabhairt ar aird mar a éilítear leis an bhfógra sin.

Arna dhátú

Scrúdaitheoir.

Uimh. 4. O. 55, r. 26

Fógrán d’eireadóirí (agra morgáiste).

[Teideal an agra].

De bhun ordaithe ón Ard-Chúirt a rinneadh san agra thuasluaite, tá ar
gach duine a éilíonn gurb eireadóir é a bhaineann le leas an chosantóra i
[gearrthuairisc na maoine] a éileamh a thaifeadadh in Oifig an Scrúd-
aitheora, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, an lá de
19 , nó roimhe sin, agus an t-éileamh sin a chruthú le mionnscríbhinn
an lá céanna nó roimhe sin nó, mura ndéanfaidh sé é sin, beidh sé eisiata
go dofhreagartha ó thairbhe an ordaithe sin. Gach eireadóir den sórt sin a
bhfuil aon urrús aige, ceanglaítear air an t-urrús sin a thabhairt ar aird in
Oifig an Scrúdaitheora an lá de 19 , ar a
haon déag a chlog roimh nóin, is é sin, an t-am atá ceaptha chun na héilimh
a bhreithniú.

Arna dhátú

Scrúdaitheoir.

Uimh. 5. O. 55, r. 26

Fógrán d’éilitheoirí (foirm fhada).

[Teideal an agra].

Do agus dá chlann (más ann) ar a bhfuarthas an tásc
is déanaí i timpeall na bliana 19 .

De bhun ordaithe ón Ard-Chúirt a rinneadh san agra thuasluaite, gach duine
a éilı́onn gur neasghaol é [nó de réir mar a bheidh] do ,
éagach, a d’éag i ar, nó um, an lá de
19 , agus go háirithe, a uncail [nó de réir mar a bheidh], an
sin, agus a chlann (más ann), ceanglaı́tear orthu a n-éilimh a thaifeadadh, an lá
de 19 , nó roimhe sin, in Oifig an Scrúdaitheora, na Ceithre
Chúirt, Baile Átha Cliath, Éire, agus, má éilı́tear sin orthu le fógra i scrı́bhinn
ó , cruthaı́dı́s an t-éileamh sin le mionnscrı́bhinn laistigh
de cibé tréimhse ama a shonrófar san fhógra sin nó, mura ndéanfaidh siad é sin,
eisiafar iad go dofhreagartha ó thairbhe an ordaithe sin. Tá an lá
de , 19 , ar a haon déag a chlog roimh nóin, in Oifig an
Scrúdaitheora, ceaptha chun na héilimh a éisteacht agus a bhreithniú.

Arna dhátú

Scrúdaitheoir.
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O. 55, r. 26 Uimh. 6.

Fógrán d’éilitheoirí (foirm ghearr).*

[Teideal an agra].

Ceanglaítear ar X.Y. agus ar a chlann (más ann), ar a
bhfuarthas an tásc is déanaí i timpeall 19 , a
n-éilimh ar scair in eastát a uncail [nó de réir mar a bheidh]

, éagach, a thaifeadadh in Oifig an Scrúdaitheora,
Baile Átha Cliath, Éire, an lá de , 19 , nó roimhe sin.

Arna dhátú
Scrúdaitheoir

* Níl an Fhoirm seo le húsáid mura n-ordaítear sin go speisialta.

O. 55, r. 29 Uimh. 7.

Fógra do chreidiúnaí chun doiciméid a thabhairt ar aird.

[Gearrtheideal an agra].

Ceanglaítear ort leis seo [tabhair tuairisc an doiciméid atá le tabhairt ar
aird] a thabhairt ar aird mar thaca leis an éileamh a chuir tú isteach in
aghaidh eastát , éagach, os comhair an Scrúdaitheora,
ina Oifig, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, an lá de ,
19 , ar a chlog nóin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do

O. 55, r. 31 Uimh. 8.

Mionnscríbhinn seiceadóra nó riarthóra i dtaobh éileamh ó
chreidiúnaithe.

[Teideal an agra].

Mionnaímidne, A.B., as, etc., an gearánaí [nó an cosantóir, nó de réir mar a
bheidh], is é sin, seiceadóir [nó riarthóir] Z, éagach, ba as
i gcontae , agus E.F., as etc., aturnae, agus deirimid ar
leithligh mar a leanas:

Deirimse, an E.F. sin, ar mo shon féin, mar a leanas:

1. Sa scríbhinn pháipéir ar a bhfuil an marc A., agus ar ar shínigh mé
m’ainm sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, tá leagtha amach
agam liosta de na héilimh go léir ar cuireadh sonraí ina dtaobh isteach
chugam ó dhaoine atá ag éileamh gur creidiúnaithe iad de chuid an Z sin,
éagach, de bhun an fhógráin a eisíodh chuige sin agus dar dáta an lá
de 19 .
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Agus deirimse, an A.B. sin, ar mo shon féin, mar a leanas:

2. Scrúdaigh mé sonraı́ na n-éileamh leithleach atá luaite sa scrı́bhinn pháipéir
sin ar a bhfuil an marc A., agus chuir mé an céanna i gcóimheas le leabhair,
cuntais agus doiciméid an Z sin [nó de réir mar a bheidh] [agus luaigh aon fhios-
rúcháin nó imscrúduithe eile a rinneadh], chun a fháil amach, go feadh mo
chumais, cad iad na héilimh acu sin a bhfuil eastát an Z sin faoi dhliteanas cóir
ina leith.

3. De thoradh an scrúdaithe sin [agus luaigh aon chúiseanna eile] creidim go
bhfuil eastát an Z sin faoi dhliteanas cóir i leith na suimeanna atá leagtha amach
sa séú colún den chéad chuid den scrı́bhinn pháipéir sin, ar a bhfuil an marc A.,
agus, de réir mar is fearr is eol dom agus mar a chreidim, tá na suim-
eanna leithleacha sin dlite go cóir as eastát an Z sin, agus is cuı́ iad a cheadú do
na héilitheoirı́ faoi seach atá ainmnithe sa sceideal sin.

4. Creidim nach bhfuil eastát an Z sin faoi dhliteanas cóir i leith na n-éileamh
atá leagtha amach sa dara cuid den scrı́bhinn pháipéir sin, ar a bhfuil an marc
A., agus nach ceart an céanna a cheadú gan cruthúnas ó na héilitheoirı́ faoi seach
[nó, Nı́ féidir liom a rá cé acu atá nó nach bhfuil eastát an Z sin faoi dhliteanas
cóir i leith na n-éileamh atá leagtha amach sa dara cuid den scrı́bhinn pháipéir
sin, ar a bhfuil an marc A., ná cé acu is cuı́ nó nach cuı́ na héilimh sin, nó aon
chodanna dı́obh, a cheadú gan tuilleadh fianaise].

5. Ach amháin mar atá luaite anseo roimhe seo, nı́l aon éilimh eile ann in
aghaidh eastát an Z sin, de réir mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios
dom, agus mar a chreidim.

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 9. O. 55, r. 31

An Foilseán dá dtagraı́tear i bhFoirm Uimh. 8.

‘‘A.’’

[Gearrtheideal an agra].

Liosta d’éilimh ar cuireadh sonraı́ ina dtaobh isteach go E.F., aturnae an
ghearánaı́ [nó an chosantóra, nó de réir mar a bheidh], ó dhaoine atá ag éileamh
gur creidiúnaithe iad de chuid Z, éagach, de bhun an fhógráin a eisı́odh chuige
sin agus dar dáta an lá de , 19 .

Tugadh ar aird agus taispeánadh an scrı́bhinn pháipéir seo, ar a bhfuil an marc
A., do agus is ı́ an ceann ı́ dá dtagraı́tear sa mhionnscrı́bhinn
uaidh a mionnaı́odh os mo chomhairse an lá seo de , 19 .

C.D., etc.

An Chéad Chuid. — Éilimh is cuí a cheadú gan a thuilleadh fianaise.

Sraith- Ainmneacha Seoltaí Sonraí an An tsuim a An tsuim is
uimh. na agus éilimh éilítear cuí a

n-éilitheoirí tuairiscí cheadú

£ £
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An Dara Cuid. — Éilimh ar chóir go ndéanfadh na héilitheoirı́ iad a chruthú.

Sraith- Ainmneacha na Seoltaí Sonraí an An tsuim a
uimh. n-éilitheoirí agus éilimh éilítear

tuairiscí

£

O. 55, r. 35 (1) Uimh. 10.

Fógra do chreidiúnaí gur ceadaíodh a éileamh.

[Gearrtheideal an agra].

An t-éileamh a chuir tú isteach in aghaidh eastát Z, éagach, ceadaíodh é
ar shuim £ , maille le hús ar an tsuim sin de réir £ faoin
gcéad sa bhliain, ón lá de , 19 , agus le £ i
leith costas.

[Murar ceadaíodh ach cuid de, cuir leis] Má tá tú ag éileamh go gceadófaí
suim is mó ná sin, ceanglaítear ort leis seo an t-éileamh breise sin a chruthú,
agus tá ort mionnscríbhinn a chomhdú de réir mar a chomhairleofar duit
mar thaca le d’éileamh, agus fógra ina thaobh sin a thabhairt domsa an
lá de , 19 , seo chugainn, nó roimhe sin, agus
freastal a dhéanamh trí d’aturnae in Oifig an Scrúdaitheora, na Ceithre
Chúirt, Baile Átha Cliath, an lá de , 19 ,
ar a chlog nóin, is é sin, an t-am atá ceaptha chun an
t-éileamh a bhreithniú.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do

O. 55, r. 35 (2) Uimh. 11.

Fógra do chreidiúnaí a éileamh a chruthú.

[Gearrtheideal an agra].

Ceanglaítear ort leis seo an t-éileamh a chuir tú isteach in aghaidh eastát
Z, éagach, a chruthú. Tá ort mionnscrı́bhinn a chomhdú de réir mar a chomh-
airleofar duit mar thaca le d’éileamh, agus fógra ina thaobh sin a thabhairt
domsa an lá de , 19 , seo chugainn, nó roimhe sin,
agus freastal a dhéanamh trí d’aturnae in Oifig an Scrúdaitheora, na
Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, an lá de 19 , ar
a chlog nóin, is é sin, an t-am atá ceaptha chun an t-éileamh
a bhreithniú.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do
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Uimh. 12. O. 55, r. 39

Fógra go bhféadfar dréachtaí a ghlacadh.

[Gearrtheideal an agra].

Na dréachtaí ar na suimeanna a ordaíodh a íoc le creidiúnaithe Z, éagach,
le hordú arna dhéanamh san agra seo agus dar dáta an lá de
19 , féadfar iad a ghlacadh in Oifig an Chuntasóra, na Ceithre Chúirt,
Baile Átha Cliath, an lá de , 19 , agus ina dhiaidh sin.

(Arna shíniú)

Do

Uimh. 13.

Fógra de bhun Ordú 33, riail 5.

[Teideal an agra].

Bíodh seo ina Fhógra go bhfuil an gearánaí á iarraidh na suimeanna
leithleacha airgid atá leagtha amach i gCuid I den sceideal a ghabhann leis
seo a mhuirearú ar an gcosantóir de bharr ar an tsuim a d’admhaigh an
cosantóir a bheith faighte aige sa chuntas uaidh ar a bhfuil an marc
‘‘ ’’ agus a fíoraíodh leis an mionnscríbhinn ón gcosantóir a comh-
daíodh an lá de 19 ;

Agus bíodh seo ina Fhógra thairis sin go bhfuil an gearánaí ag déanamh
agóide in aghaidh na míreanna eisíocaíochta a cheadú a luaitear sa chuntas
sin ón gcosantóir atá leagtha amach i gCuid II den sceideal a ghabhann
leis seo.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann an ghearánaí.
Do/

Aturnae thar ceann an chosantóra.

An sceideal dá dtagraítear thuas.

Cuid I.
£ fáltais as díol 5 chaora a díoladh an lá de

de bhreis ar an tsuim a féichiúnaı́odh ag mı́r .

£ díbhinn don bhliain dar chríoch an lá de as
£ Stoc Iasachta Cogaidh agus nár féichiúnaíodh sa Chuntas sin.

Cuid II.

Míreanna uimhreacha go , go huile, agus £ cuid
de mhír uimhir nach bhfuil eastát an éagaigh faoi dhliteanas ina
leith ná i leith aon choda den chéanna.
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O. 55, r. 48 Uimh. 14.

Meabhrán le haghaidh thuairim na Cúirte.

[Teideal an agra].

Bíodh seo ina Fhógra go ndearnadh an meabhrán atá i gceangal leis seo
a thaifeadadh lena éisteacht os comhair na Cúirte Dé an lá
de , 19 , ar a haon déag a chlog roimh nóin nó an chéad
uair a bheidh caoi ann chuige ina dhiaidh sin.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Do

[Ar dhuilleog a chuirfear i gceangal leis an bhfógra sin thuas, scríobh an
teideal athuair agus lean ar aghaidh]

Meabhrán.

[Leag amach ráiteas comair ar na fíorais agus an deacracht].

Tá treoracha na Cúirte á lorg ag an (ngearánaí) maidir le [leag amach an
cineál faoisimh atá á lorg].

(Arna shíniú)

O. 55, r. 48 Uimh. 15.

Iarraidh ar thuairim na Cúirte.

[Teideal an agra].

Bíodh seo ina Fhógra go dtiocfaidh an iarraidh atá i gceangal leis seo ón
(ngearánaí) os comhair na Cúirte lena éisteacht Dé an lá
de , 19 , ar a haon déag a chlog roimh nóin nó an chéad
uair a bheidh caoi ann chuige ina dhiaidh sin.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Do/

[Ar dhuilleog a chuirfear i gceangal leis an bhfógra sin thuas, scríobh an
teideal athuair agus lean ar aghaidh]

An Iarraidh.
Iarrann an (gearánaí) breith na Cúirte go ndéanfaí rialú an Scrúdaitheora

dar dáta an lá de , 19 , lenar [leag amach cineál an
rialaithe] a (fhreaschur) (athrú) trí [leag amach an cineál faoisimh atá á lorg].

(Arna shíniú)
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Uimh. 16. O. 55, r. 46

Deimhniú an Scrúdaitheora.

[Teideal an agra].

De bhun na dtreoracha a tugadh dom ó deimhním
leis seo gurb é seo a leanas toradh na gcuntas agus na bhfiosrúchán a tógadh
agus a rinneadh de bhun an bhreithiúnais [nó an ordaithe] sa chúis seo dar
dáta an lá de :

Rinne an gearánaí agus an cosantóir agus G.H., ar ar seirbheáladh fógra
i dtaobh an bhreithiúnais [nó an ordaithe] sin, freastal trína n-aturnaetha
faoi seach, nó de réir mar a bheidh.

1. Fuair na cosantóirí, ,
seiceadóirí , an tiomnóir, eastát pear-
santa arb é a mhéid £ , agus d’íoc siad, nó tá siad i dteideal go
gceadófaí dóibh, i gcuntas an chéanna, suimeanna arb é a méid £ ,
agus fágann sin go bhfuil £ d’iarmhéid dlite uathu [nó dóibh] sa
chuntas sin.

Taispeántar sonraí na bhfáltas agus na n-íocaíochtaí thuasluaite sa
chuntas ar a bhfuil an marc atá fíoraithe leis an mionnscríbhinn
ó a comhdaíodh an lá de agus tá an
cuntas sin le comhdú leis an deimhniú seo, ach amháin, i dteannta na suim-
eanna a thaispeántar sa chuntas sin a bheith faighte, go bhfuil na suimeanna
seo a leanas á muirearú ar na cosantóirí sin, [luaigh na suimeanna anseo nó
i sceideal] agus fós gur dhícheadaigh mé na míreanna eisíocaíochta sa
chuntas sin darb uimhir , agus

[Nó i gcásanna ina ndearnadh athscríbhinn.]

Thug na cosantóirí, , isteach cuntas
arna fhíorú leis an mionnscríbhinn ó , a comhdaíodh an
lá de , is cuntas ar a bhfuil an marc , agus tá an
cuntas sin le comhdú leis an deimhniú seo. Athraíodh an cuntas, agus is
athscríbhinn den chuntas, mar a athraíodh agus mar a faomhadh é, an
cuntas ar a bhfuil an marc , agus tá sé sin freisin le comhdú leis an
deimhniú seo.

2. Tá na fiacha sin de chuid an tiomnóra a ceadaíodh leagtha amach
sa sceideal a ghabhann leis seo, agus, mar aon leis an ús orthu agus
leis na costais atá luaite sa sceideal, dlitear iad do na daoine atá ainmnithe
sa sceideal sin, agus is é £ a méid iomlán.

3. Suim £ méid chaiteachais adhlactha an tiomnóra agus
cheadaigh mé é sin do na seiceadóirí sin i gcuntas sin an eastáit phearsanta.

4. Tá na leagáidí a thug an tiomnóir leagtha amach sa sceideal a
ghabhann leis seo agus, mar aon leis an ús orthu atá luaite, dlitear fós iad do
na daoine atá ainmnithe sa sceideal sin, agus is é £ a méid iomlán.

5. Tá sonraí ar a bhfuil amuigh d’eastát pearsanta an tiomnóra leagtha
amach sa sceideal a ghabhann leis seo.

6. Tá sonraí an eastáit réadaigh a raibh teideal ag an tiomnóir chuige
leagtha amach sa sceideal a ghabhann leis seo.

7. Fuair na cosantóirí cíosanna agus brabúis as eastát réadach an
tiomnóra, etc., [i bhfoirm cosúil leis an gceann a soláthraíodh i dtaobh an
eastáit phearsanta].
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8. Tá na heirí a luíonn ar eastát réadach an tiomnóra sin sonraithe sa
sceideal a ghabhann leis seo.

9. Díoladh na heastáit réadacha de chuid an tiomnóra a ordaíodh a dhíol,
agus íocadh isteach sa Chúirt an t-airgead ceannaigh, suim £ san
iomlán.

N.B.—Bíodh na huimhreacha sin thuas ag comhfhreagairt do na huimh-
reacha san ordú, agus i ndiaidh gach ráitis insítear mar a leanas cad
é an fhianaise a tugadh ar aird:—

Is é atá san fhianaise a thugtar ar aird sa chuntas [nó san fhiosrúchán]
seo probháid uacht an tiomnóra, an mhionnscríbhinn ó A.B. a comhdaíodh

agus mír uimhir den mhionnscríbhinn ó
C.D. a comhdaíodh.

O. 55, r. 54 Uimh. 17.

Mionnscríbhinn ag fíorú cuntas agus ag freagairt gnáthfhiosrúchán i
dtaobh eastáit réadaigh agus phearsanta.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm 1].

Mionnaímse, C.D., as, etc., an cosantóir, agus deirim mar a leanas:—
1. Tá leagtha amach agam i sceideal I. a ghabhann leis seo, de réir mar

is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom agus mar a chreidim, cuntas
agus fardal iomlán ar an eastát pearsanta a raibh seilbh air nó teideal chuige,
tráth a bháis, ag Z, an tiomnóir sa bhreithiúnas [nó san ordú] dar
dáta a rinneadh san agra seo atá ainmnithe, agus a d’éag
an lá de , agus nár thiomnaigh sé go sonrach.

2. Lasmuigh dá bhfuil leagtha amach sa sceideal sin I., agus lasmuigh dá
bhfuil tiomnaithe go sonrach ag an tiomnóir sin, ní raibh an tiomnóir sin, de
réir mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom nó mar a chreidim,
tráth a bháis, i seilbh ná i dteideal aon fhéich ná suime airgid a bhí dlite dó
uaimse i gcuntas ar bith, ná aon eastáit léasaigh ná eastáit phearsanta ar
bith eile.

3. Íocadh caiteachais adhlactha an tiomnóra sin. Is é a bhí sa chéanna na
míreanna eisíocaíochta darb uimhir agus sa
chuntas dá dtagraítear anseo ina dhiaidh seo [nó murar íocadh iad, is ceart
é sin a rá, agus an méid atá dlite, agus cé dó a bhfuil sé dlite, a lua].

4. Sa chuntas ar a bhfuil an marc A., agus ar ar shínigh mé m’ainm sular
mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, tá leagtha amach againn, de réir
mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom agus mar a chreidim,
cuntas iomlán ar an eastát pearsanta de chuid an tiomnóra sin, nár thiom-
naigh sé go sonrach, a tháinig faoi mo láimh, nó faoi láimh aon duine nó
daoine ar ordú uaim, nó chun m’úsáide, maille leis na tráthanna a fuarthas
an céanna, ainmneacha na ndaoine óna bhfuarthas é, agus an cuntas ina
bhfuarthas é, agus freisin a shamhail sin de chuntas ar na heisíocaíochtaí, na
lamháltais agus na híocaíochtaí a rinne mé i gcuntas chaiteachais adhlactha,
fhiacha agus eastát pearsanta an tiomnóra sin, maille leis na tráthanna a
rinneadh, agus na críocha chun a ndearnadh, an céanna a eisíoc, a lamháil
nó a íoc agus ainmneacha na ndaoine a ndearnadh an céanna a eisíoc leo,
a lamháil dóibh nó a íoc leo.

5. Ag labhairt dom go deimhneach ar mo shon féin, agus de réir mar is
fearr is eol dom agus mar a chreidim i dtaobh daoine eile, deirim thairis
sin, ach amháin mar a thaispeántar sa chuntas sin ar a bhfuil an marc A.,
nach ndearna mé, ná nach ndearna aon duine ná daoine eile ar ordú uaim
ná chun m’úsáide, aon chuid d’eastát pearsanta an tiomnóra sin, ná airgead
ar bith ina leith, a shealbhú, a ghlacadh, ná a thabhairt isteach, agus nach
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bhfuil sa chuntas sin ar a bhfuil an marc A. aon mhír eisíocaíochta, lamhál-
tais ná íocaíochta nach mír í a eisíocadh, a íocadh nó a lamháladh iarbhír
ar an gcuntas réamhráite.

6. De réir mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom agus mar
a chreidim, is é atá san eastát pearsanta de chuid an tiomnóra sin, atá
amuigh nó gan diúscairt anois, an mhaoin atá leagtha amach i sceideal II. a
ghabhann leis seo.

7. Lasmuigh dá bhfuil leagtha amach i sceideal II., níl aon chuid d’eastát
pearsanta an tiomnóra sin amuigh ná gan diúscairt anois, de réir mar is eol
dom, mar a cuireadh i bhfios dom nó mar a chreidim.

8. Tá leagtha amach agam i sceideal III. a ghabhann leis seo, de réir mar
is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom agus mar a chreidim, sonraí
an eastáit réadaigh go léir a raibh an Z sin i bhfeo-úinéireacht air nó ina
theideal ar dháta a bháis.

9. Lasmuigh dá bhfuil leagtha amach sa sceideal sin, ní raibh an tiomnóir
sin tráth a bháis i bhfeo-úinéireacht ná i dteideal eastáit réadaigh ar bith de
réir mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom nó mar a chreidim.

10. Tá leagtha amach agam i sceideal IV. a ghabhann leis seo, de réir
mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom agus mar a chreidim,
sonraí na n-eirí go léir a luíonn ar eastát réadach an tiomnóra sin, agus an
chuid de ar a luíonn na heirí sin faoi seach.

11. Sa chuntas ar a bhfuil an marc B. agus ar ar shínigh mé m’ainm sular
mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, tá leagtha amach agam, de réir
mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom agus mar a chreidim,
cuntas iomlán ar chíosanna agus brabúis uile an eastáit réadaigh de chuid
an tiomnóra sin a tháinig faoi mo láimh nó faoi láimh aon duine nó daoine
ar ordú uaim, nó chun m’úsáide, maille leis na tráthanna a fuarthas an
céanna, ainmneacha na ndaoine óna bhfuarthas iad, an cuntas ina bhfuar-
thas iad, an chuid den eastát sin ar ina leith a fuarthas iad, agus na tráthanna
a tháinig an céanna chun bheith dlite, agus freisin a shamhail sin de chuntas
ar na heisíocaíochtaí, na lamháltais agus na híocaíochtaí a rinne mé i leith
eastát réadach an tiomnóra sin, nó a chíosanna agus a bhrabús, agus na
tráthanna a rinneadh an céanna, ainmneacha na ndaoine lena
ndearnadh nó dá ndearnadh iad agus na críocha chun a ndearnadh iad.

12. Ag labhairt dom go deimhneach ar mo shon féin, agus de réir mar is
fearr is eol dom agus mar a chreidim i dtaobh daoine eile, deirim thairis
sin, ach amháin mar a thaispeántar sa chuntas sin ar a bhfuil an marc B.,
nach ndearna mé, ná nach ndearna aon duine eile ar ordú uaim, ná chun
m’úsáide, aon chíosanna ná brabúis de chuid eastát réadach an tiomnóra
sin, ná aon airgead ina leith, a shealbhú, a ghlacadh ná a thabhairt isteach,
agus nach bhfuil sa chuntas sin ar a bhfuil an marc B. aon mhír eisíocaíochta,
íocaíochta ná lamháltais nach mír í a eisíocadh, a íocadh nó a lamháladh
iarbhír, mar atá ráite thuas.

Sceideal I

1. £500 airgid thirim sa teach.
2. £40,000 airgid thirim sa Bhanc.
3. £5,000 Iasacht Náisiúnta 12% in ainm an tiomnóra.
4. £400 dlite ó T. B. Ó hAnainn mar chíos leathbhliana ar theach

i go dtí an Cháisc 1982.
5. £700 iarmhéid atá dlite fós ó E. B. Mac Conchoille i gcuntas cíosa

leathbhliana ar fheirm i go dtí an
Cháisc 1982.

6. £5,000 fiach atá dlite ó S. T. Ó Loingsigh ar bhanna, maille le hús
ó , de réir faoin gcéad.

7. Teach ar léas i , atá ar teachtadh faoi léas ar feadh
téarma bliana a rachaidh in éag , ar chíos £ sa
bhliain, agus é foligthe chuig M.C.C. Durado ar feadh téarma a
rachaidh in éag an , ar chíos £ sa bhliain.
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Sceideal II.

[Na sonraí a leagan amach mar atá thuas.]

Sceideal III.
[Gearrchuntas ar an eastát réadach.]

Sceideal IV.
[Gearrchuntas ar na heirí, ina dtaispeántar cén chuid den eastát réadach

sin thuas ar a luíonn gach eire acu.]
Arna mhionnú, etc.

O. 55, r. 54 Uimh. 18.

Cuntas ar eastát pearsanta, eadhon, cuntas A. dá dtagraítear i bhfoirm
uimh. 17.

‘‘A.’’

[Teideal an agra].

Tugadh ar aird agus taispeánadh do C.D. an cuntas seo ar a bhfuil an
marc A., agus is é an cuntas é dá dtagraítear sa mhionnscríbhinn uaidh a
mionnaíodh an lá seo de .

Os mo chomhairse [le síniú anseo ag an gcoimisinéir nó ag an oifigeach
ar mionnaíodh an mhionnscríbhinn os a chomhair].

Fáltais.

Uimh. na An dáta a Ainmneacha na An cuntas ina An tsuim
míre bhfuarthas ndaoine óna bhfuarthas a fuarthas

bhfuarthas

19 . £

Eisíocaíochtaí.

Uimh. na An dáta ar Ainmneacha na An chríoch chun An tsuim a
míre ı́ocadh nó ar ndaoine lenar ar íocadh nó íocadh nó a

lamháladh íocadh nó dár chun ar lamháladh
lamháladh lamháladh

19 . £
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Uimh. 19. O. 55, r. 54

Cuntas ar chíosanna agus brabúis, eadhon, cuntas B. dá dtagraítear i
bhfoirm uimh. 17.

‘‘B.’’

[Teideal an agra].

Tugadh ar aird agus taispeánadh do C.D. an cuntas seo ar a bhfuil an
marc B., agus is é an cuntas é dá dtagraítear sa mhionnscríbhinn uaidh a
mionnaíodh an lá seo de .

Os mo chomhairse [le síniú anseo ag an gcoimisinéir nó ag an oifigeach
ar mionnaíodh an mhionnscríbhinn os a chomhair].

Fáltais.

Uimh. na An dáta a Ainmneacha na An cuntas ina An tsuim
míre bhfuarthas ndaoine óna bhfuarthas agus a fuarthas

bhfuarthas an chuid den
eastát a

bhfuarthas iad
ina leith, agus an
tráth a bhí dlite

19 . £

Eisíocaíochtaí.

Uimh. na An dáta ar Ainmneacha na An chríoch chun An tsuim
míre ı́ocadh nó ar ndaoine lenar ar íocadh nó a íocadh

lamháladh íocadh nó dár chun ar nó a
lamháladh lamháladh lamháladh

19 . £
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Uimh. 21. O. 51, r. 8

Deimhniú ar thoradh díolacháin.

[Teideal an agra].

Deimhnímse, L.M., , as , ceantálaí, an
duine a ceapadh chun an t-eastát a chuimsítear sna sonraí dá dtagraítear
anseo ina dhiaidh seo a dhíol, leis seo mar a leanas:—

1. Rinne mé san am agus san áit, sna mı́reanna agus faoi réir na gcoinnı́oll-
acha, a shonraítear sna sonraí sin agus sna coinníollacha díolacháin atá i
gceangal leis seo agus ar a bhfuil an marc A., na heastáit a thuairiscítear
sna sonraí sin a chur suas lena ndíol ar ceant.

2. Tá toradh an díolacháin leagtha amach go fírinneach sa pháipéar
imthairisceana atá i gceangal leis seo agus ar a bhfuil an marc B.

3. Fuair mé na suimeanna atá leagtha amach sa cheathrú colún den sceid-
eal a ghabhann leis seo mar éarlaisí ó na ceannaitheoirí faoi seach a bhfuil
a n-ainmneacha leagtha amach sa dara colún den sceideal sin os coinne na
suimeanna sin i leith a n-airgid cheannaigh agus dá réir sin tá na suimeanna
atá leagtha amach sa chúigiú colún den sceideal sin dlite fós ina leith.

An sceideal dá dtagraítear thuas.

Uimhir na Ainm an Méid an Méid na An méid atá
míre cheannaitheora airgid héarlaise dlite fós

cheannaigh a fuarthas

(Arna shíniú) L.M.,
Ceantálaí.

De réir mar is fearr a chreidim, tá an deimhniú sin thuas ceart.

(Arna shíniú) E.F.

[An t-aturnae thar ceann an pháirtı́ ag a raibh seoladh an dı́olacháin thuasluaite.]

Uimh. 22. O. 50, r. 16 (2)

O. 74, r. 19

Banna glacadóra nó leachtaitheora oifigiúil.

Banna Uimh. ...................................................................

Bíodh a fhios ag cách ón nGníomhas seo go bhFuilimse ........................
............................................................... as ...............................................................
agus go bhfuilimidne...............................................................................................
....................................................................................................................................
(i gcomhpháirt agus go leithleach) faoi chuing agus faoi cheangal docht ag
an Onórach..............................................................................................................,
Uachtarán na hArd-Chúirte, agus ag a chomharbaí oifige, i suim..................
....................................................................................................................................
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atá le hı́oc leis an Uachtarán sin nó lena chomharba oifige de thuras na huaire,
agus i ngeall lena hı́oc go hionraic agus go hiomlán cuirimse, an..............
....................... sin, ar mo shon féin, agus ar son m’oidhrí, mo sheiceadóirí
agus mo riarthóirı́ agus gach n-aon dı́obh, agus cuirimidne, an ..............................
........ sin, ar ár son féin agus ar son ár gcomharbaí, ceangal agus oibleagáid
dhocht orainn féin leis an ngníomhas seo i leith an iomláin.

Arna shéalú, etc.

Arna dhátú an...........lá de................................ 19....... .

De Bhrí, le hordú ón Ard-Chúirt a rinneadh i [leag amach teideal na
n-imeachtaí, lena n-áirítear uimhir an taifid] .......................................................
agus dar dáta an....lá de.........................................................................................,
gur ceapadh.................................................... , atá faoi cheangal mar a luaitear
thuas, ina ghlacadóir os cionn na dtailte agus na n-áitreabh atá luaite san ordú
sin (nó ina Leachtaitheoir Oifigiúil ar an gCuideachta ....................................
Teoranta sin) ar é a dhul faoi urrús a raibh coinníoll ann cuntas a thabhairt
mar is gnách sna cásanna sin.

Agus De Bhrí gur fhormheas an Chúirt .......................................................
...................................................................................................................................,
atá faoi cheangal mar a luaitear thuas, a bheith ina n-urraí ag an
................................................... sin, agus gur fhormheas an Chúirt freisin an
banna thuas-scríofa maille leis an gcoinníoll thíos-scríofa a bheith ina urrús
cuí faoina rachadh an ............................................................... sin, agus de bhun
an ordaithe sin, agus mar fhianaise ar an bhformheas sin, gur shı́nigh oifigeach
cuí na Cúirte ceadú ar a imeall seo.

Anois is é Coinníoll an bhanna nó na hoibleagáide sin roimhe seo:
Más rud é go ndéanfaidh ......................................................................................
thuasainmnithe, laistigh de dhá mhí dhéag féilire ón ........... lá de
............................., agus cibé tráthanna eile a gceanglóidh an Chúirt air é,
cuntas a thabhairt go cuí faoi mhionn san airgead go léir a gheobhaidh sé
nó, gan mainneachtain thoiliúil aige, a d’fhéadfadh sé a fháil mar ghlacadóir
(nó Leachtaitheoir Oifigiúil) den sórt sin agus go ndéanfaidh sé na
hiarmhéideanna a dheimhneofar ó am go ham a bheith dlite uaidh a chur
chun feidhme go cuí de réir mar a d’ordaigh nó mar a ordóidh an Chúirt,
ansin, ar an gcoinníoll sin a chomhlíonadh, beidh an banna sin roimhe seo
ar neamhní agus gan éifeacht, ach mura gcomhlíonfaidh beidh an céanna
i lánfheidhm agus i lánbhrí.

Más cuideachta árachais an t-urra, féadfar na coinníollacha seo a leanas
a áireamh:

Ar choinníoll i gcónaí má dhéanann an......................................... sin
mainneachtain i bpréimh nó suim bhliantúil £............. a íoc leis an gCuid-
eachta...................... Teoranta sin an...........lá de.................................................,
nó roimhe sin, in aon bhliain, go mbeidh de chead ag an gCuideachta
........................... Teoranta sin, tráth ar bith tar éis na mainneachtana sin, a
iarraidh ar an gCúirt í a shaoradh ón uile dhliteanas feasta mar urra den
sórt réamhráite i gceann cibé tréimhse ama, agus ar cibé téarmaí agus
coinníollacha, a ordóidh an Chúirt chuige sin.
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Ar choinníoll i gcónaí, de réir Alt 93 den Acht Árachais, 1936, go dtuig-
tear agus go gcomhaontaítear gur in Éirinn is iníoctha agus gurb ann a íocfar
an t-airgead uile a thiocfaidh nó a fhéadfaidh teacht chun bheith dlite ón
urra agus iníoctha aige faoin mbanna seo.

Dá fhianú sin etc.

Uimh. 23. O. 50, r. 16 (3)

Urrús i bhfoirm gealltanais ó ghlacadóir.

[Teideal an agra].

Geallaimse, , an glacadóir (agus an bainisteoir) a
ceapadh le hordú dar dáta (nó a bheartaítear a cheapadh)
san agra seo, leis seo go dtabharfaidh mé cuntas go cuí san airgead agus sa
mhaoin uile a gheobhaidh mé mar an sin, nó a mbeidh mé
faoi dhliteanas ina leith, agus go n-íocfaidh mé an t-iarmhéid a bheidh ó am
go ham dlite uaim, agus go seachadfaidh mé aon mhaoin a gheobhaidh mé
mar an sin, cibé tráth agus ar cibé modh, ar gach slí, a
ordóidh an Chúirt.

Agus geallaimidne, , leis seo (i gcomhpháirt agus
go leithleach) go mbeimid freagrach in aon mhainneachtain ag
an sin mar an glacadóir sin agus i gcás an mhainneachtain
sin a tharlú go n-íocfaimid le haon duine nó daoine nó ar cibé dóigh eile a
ordóidh an Chúirt aon suim nó suimeanna, nach mó san iomlán ná
£ , a dheimhneoidh oifigeach cuí na Cúirte ó am go ham a bheith
dlite ón nglacadóir sin, agus géillimid do dhlínse na Cúirte san agra seo
chun aon éileamh a chinneadh a dhéanfar faoin ngealltanas seo.

Arna dhátú

[Síniú an ghlacadóra agus a urra nó a urraí. Más cuideachta ráthaíochta
nó cuideachta eile an t-urra, ní foláir é a shéalú nó é a fhorghníomhú go cuí
ar dhóigh eile.]

Uimh. 24. O. 50, r. 20

Mionnscríbhinn ag fíorú chuntas an ghlacadóra.

[Teideal an agra].

Mionnaímse, as , an glacadóir a ceapadh
san agra seo leis an ordú dar dáta an lá de , agus deirim
mar a leanas:—

1. Léigh mé agus scrúdaigh mé go cúramach an cuntas (agus an cíos-
rolla) ar a bhfuil an marc ‘‘A’’ agus ar ar shı́nigh mé m’ainm sular mhionn-
aigh mé an mhionnscríbhinn seo agus rinne mé féin na ríomhaireachtaí
éagsúla sa chuntas (agus sa chíosrolla) sin agus tá an céanna fíor agus
cruinn i ngach sonra, de réir mar is fearr is eol dom, mar atá ríofa agam
agus mar a chreidim.
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2. Ón* lá de anuas go dtí an lá de ,
ní bhfuair mé féin, ná ní bhfuair aon duine thar mo cheann, go bhfios dom
ná de réir mar a chreidim, ná níl inmhuirir orm mar an glacadóir sin, aon
suim thar, ná de bhreis ar, shuim £ atá leagtha amach ar thaobh an
dochair den chuntas sin atá leagtha amach [cuir leis más gá — ar a n-áirítear
iarmhéid £ a deimhnı́odh a bheith dlite dom ar an gcuntas deireanach
uaim].

3. Na suimeanna leithleacha ar éiligh mé creidiúnas ina leith sa chuntas
sin, arb é suim £ a n-iomlán, mar íocaíochtaí agus lamháltais [cuir
leis, más gá — ar a n-áirítear iarmhéid £ a deimhníodh a bheith
dlite dom ar an gcuntas deireanach uaim], íocadh iad go leithleach, agus
lamháladh iad go fírinneach agus go cóir, na tráthanna a shonraítear sa
chuntas sin, agus creidim go fírinneach go bhfuil teideal cóir agam chun
creidiúnais sa chéanna mar an glacadóir sin.

4. Na dearbháin a bheartaítear a thabhairt ar aird thar mo cheann ar an
gcuntas sin a cheadú, is dearbháin fhíora dhílse iad.

[5. Deirim thairis sin gur chaith mé gach dúthracht ba réasúnach agus ba
chuí chun na cíosanna agus na riaráistí a thabhairt isteach a bhí dlite ó na
tionóntaí uile agus faoi seach atá leagtha amach sa chíosrolla sin agus nárbh
fhéidir liom thar shuim £ , mar atá leagtha amach sa chíosrolla sin, a
bhailiú i gcuntas an chéanna.]

6. Is beo fós do agus do , na hurraí
atá ainmnithe sa bhanna dar dáta an lá de , agus níor
tharla do cheachtar acu bheith ina fhéimheach ná bheith dócmhainneach
nó Tá Cuideachta Árachais Teo., an t-urra atá ainmnithe
sa bhanna dar dáta an lá de , ag seoladh gnó fós i
bPoblacht na hÉireann, agus de réir mar is fearr is eol dom agus mar a
chreidim níor tíolacadh aon achainí don Chúirt chun an chuideachta sin
a fhoirceannadh.

Arna mhionnú etc.

*Nóta.—Más é seo an chéad chuntas, cuir isteach dáta an ordaithe lenar
ceapadh an glacadóir. Murab é seo an chéad chuntas, cuir isteach an dáta ar
anuas go dtí é atá a chuntas deireanach tugtha ag an nglacadóir.

O. 55, r. 54 Uimh. 25.

Mionnscríbhinn ag fíorú achomaireachta.

[Teideal an agra].

Mionnaímse, X.Y., as ,
aturnae thar ceann ,
agus deirim go ndearna mé an achomaireacht atá scrı́ofa ar dhuilleoga páipéir,
agus iad ceangailte le chéile agus an marc ‘‘A’’ orthu, ar ar shínigh mé
m’ainm sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, a scrúdú go cúram-
ach agus gur chuir mé i gcomparáid go cúramach í leis na gníomhais agus
na doiciméid leithleacha a n-airbheartaı́tear léi gurb astu a baineadh sleachta
inti; agus gurb achomaireacht cheart chruinn í ar na gníomhais agus na
doiciméid sin, sa mhéid go mbaineann na gníomhais agus na doiciméid sin
leis na hoidhreachtáin dá dtagraítear in ordú a rinneadh san agra seo dar
dáta an lá de

Arna mhionnú, etc.
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Uimh. 26. O. 55, r. 54

Mionnscríbhinn ag fíorú léirscríbhinní gníomhas.

[Teideal an agra].

Mionnaímse, A.B., as , agus deirim mar a leanas:—

1. Rinne mé an scríbhinn pháipéir ar a bhfuil an marc ‘‘A’’, agus ar ar
shínigh mé m’ainm sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, a scrúdú
go cúramach agus a chur i gcomparáid go cúramach leis an dréacht nó an
scríbhinn pháipéir ar a bhfuil an marc ‘‘B’’ agus ar ar shínigh mé m’ainm
sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, is é sin, dréacht an tíolacais
[nó na socraíochta] a shocraigh an Chúirt de bhun an ordaithe a rinnneadh
san agra seo dar dáta

2. Is athscríbhinn agus léirscríbhinn cheart chruinn den dréacht sin an
scríbhinn pháipéir sin ar a bhfuil an marc ‘‘A’’.

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 27. O. 36, r. 23

Iarraidh chun cúis a chur síos lena breithniú tuilleadh.

[Teideal an agra].

Iarraim go ndéanfaí an chúis seo, ar cuireadh breithniú breise uirthi ar
atráth le hordú an lá de , a chur síos chun í a bhreithniú
tuilleadh os comhair an Bhreithimh Onóraigh Uasal.

(Arna shíniú)

X.Y.,
Aturnae an ghearánaí [nó an chosantóra].

Uimh. 28. O. 36, r. 23

Fógra gur cuireadh cúis síos lena breithniú tuilleadh.

[Teideal an agra].

Bíodh seo ina fhógra go ndearnadh, an lá de , an chúis
seo, ar cuireadh breithniú breise uirthi ar atráth le hordú an lá
de , a chur síos chun í a bhreithniú tuilleadh os comhair an
Bhreithimh Onóraigh Uasal don lá de .

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Do

Aturnae thar ceann Aturnae thar ceann
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O. 33, r. 9 Uimh. 29.

Ordú le haghaidh cuntas agus fiosrúchán.

Ordaíonn an Chúirt seo na cuntais agus an fiosrúchán seo a leanas a
thógáil agus a dhéanamh, is é sin le rá:—

1. Cuntas ar an eastát pearsanta [nár tiomnaíodh go sonrach] de chuid
Z., éagach, an tiomnóir thuasainmnithe, a tháinig ar láimh

2. Cuntas ar fhiacha an tiomnóra.

3. Cuntas ar chaiteachais adhlactha an tiomnóra.

4. Cuntas ar na leagáidí agus na blianachtaí (más ann) a fágadh le huacht
an tiomnóra.

5. Fiosrúchán i dtaobh cad iad na codanna (más ann) d’eastát pearsanta
sin an tiomnóra atá amuigh nó gan diúscairt.

Agus ordaítear an t-eastát pearsanta de chuid an tiomnóra [nár tiom-
naíodh go sonrach] a chur chun feidhme chun a fhiacha agus caiteachais a
adhlactha a íoc i gcúrsa cuí riaracháin, agus ansin chun na leagáidí agus na
blianachtaí (más ann) a fágadh lena uacht a íoc.

(Má ordaítear).

Agus ordaítear na fiosrúcháin agus na cuntais bhreise seo a leanas a
dhéanamh agus a thógáil, is é sin le rá:—

6. Fiosrúchán i dtaobh cén t-eastát réadach a raibh an tiomnóir i
bhfeo-úinéireacht air, nó ina theideal, tráth a bháis.

7. Cuntas ar na cíosanna agus na brabúis a fuair..........................................
as eastát réadach an tiomnóra.

8. Fiosrúchán i dtaobh cad iad na heirí (más ann) a luíonn ar eastát réad-
ach an tiomnóra nó ar aon chodanna de agus cad iad na codanna iad.

(Má ordaítear díolachán).

9. Cuntas ar a bhfuil dlite do na heireadóirí i leith a n-eirí.

10. Fiosrúchán i dtaobh cad iad tosaíochtaí na n-eirí sin is déanaí atá
luaite.

Agus ordaítear eastát réadach an tiomnóra a dhíol faoi fhormheas na
Cúirte.

Agus ordaítear breithniú breise na cúise seo a chur ar atráth, agus é a
bheith de chead ag aon pháirtí inti iarratas a dhéanamh mar a chomhair-
leofar dó.
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Uimh. 30. O. 15, r. 33

Meabhrán ar fhógra breithiúnais.

Bíodh seo ina fhógra go mbeidh tusa [nó, de réir mar a bheidh, an naíon
nó an duine mímheabhrach], ón uair a sheirbheálfar an fógra seo, faoi
cheangal ag na himeachtaí sa chúis sin thuas sa tslí chéanna amhail is dá
mba rud é go ndearnadh páirtí díot [nó den naíon sin nó den duine
mímheabhrach sin] ó thús, agus go bhféadfaidh tú [nó an naíon sin nó an
duine mímheabhrach sin], ar láithreas a thaifeadadh sa Phríomh-Oifig, na
Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, freastal ar na himeachtaí faoin
mbreithiúnas [nó faoin ordú] atá luaite anseo istigh agus go bhféadfaidh tú
[nó an naíon sin nó an duine mímheabhrach sin], laistigh de mhí tar éis an
fógra seo a sheirbheáil, iarratas a dhéanamh chun na Cúirte chun an
breithiúnas [nó an t-ordú] sin a urscaoileadh nó a athrú nó cur leis.

Uimh. 31. O. 15, r. 34.

Meabhrán gur seirbheáladh fógra breithiúnais.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Déantar meabhrán a thaifeadadh gur seirbheáladh fógra breithiúnais [nó
fógra faoi ordú] dar dáta an lá de , 19 , ar an duine
thíosluaite, eadhon:—

Ainm an pháirtí a seirbheáladh Dáta na seirbheála

(Arna shíniú)
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ATURNAETHA.

O. 53, r. 4 Uimh. 1.

Deimhniú glactha.

......................................Suíonna, 19.........

Ós rud é, tar éis scrúdú agus fiosrúchán a dhéanamh i dtaobh oiriúnacht
agus inniúlacht
as i gContae

chun gníomhú mar aturnae, gur deimhin liom go bhfuil an
sin cáilithe go cuí chun gníomhú amhlaidh.

Déanaim, leis an scríbhinn seo faoi mo láimh, an
sin a ghlacadh chun bheith ina aturnae do na Cúirteanna, agus ordaím a
ainm a thaifeadadh ar rolla na n-aturnaetha.

(Arna shíniú)
Uachtarán na hArd-Chúirte.

Arna rollú an lá de 19 .

........................................
Cláraitheoir na nAturnaetha.

O. 53, r. 7 Uimh. 2.

Achainí ag tabhairt tuarascála os comhair na Cúirte faoi alt 7(3)
d’Acht 1960.

An Ard-Chúirt.

Maidir le A.B., aturnae
Agus maidir leis na hAchtanna Aturnaetha, 1954 agus 1960.

Don Ard-Chúirt.
San achainí umhal ó Dhlí-Chumann Corpraithe na hÉireann léirítear mar

a leanas:

1. Ar an lá de rinne C.D., as
(nó na hachainígh), de bhun fhorálacha alt 7 den Acht Aturnaetha (Leasú),
1960, iarratas chun an Choiste Araı́onachta á iarraidh go ndéanfaı́ fiosrúchán
faoi iompar an A.B. thuasainmnithe as , aturnae.

2. De bhun fhorálacha an ailt sin 7, rinne an Coiste Araíonachta fios-
rúchán ar (an dáta nó na dátaí) agus ar an bhfiosrúchán sin a bheith críoch-
naithe acu chuir siad a gcinntí i dtuarascáil chun na Cúirte, tuarascáil atá i
gceangal leis seo.

3. Mar a léirítear sa tuarascáil sin, chinn an Coiste Araíonachta go raibh
mı́-iompar ann ó thaobh an A.B. sin maidir le (cuid de) na hábhair a gearánadh
san iarratas sin (nó nár fhreagair an A.B. sin go sásúil na lı́omhaintı́ a rinneadh
ina choinne).

Impíonn na hachainígh dá bhrí sin go ndéanfaidh an Chúirt, de réir fhor-
álacha alt 8 den Acht Aturnaetha (Leasú), 1960, an tuarascáil sin a
bhreithniú, agus tar éis a breithnithe di go dtogróidh an Chúirt a ordú:
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(1) go scriosfar ainm an A.B. sin de rolla na n-aturnaetha [nó de réir mar
a bheidh];

(2) [más cuí] go dtabharfaidh an A.B. sin cibé aiseag do
is dóigh leis an gCúirt is cuí [nó de réir mar a bheidh];

(3) go mbeidh na costais faoina ndeachaigh an C.D. sin (nó na
hachainígh) sna himeachtaí os comhair an Choiste Araíonachta le híoc ag
an A.B. sin;

(4) go mbeidh costais na n-imeachtaí seo le híoc ag an A.B. sin;

(5) go ndéanfar cibé ordú breise nó cibé ordú eile is cuí leis an gCúirt.
Agus beidh na hachainígh ag guí feasta.

Arna dhátú

Do Dhlí-Chumann Corpraithe na hÉireann agus thar a cheann,

..................................................................................................................
Rúnaí.

Tá an achainí seo á comhdú thar ceann Dhlí-Chumann Corpraithe na
hÉireann ag Aturnae, as Áras na nAturnaetha, na
Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath.

Uimh. 3. O. 53, r. 7

Achainí faoi alt 9 d’Acht 1960.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 2].

Don Ard-Chúirt.
San achainí umhal ó Dhlí-Chumann Corpraithe na hÉireann léirítear mar

a leanas:

1. Ar an lá de rinne an A.B. thuasainmnithe as
, aturnae, iarratas de bhun fhorálacha alt 9 den Acht Aturn-

aetha (Leasú), 1960, chun an Choiste Araíonachta á iarraidh a ainm a bhaint
de rolla na n-aturnaetha.

2. De bhun fhorálacha an ailt sin 9, rinne an Coiste Araíonachta fiosrú-
chán ar (an dáta nó na dátaí) agus ó tharla nárbh é a dtuairim gur cheart
géilleadh don iarratas gan tuarascáil a thabhairt don Chúirt, thug siad tuar-
ascáil don Chúirt, tuarascáil atá i gceangal leis seo.

Impíonn na hachainígh dá bhrí sin go ndéanfaidh an Chúirt, de réir fhor-
álacha an ailt sin 9, an tuarascáil sin a bhreithniú, agus tar éis a breithnithe
di go dtogróidh an Chúirt a ordú:

(1) go ndiúltófar [nó go ngéillfear] don iarratas sin;

(2) go mbeidh costais na n-achainíoch sna himeachtaí os comhair an
Choiste Araíonachta agus costais na n-imeachtaí seo le híoc ag an A.B. sin.

Agus beidh na hachainígh ag guí feasta.

Arna dhátú

Do Dhlí-Chumann Corpraithe na hÉireann agus thar a cheann,

..............................................
Rúnaí.
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Tá an achainí seo á comhdú thar ceann Dhlí-Chumann Corpraithe na
hÉireann ag Aturnae, as Áras na nAturnaetha, na
Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath.

O. 53, r. 7 Uimh. 4.

Mionnscríbhinn ag fíorú achainí.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 2].

Mionnaímse,
as , Rúnaí Dhlí-Chumann Corpraithe na hÉireann,
agus deirim mar a leanas:

1. Tagraím do chóip den achainí san ábhar seo, a bhfuil an litir ‘‘A’’
marcáilte uirthi, ar a ndearna mé m’ainm a fhormhuiniú sular mhionnaigh
mé an mhionnscríbhinn seo.

2. Is fíor na ráitis sin inti a bhaineann le mo bhearta agus mo ghníomh-
artha féin agus creidim gur fíor na ráitis sin inti a bhaineann le bearta agus
gníomhartha an Choiste Araíonachta nó aon duine nó daoine eile.

3. An síniú ‘‘E.F.’’ atá leis an tuarascáil atá i gceangal leis an achainí sin
is é síniú E.F. é, an duine ba chathaoirleach [nó de réir mar a bheidh] ar an
gCoiste Araíonachta a rinne an fiosrúchán dá dtagraítear sa tuarascáil.

4. Tá an mhionnscríbhinn seo á déanamh agam thar ceann, agus le
húdarás, Dhlí-Chumann Corpraithe na hÉireann.

Arna mhionnú, etc.
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FOSCRÍBHINN I.

ACHOMHAIRC ÓN gCÚIRT CHUARDA.

Uimh. 1. O. 61, r. 2

Fógra faoi achomharc chun na hArd-Chúirte ina suí di i mBaile Átha
Cliath.

An Ard-Chúirt.

Cuaird Uimh. .................. Contae ..................

Idir A.B. Gearánaí,
agus C.D. Cosantóir.

Bíodh seo ina fhógra go bhfuil an cosantóir C.D. [nó an gearánaí A.B.
nó an duine eile atá ag achomharc] ag achomharc leis seo chun na hArd-
Chúirte, ina suí di i mBaile Átha Cliath an chéad uair a bheidh caoi ann
chuige sin tar éis deich lá a bheith caite ó dháta an fógra seo a sheirbheáil,
in aghaidh iomlán an bhreithiúnais a thug an Chúirt Chuarda san ábhar
seo an lá de , 19 [nó in aghaidh an oiread sin den
bhreithiúnas a thug Breitheamh na Cúirte Cuarda san ábhar seo an lá
de , 19 , agus a [leag amach an chuid a ghearántar]].

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Don/Chláraitheoir Contae,
Contae

Do/

Uimh. 2. O. 61, r. 2

Fógra faoi achomharc chun na hArd-Chúirte ar Cuaird.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh seo ina fhógra go bhfuil an cosantóir C.D. [nó an gearánaí A.B.,
nó an duine eile atá ag achomharc] ag achomharc leis seo chun na hArd-
Chúirte ar Cuaird, ina suí di i ag an gcéad suí eile
di tar éis deich lá a bheith caite ó dháta an fógra seo a sheirbheáil, in
aghaidh iomlán an bhreithiúnais a thug an Chúirt Chuarda san ábhar seo,
an lá de , 19 [nó in aghaidh an oiread sin den
bhreithiúnas a thug an Chúirt Chuarda san ábhar seo an lá
de , 19 , agus a [leag amach an chuid a ghearántar]].

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Don/Chláraitheoir Contae,
Contae

Do/
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O. 110, r. 5 Uimh. 3.

Fógra faoi achomharc faoi alt 18 (1) (b) nó 18 (2) (b) den Acht
Díobhálacha Mailíseacha, 1981.

An Ard-Chúirt.

[Teideal mar atá san ábhar].

Bíodh seo ina Fhógra go bhfuil an t-iarratasóir A.B. (nó an freagróir C.D.
nó an duine eile atá ag achomharc) ag achomharc leis seo chun na hArd-
Chúirte, ina suí di i mBaile Átha Cliath an chéad uair a bheidh caoi ann
chuige sin tar éis deich lá a bheith caite ó dháta an fógra seo a sheirbheáil, in
aghaidh dhiúltú ( ) cás a shonrú faoi alt 18 (1) (b)
nó 18 (2) (b) den Acht Díobhálacha Mailíseacha, 1981.

Do

Arna dhátú
(Arna shíniú)
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FOSCRÍBHINN J.

AIMIRÉALACHT.

CUID I.

TOGHAIRM THIONSCNAIMH.

Uimh. 1. O. 64, r. 2

Toghairm iomlánach i gcaingean aimiréalachta in rem.

An Ard-Chúirt.

Aimiréalacht.

19 Uimh.

An [ainm na loinge, nó an mhaoin eile lena mbaineann an chaingean, e.g.
lasta ex...................... , airgead miotail ex................... fáltais as an ......................
Maidir le baoi rabhcháin, nó de réir mar a bheidh]

Idir A.B., Gearánaí,

agus

Úinéirí [ainm na loinge, nó an mhaoin eile lena mbaineann an chaingean]
[nó i gcaingean chomhúinéireachta an chuid eile d’úinéirí nó
Gach duine a éilíonn go bhfuil leas aige sa ] Cosantóirí.

D’úinéirí [ainm na loinge] as port [nó an
mhaoin eile lena mbaineann an chaingean] agus do na páirtithe a bhfuil leas
acu sa chéanna.

Ceanglaítear leis an toghairm iomlánach seo ort/oraibh [gabh ar aghaidh
mar atá i bhFoirm Uimh. 1 i bhFoscríbhinn A, Cuid I.]

Uimh. 2. O. 64, r. 2

Toghairm iomlánach i gcaingne aimiréalachta eile.

An Ard-Chúirt.

Aimiréalacht.

19 Uimh.

An [ainm na loinge, nó an mhaoin eile lena mbaineann an
chaingean. I gcaingne maidir le teorannú dliteanais, luaigh ainm long an
ghearánaí].

Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

Don chosantóir C.D., as
i gContae
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Ceanglaítear leis an toghairm iomlánach seo ort [gabh ar aghaidh mar atá
i bhFoirm Uimh. 1 i bhFoscríbhinn A, Cuid I].

O. 64, r. 2 Uimh. 3.

Toghairm speisialta in imeachtaí aimiréalachta.

An-Ard Chúirt.

Aimiréalacht.

19 Uimh.

An [ainm na loinge]

Idir A.B., Gearánaí,
agus C.D., Cosantóir.

Don chosantóir, C.D., as
i gContae

Ceanglaítear leis an toghairm speisialta seo ort [gabh ar aghaidh mar atá
i bhFoirm Uimh. 3 i bhFoscríbhinn A, Cuid I].

CUID II.

ILGHNÉITHEACH.

Uimh. 4.

Mionnscríbhinn faoi chomhair barántais i gcúis sriantachta.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Mionnaímse, A.B., as
agus deirim mar a leanas:—

1. Tá mé i m’úinéir dleathach ar [luaigh an uimhir] cheithre scair is seasca
den nó den árthach a bhaineann le port
agus is é luach na scaireanna sin agam suim punt, nó mar sin.

2. Tá an t-árthach sin ar fuireach i anois, agus tá sí ina
sheilbh nó faoina rialú ag , úinéir [luaigh an uimhir] ceithre
scair is seasca di, agus tá sí ar tí a curtha chun bealaigh aige ar aistear
go , de m’ainneoin.

3. Is mian liom go ndéanfaí an t-árthach sin a shrianadh ó dhul chun
farraige go dtí go dtabharfar urrús go feadh mo leasa inti um a teacht ar ais
slán chun an phoirt in [an port lena mbaineann an t-árthach] agus chuige sin
is gá cabhair agus próis na hArd-Chúirte.

Arna mhionnú, etc.
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Uimh. 5.

Mionnscríbhinn faoi chomhair barántais i gcúis seilbhe.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Mionnaímse, A.B., as , agus deirim mar a leanas:—

1. Tá mé i m’úinéir dleathach ar [luaigh an uimhir] cheithre scair is seasca
den nó den árthach a bhaineann le port [luaigh náisiúntacht
an árthaigh, agus más árthach coigríche í taispeáin gur comhlíonadh Ordú
64, riail 6 (b)].

2. Tá an t-árthach sin anois ar fuireach i , agus tá sí ina
sheilbh nó faoina rialú ag [luaigh ainm, seoladh agus tuairisc an duine atá
ag coinneáil seilbhe uirthi, agus abair cé acu máistir an árthaigh nó páirtúinéir
uirthi é, agus, más úinéir é, méid a chuid scaireanna], agus diúltaíonn
an sin an céanna a thabhairt suas dom [agus thairis sin tá
deimhniú cláraithe an árthaigh sin ina sheilbh aige agus tá sin á choinneáil
uaim go neamhdhleathach aige].

3. Is gá cabhair agus próis na hArd-Chúirte chun a chur ar mo chumas
seilbh a fháil ar an árthach sin [agus ar an deimhniú cláraithe].

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 6.

Fógra nó PRAECIPE um barántas.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Iarraimse, X.Y., aturnae thar ceann an ghearánaí, barántas chun [luaigh
ainm agus cineál na maoine] a ghabháil.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Uimh. 7. O. 64, r. 59.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Iarraimse, X.Y., aturnae thar ceann an ghearánaí, go ndéanfaí an barántas
a thaisctear leis seo a fhorghníomhú trí ghabháil a dhéanamh ar an
árthach ......................................................................................................................
atá anois ar fuireach i .............................................................................................
agus ar an lasta atá anois, nó a bhí le gairid, luchtaithe inti, maille leis an
last-táille atá dlite as an lasta sin a iompar, agus geallaim leis seo an Marascal
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Aimiréalachta a shlánú i leith na muirear agus na gcaiteachas uile a thabhófar
ina thaobh sin, nó aon éilimh a dhéanfar air i ndáil leis an ngabháil nó leis
an gcoinneáil sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

(Nóta.—Más ar athphort atá an mhaoin agus go n-éilítear í a ghabháil
láithreach, comhlánaigh an Fhoirm mar a leanas:)

Iarraimse, X.Y., freisin go gcuirfí treoracha ar aghaidh le teileagraf chuig
ionadaí an Mharascail Aimiréalachta i ..................................... á éileamh an
t-árthach sin agus an lasta atá anois, nó a bhí le gairid, luchtaithe inti a
ghabháil láithreach, maille leis an last-táille atá dlite as an lasta sin a iompar,
in oirchill an barántas a theacht, agus geallaim leis seo an Marascal
Aimiréalachta a shlánú i leith na muirear agus na gcaiteachas uile a thabhófar
de dhroim na dtreoracha sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

O. 64, r. 6 Uimh. 8.

Barántas gabhála.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do Mharascal Aimiréalachta na hArd-Chúirte agus do gach aon agus
gach uile ionadaí dó, beatha agus sláinte.

Cuirtear d’aithne ort leis seo ón Ard-Chúirt gabháil a dhéanamh ar
an long nó ar an árthach a bhaineann le
port (agus ar an lasta atá anois, nó a bhí le gairid,
luchtaithe inti, maille leis an last-táille atá dlite as an lasta sin a iompar nó
de réir mar a bheidh) agus an céanna a choimeád faoi ghabháil shábháilte
go dtí go bhfaighidh tú orduithe thairis sin ón Ard-Chúirt.

Le hOrdú na hArd-Chúirte.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Máistir na hArd-Chúirte. [Séala].

Uimh. 9.

Fógra faoi bhannaí.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh seo ina fhógra go ndéanaimse, X.Y., aturnae thar ceann [an
ghearánaí nó an chosantóra], na daoine thíosluaite a thairiscint mar bhannaí
thar ceann [luaigh ainm, seoladh agus tuairisc an pháirtí a bhfuil bannaí



[77] Foscríbhinn J

le tabhairt ina leith] i suim £ , chun freagairt sa bhreithiúnas sa
chaingean seo [más i leith costas é, cuir leis chomh fada is a bhaineann
le costais].

Ainm, seoladh agus tuairisc

Urraí. Réiteoirí.
1.

2.

Arna dhátú

[Le sı́niú ag an aturnae agus le tabhairt ar aird agus le fágáil sa Phrı́omh-Oifig,
agus deimhniú seirbheála formhuinithe air, tráth an iarratais ar bhannaı́].

[Ainmneacha baincéirí, más féidir sin, is ceart a thabhairt mar réiteoirí.]

Uimh. 10.

Banna Urraí.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

De bhrí go bhfuil caingean arna tionscnamh san Ard-Chúirt
thar ceann in aghaidh
[agus in aghaidh ag idiragairt]. Anois ar an ábhar sin
déanaimidne agus , leis seo, i
gcomhpháirt agus go leithleach, sinn féin a chur faoi dhlínse na hArd-
Chúirte agus ár dtoiliú a thabhairt go n-eiseofaí forghníomhú inár
n-aghaidhne, in aghaidh ár n-oidhrí, ár seiceadóirí agus ár riarthóirí, ár
n-earraí agus ár n-airnéisí i leith suime nach mó ná i gcás nach
n-íocfaidh an sin a mbreithneofar ina choinne sa
chaingean sin, maille le costais.

(Sínithe na n-urraí).

Shínigh an sin agus
an sin, na hurraí,
an banna an lá de 9
19

Os mo chomhairse

[Le síniú sa Phríomh-Oifig nó os comhair coimisinéara].
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Uimh. 11.

Mionnscríbhinn fírinnithe.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Mionnaímse [luaigh an t-ainm, an seoladh agus an tuairisc], duine de na
hurraí a tairgeadh ar [luaigh ainm, seoladh agus tuairisc an duine a bhfuiltear
le dul i mbannaí air], agus deirim gur fiú níos mó ná suim [luaigh i bhfocail
suim na mbannaí] punt mé tar éis mo chuid fiach go léir a bheith íoctha.

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 12.

PRAECIPE um scaoileadh.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Déanaimse, X.Y., aturnae thar ceann [an ghearánaí nó an chosantóra] i
gcaingean [abair cad é an cineál caingne é] a tionscnaı́odh thar ceann
in aghaidh [luaigh ainm agus cineál na maoine] atá anois faoi ghabháil de
bhua barántais a eisíodh ón bPríomh-Oifig, a iarraidh go scaoilfí
an sin [ós rud é gur tugadh bannaí nó gur tharraing mé
siar an chaingean sular taifeadadh láithreas inti, etc., de réir mar a bheidh],
agus ós rud é nach bhfuil aon caveat in éifeacht in aghaidh a scaoilte.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Uimh. 13.

Scaoileadh.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do Mharascal Aimiréalachta na hArd-Chúirte agus do gach aon agus gach
uile ionadaí dó, beatha agus sláinte.

De bhrí, i gcaingean a tionscnaíodh san Ard-Chúirt thar
ceann in aghaidh gur cuireadh d’aithne ort
an sin a ghabháil agus an céanna a choimeád faoi ghabháil
shábháilte go dtí go bhfaighfeá orduithe thairis sin. Anois cuirtear d’aithne
ort leis seo an sin a scaoileadh ón ngabháil a rinneadh de
bhua an bharántais sa chaingean sin ar íocaíocht a dhéanamh leat as na
costais, na táillí agus na caiteachais go léir a bhain le cúram agus coimeád na
maoine fad a bhí sí faoi ghabháil sa chaingean sin.

Le hOrdú, etc.

(Arna shíniú) (Séala.)

Scaoileadh Máistir na hArd-Chúirte.

Arna thógáil amach ag
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Uimh. 14. O. 64, r. 23

Fógra nó PRAECIPE um CAVEAT in aghaidh scaoileadh.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Déanaimse, X.Y., aturnae thar ceann an ghearánaí i gcaingean [abair cad
é an cineál caingne é] a tionscnaíodh thar ceann [luaigh ainm, seoladh agus
tuairisc an ghearánaí] in aghaidh [luaigh ainm agus cineál na maoine], caveat
a iarraidh in aghaidh an [luaigh ainm agus cineál na maoine] sin a
scaoileadh.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Uimh. 15.

Fógra nó PRAECIPE um CAVEAT in aghaidh barántais.

An Ard-Chúirt.

Aimiréalacht.

Maidir le [luaigh ainm na loinge nó na maoine eile]

Geallaimse, [luaigh an t-ainm, an seoladh agus an tuairisc], leis seo,
láithreas a thaifeadadh in aon chaingean a thionscnófar san Ard-Chúirt in
aghaidh [luaigh ainm agus cineál na maoine] agus, laistigh de dhá lá dhéag
tar éis fógra a sheirbheáil orm gur tionscnaíodh aon chaingean den sórt sin,
dul i mbannaí ina leith i suim nach mó ná [luaigh an tsuim a dtugtar an
gealltanas ina leith] punt, nó an tsuim sin a íoc isteach sa Chúirt. Agus
toilím go ndéanfaí gach ionstraim agus gach doiciméad eile sa chaingean sin
a fhágáil i mo chomhair i [an seoladh le haghaidh seirbheála nó áit
chláraithe ghnó].

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Uimh. 16. O. 64, r. 42

Fógra nó PRAECIPE um CAVEAT in aghaidh íocaíochta.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Iarraimse, [luaigh ainm, seoladh agus tuairisc an duine a bhfuil an caveat
á iarraidh aige] caveat in aghaidh aon airgead a íoc as an gCúirt sa chaingean
seo gan fógra a thabhairt dom, agus toilím go dtabharfaí an fógra sin dom
trí litir a sheoladh go dtí (luaigh seoladh laistigh den dlínse).

Arna dhátú

[Le síniú ag an bpáirtí nó ag a aturnae].
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Uimh. 17.

Fógra nó PRAECIPE chun CAVEAT a tharraingt siar.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Iarraimse, X.Y., aturnae thar ceann [an ghearánaí nó an chosantóra], go
ndéanfaí an caveat in aghaidh [luaigh éirim an caveat] a thaifead mé an
lá de , 19 , thar ceann [luaigh an t-ainm], a tharraingt
siar.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Uimh. 18.

PRAECIPE um choimisiún meastóireachta agus díola.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Iarraimse, X.Y., aturnae thar ceann [an ghearánaí nó an chosantóra],
coimisiún chun [luaigh ainm agus cineál na maoine] a mheas agus a dhíol,
de réir mar a d’ordaigh an Chúirt an lá de 19 .

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Uimh. 19.

Coimisiún meastóireachta agus díola.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do Mharascal Aimiréalachta na hArd-Chúirte agus do gach aon agus gach
uile ionadaí dó, beatha agus sláinte.

De bhrí, i gcaingean
ag in aghaidh gur
ordaigh an Ard-Chúirt an sin a mheas agus a dhíol.
Cuirtear d’aithne ort leis seo fardal den sin a chur síos i
scríbhinn agus, ar dhuine nó daoine le taithí a bheith roghnaithe agat, an
duine nó na daoine sin a chur faoi mhionn go ndéanfaidh sé nó siad an
céanna a mheas de réir a fhíorluacha, agus, tar éis deimhniú ar a luach a
bheith curtha síos i scríbhinn, a chur faoi deara go ndíolfar
an sin ar ceant poiblí ar an bpraghas is airde is féidir a
fháil ar an gcéanna, gan a bheith faoina luach measta. Agus cuirtear d’aithne
ort thairis sin, de réir mar a gheobhaidh tú an céanna, na fáltais chomhlána
as an díol a íoc isteach sa Chúirt agus an deimhniú meastóireachta arna
shíniú agat féin agus ag an meastóir nó na meastóirí, agus cuntas ar an díol
arna shíniú agat féin, a chomhdú maille leis an gcoimisiún seo.

Le hOrdú, etc. (Séala)
Coimisiún meastóireachta agus díola.

Arna thógáil amach ag
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Uimh. 20.

Ordú seilbhe i gcaingean aimiréalachta.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do Mharascal Aimiréalachta na hArd-Chúirte agus do gach aon agus
gach uile ionadaí dó, beatha agus sláinte.

De bhrí, i gcaingean seilbhe san Ard-Chúirt in aghaidh ,
gur ordaigh an Ard-Chúirt seilbh an a thabhairt suas
don sin nó dá aturnae dleathach lena úsáid aige.

Cuirtear d’aithne ort leis seo an t-árthach sin, a tácla, a feisteas agus a
troscán, a scaoileadh ón ngabháil a rinneadh de bhua an bharántais chuige
sin agus a seilbh a thabhairt suas don sin nó dá aturnae
dleathach lena úsáid aige.

Le hOrdú, etc.

Is é as [áit chláraithe ghnó], aturnae thar ceann
an sin, a d’eisigh an t-ordú seo.

Uimh. 21. O. 64, r. 59

PRAECIPE chun ionstraim a sheirbheáil.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Iarraimse, X.Y., aturnae thar ceann an , go ndéanfaidh
an Marascal Aimiréalachta an [abair cad é an cineál ionstraime é] atá á
thaisceadh leis seo a sheirbheáil go cuí.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

CUID III.

FORMHUINIÚ GINEARÁLTA AN ÉILIMH.

Tá na gearánaithe, mar úinéirí an árthaigh ‘‘An Eala,’’ a bhaineann le
port , ag éileamh £ in aghaidh an árthaigh ‘‘An Faoileán’’
mar gheall ar dhamáiste de dheasca imbhualadh a tharla ar Mhuir Éireann
an lá de .

Tá na gearánaithe, mar úinéirí an lasta a bhí luchtaithe ar bord an
árthaigh ‘‘An Eala,’’ a bhaineann le port , ag éileamh
£ in aghaidh an árthaigh ‘‘An Faoileán’’ mar gheall ar dhamáiste a
rinneadh don lasta sin in imbhualadh ar Mhuir Éireann an lá de .

[Féadfar an dá éileamh sin roimhe seo a chur le chéile].

Damáiste
d’árthach de
dheasca
imbhualadh.

Damáiste don
lasta de dheasca
imbhualadh.



Damáiste ar
dhóigh eile don
lasta.

Seilbh.

Tarrthálas.

Tuáil.

Pá mairnéalach.

Riachtanais.
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Tá an gearánaí, mar úinéir ar earraí a bhí luchtaithe ar bord an árthaigh
‘‘An Eala’’ ar aistear ó Liospóin go Baile Átha Cliath, ag éileamh £
ar úinéir an árthaigh sin mar gheall ar dhamáiste a rinneadh do na hearraí
sin le linn an aistir sin.

Tá an gearánaí, mar úinéir aonair an árthaigh ‘‘An Eala,’’ a bhaineann le
port , ag éileamh go mbreithneofar gur leis seilbh an
árthaigh sin.

Tá an gearánaí, mar pháirtúinéir an árthaigh ‘‘An Eala,’’ ag éileamh
£ in aghaidh C.D., páirtúinéir, agus a chuid scaireanna san árthach
sin, mar chuid a dhlitear don ghearánaí de thuilleamh an árthaigh sin.

Tá na gearánaithe, mar úinéirí, máistir agus foireann an árthaigh ‘‘An
Gainéad,’’ a bhaineann le port , ag éileamh suim £
as seirbhísí tarrthála a rinne siad don árthach ‘‘An Eala’’, amach ó Charraig
Aonair, an lá de .

Tá na gearánaithe, mar úinéirí an tuga gaile ‘‘An Faoileán,’’ a bhaineann
le port , ag éileamh £ as seirbhísí tuála a rinne an
tuga gaile sin don árthach ‘‘An Eala,’’ an lá de .

Tá na gearánaithe, mar mhairnéalaigh ar bord an árthaigh ‘‘An Eala,’’ ag
éileamh £ i leith pá a dhlitear dóibh.

Tá na gearánaithe ag éileamh £ i leith riachtanas a soláthraı́odh don
árthach ‘‘An Eala’’ i bport Chorcaı́, agus a seachadadh an lá de .

CUID IV.

RÁITEAS ÉILIMH.

Uimh. 1.

Ceannteideal an ráitis éilimh.

An Ard-Chúirt.

Aimiréalacht.

[Teideal na caingne mar atá i bhFoirm Uimh. 1 nó 2, Cuid I].

Ráiteas éilimh.

Arna sheachadadh an lá de , 19 , ag E.F. as
, aturnae thar ceann an ghearánaí [nó de réir mar a bheidh].

[Le comhlánú de réir na samplaí sna foirmeacha seo a leanas].

Uimh. 2.

Trealamh agus riachtanais.

1. Sholáthair an gearánaí riachtanais agus trealamh don árthach ‘‘An
Eala,’’ a bhaineann le port , agus rinne deisiú uirthi, i
míonna 19 , i bport , ar ordú ó Mhuintir
K.L. a bhí údaraithe chuige sin go cuí.
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Tá an gearánaí ag éileamh:—

1. £ (maille le hús air sin de réir faoin gcéad sa bhliain
ón [dáta] go dtí go dtabharfar breithiúnas).

2. Daoradh ar an gcosantóir agus ar a bhannaí sa tsuim sin.

Uimh. 3.

Tarrthálas.

1. Úinéirí, máistir agus foireann an ghaltáin ‘‘Cairt Éireannach,’’ 1,300
tonna olltonnáiste cláraithe de lucht, a bhaineann le port Bhaile Átha Cliath,
atá sna gearánaithe agus rinne siad seirbhísí tarrthála don ghaltán ‘‘An
Faoileán’’ amach ó chósta na hIorua ar, nó um, an lá de .

2. [Leag amach anseo sonraí na seirbhísí agus na himthosca ina
ndearnadh iad].

Sonraí. £
(a) Luach ‘‘An Faoileán’’ tráth na seirbhísí .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Luach an lasta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Last-táille .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(b) Luach ‘‘Cairt Éireannach,’’ a last-táille agus a lasta .. .. ..
(c) Damáiste a bhain do ‘‘Cairt Éireannach’’ .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Gual sa bhreis a ídíodh .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Íocadh as dleachtanna cuain, etc., i .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Éilíonn na gearánaithe cibé méid tarrthálais is cóir.

Uimh. 4.

Loingseoir in aghaidh máistir faoi bhille luchta mar gheall ar
dhamáiste d’earraí.

1. Bhain damáiste don ghearánaí de dheasca sárú ar chonradh bille
luchta, i leith earraí a loingsigh an gearánaí ar bord ‘‘An Faoileán,’’ a
shínigh an cosantóir agus dar dáta .

2. Seachadadh 50 corna cadáis i riocht damáistithe.

Sonraí an damáiste:—

50 corna ar £ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. £

Éilíonn an gearánaí £

Uimh. 5.

Loingseoir in aghaidh úinéara loinge faoi bhille luchta mar gheall ar
dhamáiste agus gannseachadadh.

1. Bhain damáiste don ghearánaí de dheasca sárú ar chonradh bille
luchta, i leith earraí a loingsigh an gearánaí, a shínigh máistir na loinge ‘‘An
Eala’’ mar ghníomhaire an chosantóra agus dar dáta an
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2. Seachadadh 50 ceathrú cruithneachta i riocht damáistithe agus fágadh
gan seachadadh 100 ceathrú.

Sonraí an damáiste:— £
100 ceathrú ar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

50 ceathrú ar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Éilíonn an gearánaí £

CUID V.

AN CHOSAINT.

Uimh. 1.

Ceannteideal na cosanta.

[Ceannteideal agus teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1. de Chuid IV].

An Chosaint.

Arna sheachadadh an lá de 19 ag G.H. as ,
aturnae thar ceann an chosantóra.

[Le comhlánú de réir na samplaí sna foirmeacha seo a leanas].

Uimh. 2.

Trealamh agus Riachtanais.

1. Níor riachtanais iad an trealamh a soláthraíodh agus an deisiúchán a
rinneadh agus ní éileamh i leith riachtanas faoi réim alt 31 den Court of
Admiralty (Ireland) Act, 1867, an t-éileamh.

2. Na riachtanais a líomhnaítear, ní ar chreidmheas an árthaigh sin a sol-
áthraíodh iad ach ar chreidmheas pearsanta J.B., bróicéir don árthach, agus
ar an gcomhaontú nach mbeadh an t-árthach ina cúlárach ag na gearánaithe.

Uimh. 3.

Tarrthálas.

1. Na seirbhísí a líomhnaítear a rinneadh, níor sheirbhísí tarrthálais iad.

2. (Má rinne an cosantóir forthairiscint pléadáiltear mar a cheanglaítear le
hOrdú 22).
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FOSCRÍBHINN K.

COIMIRCITHE CÚIRTE.

Uimh. 1.

Ceannteideal do na foirmeacha.

An Ard-Chúirt.

Coimircithe Cúirte.

19 Uimh.

Maidir le [gabh ar aghaidh mar a thaispeántar trí na samplaí sna foirm-
eacha seo a leanas].

Uimh. 2. O. 67, r. 4(4)

Achainí thionscnaimh um fhiosrúchán.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le A.B., freagróir

D’Uachtarán na hArd-Chúirte [nó Don Bhreitheamh Uasal].

San achainí umhal ó C.D., as ,
léirítear mar a leanas:

1. Tá A.B., an freagróir, [luaigh a aois, a thuairisc, agus cibé acu pósta nó
singil dó] agus le dhá mhí dhéag anuas tá cónaí air i [tabhair sonraí iomlána
a áite cónaithe le dhá mhí dhéag anuas, mar aon leis an seoladh poist iomlán].
Is [luaigh a chreideamh, e.g., Caitliceach, comhalta d’Eaglais na hÉireann,
etc.] é.

2. Le dhá mhí dhéag anuas tá sé faoi chúram [nó tá cónaí air le] [luaigh
ainmneacha, seoltaí, tuairiscí agus creideamh].

3. Ón [luaigh an neasdáta] i leith, tá sé ina dhuine mímheabhrach agus
éagumasach ar a phearsa agus a mhaoin a bhainistiú. Léirigh sé comharthaí
gealtachta den chéad uair tuairim [luaigh an tráth] nuair a thosaigh sé
[luaigh na hairíonna mar is eol don achainíoch iad].

4. Ar thionscnamh an achainı́gh, cuireadh faoi scrúdú é ag beirt lia-chleacht-
óir chláraithe, agus comhdaítear leis seo mionnscríbhinní uathusan ag teistiú
i dtaobh staid a mheabhrach faoi láthair.

5. Is iad seo a leanas ainmneacha, seoltaí, tuairisc agus creideamh a
neasghaolta:—

[Leag amach duine ar dhuine]
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6. Is é seo a leanas an mhaoin atá aige agus is é luach iomlán a mheastar
di [luaigh a neasluach]:—

[Leag amach]

7. Is é ioncam iomlán a mheastar a bheith aige [luaigh a neasmhéid].

8. Is iad seo a leanas na fiacha atá air, chomh fada agus is eol don
achainíoch:—

[Leag amach]

9. Tá cónaí ar an achainíoch i [seoladh iomlán] agus is [tuairisc iomlán,
agus luaigh a chreideamh] é. Tá an achainí seo á tíolacadh aige mar [luaigh
a ghaol leis an bhfreagróir, más gaol dó é; mura gaol dó é, nó má tá gaolta
is neasa dó ann, luaigh an fáth gurb é an t-achainíoch atá ag tíolacadh na
hachainí].

10. Geallann an t-achainíoch leis seo, má dhíbhtear an achainí seo nó
mura rachfar ar aghaidh léi, go n-íocfaidh sé costais agus caiteachais aon
fhiosraithe ar an bhfreagróir, nó na costais agus na caiteachais a bhainfidh
ar dhóigh eile leis an bhfiosrúchán os do chomhair, a Bhreithimh.

Impíonn an t-achainíoch dá bhrí sin go ndéanfaí fiosrúchán i dtaobh an
freagróir a bheith slánmheabhrach nó mímheabhrach agus cumasach nó
éagumasach ar a phearsa agus a mhaoin a bhainistiú.

Agus beidh an t-achainíoch ag guí feasta.

Arna dhátú

(Arna shíniú) C.D.

Finné le síniú an C.D. sin.
E.F., aturnae.

[Cuir isteach anseo mionnscríbhinn fhíorúcháin mar atá i bhFoirm Uimh. 3].

Tá an achainı́ seo á comhdú thar ceann C.D. ag E.F. as [seoladh], a aturnae.

O. 67, r. 4(4) Uimh. 3.

Mionnscrı́bhinn fı́orúcháin.

Mionnaı́mse, C.D., an t-achainı́och atá ainmnithe san achainı́ thuas-scrı́ofa
[nó an duine a bhfuil an ráiteas fı́oras thuas-scrı́ofa á thabhairt isteach aige, nó
an t-aturnae ar a bhfuil cúram an ábhair seo], agus deirim gur fı́or an méid sin
den achainı́ sin [nó den ráiteas fı́oras thuas-scrı́ofa sin] a bhaineann le mo
bhearta agus mo ghnı́omhartha féin, agus go gcreidim gur fı́or an méid sin di
a bhaineann le bearta agus gnı́omhartha aon duine agus gach duine eile.

Arna mhionnú, etc.
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Uimh. 4. O. 67, r. 8

Fógra tionscnaimh faoi achainı́ um fhiosrúchán.

A. [Le formhuiniú ar chóip fhianaithe den achainı́ agus le seirbheáil ar an
bhfreagróir].

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le A.B., freagróir.

Do A.B.
Bı́odh seo ina fhógra go ndearnadh, an lá de 19 ,

achainı́, a bhfuil cóip di scrı́ofa anseo istigh, a thı́olacadh d’Uachtarán na hArd-
Chúirte [nó don Bhreitheamh Uasal] uaimse [nó ó C.D.
as ] agus, de bhua agus faoi réim na hachainı́ sin, gur
ordaı́odh go sealadach fiosrúchán a dhéanamh i dtaobh tú a bheith nó gan a
bheith mı́mheabhrach agus éagumasach ar do phearsa agus do mhaoin a
bhainistiú, ach go bhféadfaidh tú, más cuı́ leat é, agóid a dhéanamh in aghaidh
aon fhiosrúchán a bheith ann, nó in aghaidh aon dearbhú a dhéanamh go
bhfuil tú mı́mheabhrach agus éagumasach ar do phearsa agus do mhaoin a
bhainistiú, nó a éileamh gur os comhair giúiré a dhéanfar an fiosrúchán sin,
agus sa chás sin nı́ foláir fógra i dtaobh na hagóide nó an éilimh sin agat agus
é sı́nithe agat féin, agus fianaithe ag d’aturnae, a tharchur chuig Cláraitheoir na
gCoimircithe Cúirte, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, laistigh de sheacht lá
tar éis duit an fógra seo a fháil.

Arna dhátú

(Arna shı́niú) C.D. as
[nó E.F., aturnae thar ceann an achainı́gh C.D.].

B. [Le seirbheáil, má ordaı́tear amhlaidh, ar dhaoine seachas an freagróir].

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le A.B., freagróir.

Do X.Y., as

Bı́odh seo ina fhógra go ndearnadh, an lá de 19 ,
achainı́ a thı́olacadh d’Uachtarán na hArd-Chúirte [nó don
Bhreitheamh Uasal] á impı́ fiosrúchán a dhéanamh i dtaobh
an freagróir, A.B., a bheith slánmheabhrach nó mı́mheabhrach agus, le hordú
dar dáta an lá de 19 , gur ordaigh an tUachtarán [nó
an Breitheamh Uasal] an fiosrúchán sin a dhéanamh.

Arna dhátú
(Arna shı́niú) E.F., aturnae thar ceann an achainı́gh C.D., as

Uimh. 5. O. 67, r. 9

Fógra tionscnaimh faoi ordú de bhun tuarascála faoi alt 12.

A. [Le seirbheáil ar an bhfreagróir].

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le A.B., freagróir.

Do A.B.
Bı́odh seo ina fhógra gur thug duine de na liafhiosraitheoirı́, an lá

de 19 , tuarascáil d’Uachtarán na hArd-Chúirte [nó don
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Bhreitheamh Uasal] á rá go bhfuil tú mı́mheabhrach agus éag-
umasach ar do phearsa agus do mhaoin a bhainistiú; agus bı́odh seo ina fhógra
go ndearna an tUachtarán [nó an Breitheamh Uasal], ar an
tuarascáil sin a chomhdú go cuı́, ordú go seasfaidh an tuarascáil sin, agus go
saothrófar imeachtaı́ uirthi, mar achainı́ arna tı́olacadh maidir leis an
mı́mheabhair a lı́omhnaı́tear a bheith ort; agus dá bhrı́ sin go bhfuil ordaithe
go sealadach ina leith ag an Uachtarán [nó ag an mBreitheamh Uasal]
fiosrúchán a dhéanamh i dtaobh tú a bheith nó gan bheith mı́mheabhrach agus
éagumasach ar do phearsa agus do mhaoin a bhainistiú; ach i gcás gur cuı́ leat
agóid a dhéanamh in aghaidh aon fhiosrúchán a dhéanamh, nó in aghaidh aon
dearbhú a dhéanamh go bhfuil tú mı́mheabhrach agus éagumasach ar do
phearsa agus do mhaoin a bhainistiú, nó a éileamh gur os comhair giúiré a
dhéanfar an fiosrúchán sin, nach foláir fógra i dtaobh na hagóide nó an éilimh
sin agat, agus é sı́nithe agat féin agus fianaithe ag d’aturnae, a tharchur chuig
Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, lais-
tigh de sheacht lá tar éis duit an fógra seo a fháil.

Arna dhátú

(Arna shı́niú) X.Y.*

B. [Le seirbheáil, má ordaı́tear amhlaidh, ar dhaoine seachas an freagróir].

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le A.B., freagróir.

Do E.F., as
Bı́odh seo ina fhógra gur ordaigh Uachtarán na hArd-Chúirte [nó an

Breitheamh Uasal], le hordú dar dáta an lá
de 19 , go seasfadh tuarascáil ó dhuine de na liafhios-
raitheoirı́, agus go saothrófaı́ imeachtaı́ uirthi, mar achainı́ arna tı́olacadh
maidir leis an mı́mheabhair a lı́omhnaı́tear a bheith ar an bhfreagróir A.B., agus
go ndéanfaı́ fiosrúchán i dtaobh é a bheith slánmheabhrach nó mı́mheabhrach.

Arna dhátú
(Arna shı́niú) X.Y.*

*Nóta.—An duine ar a gcuirtear cúram an ábhair le hordú an Bhreithimh
nó, dá éagmais sin, an tAturnae Ginearálta.

O. 67, r. 10 7 18 Uimh. 6.

Fógra agóide in aghaidh fiosrúcháin nó á éileamh fiosrúchán a dhéanamh
os comhair giúiré.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le A.B., freagróir.

Ós rud é gur seirbheáladh ormsa, an freagróir thuasainmnithe, an lá
de 19 , fógra gur tı́olacadh achainı́ um fhiosrúchán [nó
gur comhdaı́odh tuarascáil liafhiosraitheora agus gur ordaı́odh go seasfadh sı́,
agus go saothrófaı́ imeachtaı́ uirthi, mar fhiosrúchán] agus gur ordaı́odh ina
leith fiosrúchán a dhéanamh i dtaobh mé a bheith nó gan a bheith
mı́mheabhrach agus éagumasach ar mo phearsa agus mo mhaoin a bhainistiú,
déanaim leis seo agóid in aghaidh aon fhiosrúchán den sórt sin a bheith ann
nó in aghaidh aon dearbhú a dhéanamh go bhfuilim mı́mheabhrach agus éag-
umasach ar mo phearsa agus mo mhaoin a bhainistiú [nó éilı́m leis seo gur os
comhair giúiré a dhéanfaı́ an fiosrúchán réamhráite sin].
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Arna dhátú

(Arna shı́niú) A.B.

Finné le sı́niú an A.B. sin,

X.Y.,

aturnae thar ceann an fhreagróra.

Uimh. 7. O. 67, r. 12

Fógra le seirbheáil ag an aturnae thar ceann an achainı́gh, nó ag an
aturnae ar a bhfuil cúram an ábhair, ar aturnae fianaithe an fhreagróra.

[Seoladh.]

An lá de 19 .

Maidir le A.B., freagróir.

A Dhaoine Uaisle,

Bı́odh seo ina fhógra go bhfuil an achainı́ um fhiosrúchán [nó an tuarascáil
ar ordaı́odh go seasfadh sı́, agus go saothrófaı́ imeachtaı́ uirthi, mar achainı́
um fhiosrúchán] san ábhar seo curtha sı́os chun treoracha a fháil ina leith ó
Uachtarán na hArd-Chúirte [nó ón mBreitheamh Uasal]
an lá de 19 ; agus gurb áil leis an Uachtarán [nó leis
an mBreitheamh Uasal] a éileamh go mbeidh an freagróir i
láthair lena cheistiú go pearsanta i Seomra an Uachtaráin, na Ceithre Chúirt,
Baile Átha Cliath, an lá céanna sin ar a chlog nóin.

E.F., aturnae thar ceann an achainı́gh [nó an t-aturnae
ar a bhfuil cúram an ábhair].

Do X.Y.

aturnae

[Seoladh]

Uimh. 8. O. 67, r. 21

Achainı́ thionscnaimh um ordú faoi alt 68.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le A.B., freagróir.

D’Uachtarán na hArd-Chúirte [nó Don Bhreitheamh Uasal].

San achainı́ umhal ó C.D., as , léirı́tear mar a leanas:—

1. Tá A.B., an freagróir, [luaigh a aois, a thuairisc, agus cibé acu pósta nó
singil dó] agus le dhá mhı́ dhéag anuas tá cónaı́ air i [tabhair sonraı́ iomlána a
áite cónaithe le dhá mhı́ dhéag anuas agus an seoladh poist iomlán]. Is [luaigh
a chreideamh, e.g., Caitliceach, comhalta d’Eaglais na hÉireann, etc.] é.
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2. Le dhá mhı́ dhéag anuas bhı́ sé faoi chúram [nó bhı́ cónaı́ air le] [luaigh
ainmneacha, seoltaı́, tuairiscı́ agus creideamh].

3. Tá sé ina dhuine mı́mheabhrach agus éagumasach ar a ghnóthaı́ a
bhainistiú, mar a léirı́tear sa deimhniú [nó sa mhionnscrı́bhinn] ón Dr. L.M. a
chomhdaı́tear leis seo.

4. Is iad seo a leanas ainmneacha, seoltaı́, tuairiscı́ agus creideamh a
neasghaolta:—

[Leag amach duine ar dhuine]

5. Is é seo a leanas an mhaoin atá aige:—
[Leag amach]

6. Is iad seo a leanas na fiacha atá air, chomh fada agus is eol don
achainı́och:—

[Leag amach]

7. Tá cónaı́ ar an achainı́och i [seoladh iomlán] agus is [tuairisc iomlán, agus
luaigh a chreideamh] é. Tá an achainı́ seo á tı́olacadh aige mar [luaigh a ghaol
leis an bhfreagróir, más gaol dó é; mura gaol dó é, nó má tá gaolta is neasa dó
ann, luaigh an fáth gurb é an t-achainı́och atá ag tı́olacadh na hachainı́].

8. Tá na daoine seo a leanas dá theaghlach i gcleithiúnas air:—
[Leag amach a n-ainmneacha agus a ndálaı́].

9. [Tabhair anseo aon sonraı́ eile, i dtaobh an fhreagróra agus a ghnóthaı́, is
iomchuı́ don ordú atá á lorg].

10. Nı́ mó ná £5,000 luach iomlán na maoine atá ag an bhfreagróir [nó nı́
mó ná £300 an t-ioncam bliantúil as a mhaoin].

Impı́onn an t-achainı́och dá bhrı́ sin go gceapfaı́ é mar chúramaı́ ar eastát
an fhreagróra agus sa cháil sin dó [leag amach anseo tograı́ an achainı́gh chun
gnóthaı́ an fhreagróra a bhainistiú, e.g. é a bheith de chead aige gnó
an fhreagróra i a sheoladh agus a bhainistiú;
nó pinsean an fhreagróra a iarraidh agus a fháil; nó go ndéanfaı́ na stoic agus
na scaireanna, is leis an bhfreagróir, a aistriú chun creidiúna an ábhair seo agus
an t-ioncam astu a ı́oc leis an achainı́och; nó é a bheith de chead aige, chun
soláthar a dhéanamh do riachtanais láithreacha chleithiúnaithe an fhreagróra,
troscán agus earraı́ an fhreagróra, atá stóráilte faoi láthair ag ,
a dhı́ol ar ceant agus na fáltais a úsáid dá réir sin; nó é a bheith de chead aige
aon ioncam de chuid an fhreagróra a úsáid chun an freagróir a chothabháil agus
chun tairbhe dó nó chun a bhean agus a chlann a chothabháil nó oideachas a
thabhairt dá chlann, nó chun préimheanna a ı́oc ar pholasaithe saoil, etc.].

Agus beidh an t-achainı́och ag guı́ feasta.

Arna dhátú
(Arna shı́niú) C.D.

Finné le sı́niú an C.D. sin.

E.F., aturnae.
[Cuir isteach anseo mionnscrı́bhinnı́ fı́orúcháin mar atá i bhFoirm Uimh. 3].

Tá an achainı́ seo á comhdú thar ceann C.D., an t-achainı́och, ag E.F. as
[seoladh], a aturnae.
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Uimh. 9. O. 67, r. 22

Achainı́ thionscnaimh um ordú faoi alt 70.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le A.B., freagróir.

D’Uachtarán na hArd-Chúirte [nó Don Bhreitheamh Uasal].
San achainı́ umhal ó C.D., as ,

léirı́tear mar a leanas:—

1. Ag an suı́ den Chúirt i ,
an lá de 19 , dı́otáladh an freagróir i [luaigh go haicearrach
an cion inar cúisı́odh] agus, ar é a chur ar a thriail, fuarthas go raibh sé ina
ghealt agus neamhinniúil ar phléadáil [nó cinneadh ar fhı́orasc speisialta go
raibh sé ciontach sa chion sin ach go raibh sé ina ghealt tráth déanta an chiona]
agus dá réir sin ordaı́odh é a choinneáil i gcoimeád go dtı́ go bhfaighfı́ fios ar
mhiantoil an Rialtais ina thaobh. Tá sé [luaigh a aois, a thuairisc, a chreideamh,
agus cibé acu pósta nó singil dó].

2. Tá an freagróir faoi choinneáil anois i [tabhair sonraı́ na háite] agus tá sé
fós ina ghealt mar a léirı́tear sa deimhniú ón Dr. L.N. [de ghnáth, prı́omh-
dhochtúir an ospidéil ina bhfuil an freagróir faoi choinneáil].

3. Bhı́ cónaı́ ar an bhfreagróir roimhe seo i [tabhair sonraı́ na háite cónaithe].

4. Is iad seo a leanas ainmneacha, seoltaı́, tuairiscı́ agus creideamh a
neasghaolta: [leag amach duine ar dhuine].

5. Is é seo a leanas an mhaoin atá aige: [leag amach]. Is é méid a mheastar
dá mhaoin [leag amach] agus dá ioncam [leag amach].

6. Is iad seo a leanas na fiacha atá air, chomh fada agus is eol don
achainı́och: [leag amach].

7. Tá cónaı́ ar an achainı́och i [seoladh iomlán] agus is [tuairisc iomlán, agus
luaigh a chreideamh] é. Tá an achainı́ seo á tı́olacadh aige mar [luaigh a ghaol
leis an bhfreagróir, más gaol dó é; mura gaol dó é, nó má tá gaolta is neasa dó
ann, luaigh an fáth gurb é an t-achainı́och atá ag tı́olacadh na hachainı́].

8. Tá na daoine seo a leanas dá theaghlach i gcleithiúnas air: [leag amach a
n-ainmneacha agus a ndálaı́].

9. [Tabhair anseo aon sonraı́ eile, i dtaobh an fhreagróra agus a ghnóthaı́, is
iomchuı́ don ordú atá á lorg].

Impı́onn an t-achainı́och dá bhrı́ sin go gceapfaı́ é mar chúramaı́ ar eastát
an fhreagróra agus [leag amach anseo mutatis mutandis tograı́ an achainı́gh
chun an t-eastát a bhainistiú mar a thaispeántar trı́ na samplaı́ i bhFoirm
Uimh. 8].

Agus beidh an t-achainı́och ag guı́ feasta.

Arna dhátú
(Arna shı́niú) C.D.

Finné le sı́niú an C.D. sin

E.F., aturnae.

[Cuir isteach anseo mionnscrı́bhinn fı́orúcháin mar atá i bhFoirm Uimh. 3].

Tá an achainí seo á comhdú thar ceann an achainígh C.D., ag E.F. as
[seoladh], a aturnae.
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O. 67, r. 23 Uimh. 10.

Fógra tionscnaimh i dtaobh achainí um ordú faoi alt 68 nó 70.

[Le formhuiniú ar chóip fhianaithe den achainí agus le seirbheáil ar an
bhfreagróir].

Do A.B.

Bíodh seo ina fhógra go ndearnadh achainí, a bhfuil cóip di scríofa anseo
istigh, a thíolacadh, an lá de 19 , d’Uachtarán na
hArd-Chúirte [nó don Bhreitheamh Uasal] agus de bhun
na hachainí sin go bhféadfar orduithe a dhéanamh, ar an bhforas gur duine
tú atá mímheabhrach agus éagumasach ar do ghnóthaí féin a bhainistiú,
ionas go gcuirfear do mhaoin, nó an t-ioncam aisti, ar fáil chun tú féin
(agus do theaghlach) a chothabháil nó chun tairbhe duit féin (agus do do
theaghlach) [nó chun do thrádáil nó do ghnó a sheoladh]; agus, má tá ar
intinn agat agóid a dhéanamh in aghaidh na horduithe sin a dhéanamh,
nach foláir fógra i dtaobh na hagóide sin agat, agus é sínithe agat féin agus
fianaithe ag d’aturnae, a tharchur chuig Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte,
na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, laistigh de sheacht lá tar éis duit an
fógra seo a fháil.

Arna dhátú

(Arna shíniú): C.D., achainíoch

[nó E.F., aturnae thar ceann an achainígh].

Uimh. 11.

Fógra tionscnaimh faoi ordú 67, RIAIL 30 (c).

Do A.B.

Bíodh seo ina fhógra go ndearna duine de na liafhiosraitheoirí, an
lá de 19 , tuarascáil a thabhairt do Chláraitheoir na
gCoimircithe Cúirte go raibh tú mímheabhrach agus éagumasach ar do
ghnóthaí a bhainistiú, agus go bhfuil ordaithe ag an gCláraitheoir, de bhun
na tuarascála sin, iarratas a dhéanamh chuig Uachtarán na hArd-Chúirte
[nó chuig an mBreitheamh Uasal], agus de thoradh
an iarratais sin go bhféadfar orduithe a dhéanamh, ar an bhforas gur duine
tú atá mímheabhrach agus éagumasach ar do ghnóthaí a bhainistiú, ionas
go gcuirfear do mhaoin, nó an t-ioncam aisti, ar fáil chun tú féin (agus do
theaghlach) a chothabháil [nó chun do thrádáil nó do ghnó a sheoladh];
agus, má tá ar intinn agat agóid a dhéanamh in aghaidh na horduithe sin a
dhéanamh, nach foláir fógra i dtaobh na hagóide sin agat, agus é sínithe
agat féin agus fianaithe ag d’aturnae, a tharchur chuig Cláraitheoir na
gCoimircithe Cúirte, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, laistigh de
sheacht lá tar éis duit an fógra seo a fháil.

Arna dhátú

(Arna shı́niú) E.F. (an t-aturnae ar a bhfuil cúram an ábhair)

as [seoladh].
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Uimh. 12.
O. 67, r. 31

Achainí thionscnaimh um ordú faoi alt 103.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le A.B., freagróir.

D’Uachtarán na hArd-Chúirte [nó Don Bhreitheamh Uasal].

San achainí umhal ó C.D., as ,
léirítear mar a leanas:—

1. Tá A.B., an freagróir, [luaigh a aois, a chreideamh, a thuairisc, agus
cibé acu pósta nó singil dó] agus le mí anuas tá cónaí air i [tabhair sonraí a
áite cónaithe].

2. Is iad seo a leanas ainmneacha, seoltaí, tuairiscí agus creideamh a
neasghaolta: [leag amach duine ar dhuine].

3. Le mí anuas tá sé faoi chúram [nó tá cónaí air le] [luaigh ainmneacha,
seoltaí, tuairiscí agus creideamh].

4. Is é seo a leanas an mhaoin atá aige: [leag amach].

5. Is é luach glan a mheastar don mhaoin sin timpeall [leag amach], agus
is é an t-ioncam glan aisti is inchurtha i leith a chothabhála agus a ghnáth-
chaiteachais sa bhliain [leag amach].

6. D’éirigh an freagróir lagmheabhrach agus tá sé éagumasach go sealad-
ach ar a ghnóthaí a bhainistiú de dheasca [luaigh an tinneas nó an díobháil
is cúis leis an éagumas]. Is dóigh go leanfaidh sé de bheith éagumasach
amhlaidh go ceann tréimhse [leag amach an fad is dóigh a mhairfidh an
t-éagumas].

7. Tá sé tagtha chun bheith riachtanach an achainí seo a thíolacadh de
dheasca na n-imthosca seo a leanas: [leag amach an chúis].

8. Tá beartaithe an t-achainíoch (nó E.F., as) [leag amach a sheoladh, a
thuairisc, a chreideamh agus a shlí bheatha] a cheapadh le bheith ina
chaomhnóir ar phearsa agus ar mhaoin an fhreagróra, agus gabhann leis an
achainí seo gealltanas uaidh i scríbhinn go ngníomhóidh sé mar chaomhnóir
amhlaidh má cheaptar é agus go dtabharfaidh sé cibé urrús a éileofar.

9. Aon fhógraí san ábhar seo a dhíreofar chuig an achainíoch, féadfar iad
a sheirbheáil ar X.Y., aturnae, as [seoladh].

10. Geallann an t-achainíoch leis seo, má dhíbhtear an achainí seo nó
mura rachfar ar aghaidh léi, go n-íocfaidh sé costais agus caiteachais aon
fhiosraithe ar an bhfreagróir, nó na costais agus na caiteachais a bhainfidh
ar dhóigh eile leis an bhfiosrúchán os comhair na Cúirte.

Impíonn an t-achainíoch dá bhrí sin go gceapfaí é féin (nó an E.F. sin)
ina chaomhnóir ar phearsa agus ar mhaoin an fhreagróra, agus ar bheith dó
ina chaomhnóir amhlaidh go mbeadh cead aige [leag amach go hiomlán
na hordacháin go léir a lorgaítear mar a thaispeántar san impí i bhFoirm
Uimh. 8].

Agus beidh an t-achainíoch ag guí feasta.

Arna dhátú
(Arna shíniú) C.D.

[Cuir isteach anseo mionnscríbhinn fíorúcháin mar atá i bhFoirm Uimh. 3].
Tá an achainí seo á comhdú thar ceann C.D., an t-achainíoch, ag X.Y.,

aturnae, as [seoladh].
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O. 67, r. 35 Uimh. 13.

Fógra tionscnaimh um achainí faoi alt 103.

[Le formhuiniú ar chóip fhianaithe den achainí agus le seirbheáil ar an
bhfreagróir].

Do A.B.

Bíodh seo ina fhógra go ndearnadh, an lá de 19 ,
achainí, a bhfuil cóip di scríofa anseo istigh, a thíolacadh d’Uachtarán
na hArd-Chúirte [nó don Bhreitheamh Uasal] uaimse [nó ó
C.D., as ] agus ar an achainí sin a bheith arna comhdú go
mbeidh sí á breithniú in am trátha ag an Uachtarán [nó ag an
mBreitheamh Uasal] agus go bhféadfaidh seisean ordú a
dhéanamh ina leith ag ceapadh caomhnóra ar do phearsa agus ar do mhaoin
agus ag tabhairt cibé treoracha is fóirsteanach leis chun tú féin agus do
ghnóthaí a bhainistiú; agus sula ndéanfar aon ordú den sórt sin go rachaidh
duine de na liafhiosraitheoirí ar cuairt chugat ag fiosrú faoi staid do shláinte
agus faoi na forais atá ann, má tá, leis an achainí sin a thíolacadh. Má tá
agóid agat in aghaidh aon ordú mar a impítear san achainí sin a dhéanamh,
ní foláir fógra i dtaobh na hagóide sin agat, agus é sínithe agat féin agus
fianaithe ag d’aturnae, a tharchur chuig Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte,
na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, laistigh de cheithre lá tar éis chuairt
an liafhiosraitheora.

Arna dhátú
(Arna shíniú) X.Y.

aturnae thar ceann an achainígh, C.D.

O. 67, r. 24, 30 7 36 Uimh. 14.

Fógra agóide ón bhfreagróir in aghaidh ordú a dhéanamh faoi alt
68, 70, nó 103.

Maidir le A.B., freagróir.

Ós rud é gur seirbheáladh ormsa, an freagróir, an lá de ,
fógra gur tíolacadh achainí [nó fógra go ndearna C.D. iarratas] á impí go
ndéanfaí ordú i dtaobh mo mhaoine ar an bhforas go bhfuilim
mímheabhrach agus éagumasach ar mo ghnóthaí a bhainistiú [nó ordú ag
ceapadh caomhnóra ar mo phearsa agus ar mo mhaoin ar an bhforas go
bhfuilim lagmheabhrach agus éagumasach go sealadach ar mo ghnóthaí a
bhainistiú], déanaim leis seo agóid in aghaidh aon ordú den sórt sin a
dhéanamh.

Arna dhátú
(Arna shíniú) A.B.

Finné le síniú an A.B. sin.
X.Y., aturnae thar ceann an fhreagróra.
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Uimh. 15. O. 67, r. 95

Mionnscríbhinn gur seirbheáladh fógra i dtaobh achainí tionscnaimh.

A.—Más seirbheáil phearsanta é.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le A.B., freagróir.

Mionnaímse, [ainm] as [seoladh], atá bliana d’aois agus os a chionn,
agus deirim mar a leanas:—

1. Ar an lá de , 19 , idir agus a
chlog, sheirbheáil mé go pearsanta ar an bhfreagróir fógra i dtaobh na
hachainí san ábhar seo.

2. Rinne mé an tseirbheáil sin i [leag amach seoladh na háite ina
ndearnadh an tseirbheáil] trí chóip fhianaithe den achainí sin, agus an fógra
cuí formhuinithe uirthi, a thaispeáint dó go pearsanta, agus trí chóip dhílis
den chéanna, lena n-áirítear an formhuiniú, a sheachadadh air go pearsanta
agus a fhágáil aige an tráth céanna.

3. Ar an lá de , i
réamhráite, is é sin, laistigh de lá ó rinneadh an tseirbheáil sin, d’fhor-
mhuinigh mé ar an gcóip fhianaithe sin den achainí an uair, an lá den
tseachtain, an mhí, agus an bhliain a ndearnadh an tseirbheáil sin.

4. Tráth na seirbheála sin bhí súilaithne agam ar an bhfreagróir.

5. Sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo mharcáil mé an litir ‘‘A’’
ar an gcóip fhianaithe sin den achainí agus tá m’ainm formhuinithe agam
uirthi.

Arna mhionnú etc.

B.—Mura seirbheáil phearsanta é.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le A.B., freagróir.

Mionnaímse, [ainm] as [seoladh], atá bliana d’aois agus os a chionn,
agus deirim mar a leanas:—

1. Ar an lá de 19 , idir agus a chlog,
sheirbheáil mé ar an bhfreagróir fógra i dtaobh na hachainí san ábhar seo.

2. Bhí an freagróir an tráth sin ina othar agus cónaí air in Ospidéal
Meabhairghalar [nó cónaí air i ].

nó

2. Is é gnátháit chónaithe an fhreagróra [nó an áit is déanaí is eol cónaí
a bheith ar an bhfreagróir] laistigh den dlínse [leag amach an seoladh].
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3. Rinne mé an tseirbheáil sin trí chóip fhianaithe den achainí sin, agus an
fógra cuí formhuinithe uirthi, a thaispeáint go pearsanta do G.H., Príomh-
Dhochtúir Cónaitheach an Ospidéil Mheabhairghalar sin [nó don duine eile
i gceannas an ospidéil nó an fhorais] [nó d’áitritheoir sa teach cónaithe agus
é bliain is fiche d’aois agus os a chionn] agus trí chóip dhílis den chéanna,
lena n-áirítear an formhuiniú, a sheachadadh air go pearsanta an tráth
céanna. Níorbh fhéidir seirbheáil phearsanta a dhéanamh ar an bhfreagróir
ar na cúiseannna seo a leanas [leag amach].

4. Ar an lá de , i réamhráite, is é sin, laistigh
de lá ón bhfógra sin, d’fhormhuinigh mé ar an gcóip fhianaithe sin den
achainí an uair, an lá den tseachtain, an mhí, agus an bhliain a ndearnadh
an tseirbheáil sin.

5. Tráth na seirbheála sin bhí súilaithne agam ar an G.H. sin.

6. Sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo mharcáil mé an litir ‘‘A’’
ar an gcóip fhianaithe sin den achainí agus tá m’ainm formhuinithe agam
uirthi.

Arna mhionnú etc.

O. 67, r. 68 Uimh. 16.

Tuairisceán atá le tabhairt ag an gcúramaí ar an eastát.

Maidir le A.B., coimircí Cúirte.

Ceanglaítear ar an gcúramaí [nó ar an nglacadóir] ar eastát an choimircí
na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt:

Ceisteanna. Freagraí.
1. An bhfuil maoin uile an

choimircí faoi chúram an ghlac-
adóra, nó an chúramaí atá ag
gníomhú mar ghlacadóir, sa chás
seo, agus ar áireamh sna cuntais
a faomhadh sa Chúirt?

Nó infheistithe faoi orduithe na
Cúirte? Mura bhfuil, tabhair
sonraí iomlána aon mhaoine is gá
a chosaint.

2. Cad ba luach measta, an 31
Nollaig seo caite, na maoine uile
a bhfuil teideal iomlán chuici ag
an gcoimircí?

3. Cad é méid na muirear uile
ar an maoin sin?

4. Cad é ioncam comhlán
bliantúil mhaoin an choimircí?

£
(a) As díbhinní ar stoc Rialtais

atá i gcreidiúint don ábhar
seo

(b) As maoin eile
———

Ioncam comhlán iomlán £
———
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£
5. Méid na n-asbhaintí as an (a) Ceannchíosanna agus cíos-

ioncam sin thuas anna cúiteacha .. .. .. .. .. .. ..
(b) Rátaí na mbocht .. .. .. .. .. ..
(c) Cáin ioncaim .. .. .. .. .. .. .. ..
(d) Táillí glacadóra .. .. .. .. .. .. ..
(e) Costais a bhain (má bhain)

le faomhadh an chuntais
deiridh .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(f) Ús ar mhuirir nó blianachtaí
(más ann) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(g) Gnáthchaiteachais bhlian-
túla eile a ghabh le bainistiú
eastát an choimircí .. .. .. .. ..
(Nóta.—Ná háirı́tear sna cait-
eachais sin cothabháil an
choimircí, liúntais do
ghaolta, ná caiteachais ar
fhoirgnimh nua ná deisiú-
cháin urghnácha ná cait-
eachais urghnácha eile.

———
Iomlán na n-asbhaintí .. .. £

———
Ioncam glan bliantúil .. .. £

———

An Dáta Sonraı́
tsuim a an (más
úsáid- ord- ann)
tear aithe faoi

chun í úsáid
a úsáid na suime

sin

6. Cad é úsáid bhliantúil ion- (a) Chun an coimircí a choth-
cam glan an choimircí faoi abháil agus a chothú
láthair? (b) Chun na gaolta nó na daoine

seo a leanas a bhfuil éilimh
acu ar an gcoimircí a choth-
abháil agus a chothú

Ainm Áit chónaithe
(1)
(2)
(3)
(4)

(c) Chun aon chríche eile

7. An bhfuil maoin an choimircí
á bainistiú anois sa tslí go dtabhar-
faidh sí an t-ioncam iomlán ba
chóir a bheith á thabhairt aici faoi
dhea-bhainistiú?

8. An bhfuil aon ní le moladh
agat i dtaobh a bainistithe, faoi na
ceannteidil a shonraítear i gceist
Uimh. 4?

9. An bhfaigheann an coimircí
tairbhe chóir na suime a lamháil-
tear le haghaidh cothabhála?



Cuid 1.
Infheidhme
maidir le
díolacháin ar
ceant poiblí
amháin.

Cuid 2.
Infheidhme
maidir le gach
díolachán.
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10. An comhshocraíochtaí sásúla
iad na comhshocraíochtaí le
haghaidh chothabháil agus chúram
an choimircí?

11. Ar cheart aon athrú a dhéan-
amh maidir leis an tsuim a lamháil-
tear le haghaidh cothabhála a
mhéadú nó a laghdú, nó maidir le
modh a húsáidte a rialáil?

12. Na daoine atá ina ngaolta
don choimircí, nó a bhfuil éilimh
acu air, agus a fhaigheann liúntas le
haghaidh a n-oideachais, a gcoth-
aithe nó a gcurtha chun cinn sa
saol, an bhfuil siad fós sa chor ar dá
chionn a tugadh an liúntas a chéad-
uair?

13. An bhfuil aon ghaolta eile nó
daoine eile ann a bhfuil éilimh
chomh láidir céanna nó níos láidre
acu chun liúntas a fháil?

Arna dhátú
(Arna shíniú)

cúramaí [nó glacadóir] ar eastát an choimircí réamhráite.

[Seoladh]

O. 67, r. 81 Uimh. 17.

Coinníollacha Díolacháin.

1. Ní ghlacfar ó dhuine ar bith ardú faoi bhun £ i ngach imthairiscint
ar leith.

2. Tá an díolachán faoi réir ag praghas forchoimeádta ar gach mír arna
shocrú ag Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte, agus forchoimeádann an
díoltóir aige féin an ceart chun imthairiscint a dhéanamh suas go dtí an praghas
forchoimeádta.

3. Díreach i ndiaidh an díolacháin, cuirfidh an ceannaitheoir a ainm agus
a sheoladh leis an meabhrán comhaontaithe atá i gceangal leis seo.

4. Déanfaidh an ceannaitheoir, tráth an díolacháin, an ceathrú cuid den
airgead ceannaigh a íoc mar éarlais leis an gceantálaí arna cheapadh ag an
gCúirt chun an díolachán a sheoladh agus chun an éarlais sin a ghlacadh.

5. I ndiaidh an díolacháin, rachaidh an Cláraitheoir i mbun an toradh a
dheimhniú, agus is é Dé , an lá de 19 ,
ar 11.30 a chlog roimh nóin, an tráth atá ceaptha chun go bhféadfaidh an
ceannaitheoir, más cuí leis é, freastal go pearsanta nó trí aturnae os comhair
an Chláraitheora sna Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, le linn an deimhniú
sin a shocrú. Socrófar an deimhniú an uair sin agus as a aithle sin beidh sé
ina cheangal gan aon fhógra eile don cheannaitheoir ná gan aon chaiteachas
eile a bheith air.

6. Tá an dı́oltóir ina choimircı́ Cúirte agus é ag gnı́omhú trı́d an gcúramaı́
ar a eastát faoi threorú ó Uachtarán na hArd-Chúirte [nó ón mBreitheamh

Uasal].
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7. Laistigh de cheithre lá tar éis deimhniú mar atá ráite a theacht chun
bheith inacheangal, seachadfaidhandı́oltóirarangceannaitheoir,nóaraaturnae,
achomaireacht teidil faoi réir a bhfuil leagtha amach sna coinnı́ollacha seo.
Laistigh de cheithre lá dhéag tar éis an achomaireacht a sheachadadh iarbhı́r
(cibé acu laistigh de na ceithre lá thuasluaite a seachadadh ı́ nó nach ea), seach-
adfaidh an ceannaitheoir san oifig atá i mBaile Átha Cliath ag an aturnae thar
ceann an dı́oltóra ráiteas i scrı́bhinn i dtaobh na n-agóidı́ agus na bhforéileamh
atá aige (má tá) in aghaidh nó i leith an teidil mar a rianaı́odh é; agus, laistigh
de (sheacht) lá tar éis na freagraı́ ar an ráiteas sin a sheachadadh, seachadfaidh
an ceannaitheoir ar an gcuma chéanna ráiteas i dtaobh na n-agóidı́ nó na bhfor-
éileamh breise atá aige (má tá) de thoradh na bhfreagraı́ sin. Mura luaitear
amhlaidh aon agóid nó foréileamh den sórt sin, measfar an teideal a bheith
formheasta agus glactha, agus measfar gach agóid agus foréileamh nár seachad-
adh amhlaidh a bheith tarscaoilte go hiomlán d’ainneoin aon idirbheartaı́ocht
nó dlı́thı́ocht ina dhiaidh sin a bhagairt, a bheith ar feitheamh nó a chur i gcrı́ch;
agus nı́ foláir a mheas gur d’eisint an choinnı́ll seo an t-am, sa chothromas agus
sa dlı́. Chun crı́che aon agóide nó foréilimh, measfar achomaireacht a bheith
foirfe má thugann sı́ an t-eolas á chur sin i gcéill, bı́odh go mbeadh sı́ lochtach
ar dhóigh eile.

8. Má dhéanann an ceannaitheoir aon agóid nó foréileamh, agus go seasfaidh
sé ar an gcéanna, maidir le teideal, tı́olacas nó eile agus nach bhféadfaidh nó
nach dtoileoidh an dı́oltóir an agóid nó an foréileamh sin a chur as an tslı́ nó a
chomhlı́onadh, féadfar an ceannaitheoir sin a scaoileadh ó bheith ina cheann-
aitheoir le hordú ó Uachtarán na hArd-Chúirte [nó ón mBreitheamh
Uasal], agus as a aithle sin beidh an ceannaitheoir sin i dteideal a éarlais a fháil
ar ais ach, mura n-ordóidh an tUachtarán a mhalairt, nı́ bheidh sé i dteideal aon
úis, costas, caiteachas ná damáistı́ i leith ar cheannaigh sé.

9. Ar scríbhinn ionpháirteachta a thabharfaidh an t-aturnae thar ceann
an díoltóra dó, íocfaidh an ceannaitheoir isteach sa Chúirt, an lá
de nó roimhe sin, iarmhéid an airgid cheannaigh (tar éis
creidiúint a ghlacadh sa tsuim a íocadh mar éarlais) chun creidiúna mar a
thuairisceofar sa scríbhinn ionpháirteachta, agus mura n-íocfar an céanna
amhlaidh íocfaidh an ceannaitheoir ús de réir faoin gcéad sa bhliain ar
iarmhéid neamhíoctha an airgid cheannaigh ón dáta réamhráite go dtí an lá
a n-íocfar an t-iarmhéid sin iarbhír. Ar an airgead ceannaigh a íoc mar atá
ráite, tá teideal le bheith ag an gceannaitheoir chun seilbhe nó chun na
cíosanna agus na brabúis a fháil amhail ón lá atá ceaptha mar a dúradh,
agus anuas go dtí an tráth sin beidh gach eisíocaíocht le híoc ag an díoltóir;
agus, más gá sin, beidh na cíosanna, na brabúis agus na heisíocaíochtaí sin
le cionroinnt ag Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte, agus chuige sin meas-
far na cíosanna, na brabúis agus na heisíocaíochtaí sin a fhabhrú ó lá go lá.

10. Má fhaightear aon earráid, míráiteas nó easnamh i sonra áirithe, ní
chuirfidh sin an dı́olachán ar neamhnı́ ná nı́ thabharfaidh teideal don cheann-
aitheoir chun a scaoilte ón gceannach a rinne sé, ach lamhálfaidh nó íocfaidh
an díoltóir nó an ceannaitheoir, de réir mar a bheidh, cúiteamh réasúnach,
agus déanfar méid an chúitimh sin a shocrú mar a fhoráiltear anseo ina
dhiaidh seo.

11. Aon cheisteanna a éireoidh as foréilimh nó agóidí, agus aon éileamh
ar chúiteamh, agus aon cheist eile a éireoidh as an gconradh i gcomhair
díolacháin nó a bhainfidh leis (nach ceist í a dhéanfaidh difear do mharthain
nó do bhailíocht an chonartha), réiteofar iad ar iarratas a dhéanamh chuig
Uachtarán na hArd-Chúirte [nó chuig an mBreitheamh
Uasal] san ábhar ina ndearnadh an t-ordú i gcomhair díolacháin.

[Coinníollacha speisialta maidir le teideal, cuardach, etc.].
Ar deireadh thiar.—Má mhainníonn an ceannaitheoir aon cheann de na

coinníollacha seo a chomhlíonadh, féadfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte
[nó an Breitheamh Uasal] ordú a dhéanamh chun an
mhír a cheannaigh an ceannaitheoir sin a athdhíol, agus chun an t-easnamh
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(más ann) ar an bpraghas a gheofar de thoradh an athdhíola sin, agus na
costais agus na caiteachais uile a tháinig den mhainneachtain sin, a bheith
le híoc ag an gceannaitheoir, agus chun éarlais an cheannaitheora sin a
fhorghéilleadh.

Meabhrán comhaontaithe.

Dearbhaímse, as ,
leis seo gur cheannaigh mé an lá seo inniu, faoi réir na gcoinníollacha díol-
acháin atá anseo roimhe seo, an mhaoin a thuairiscítear sna sonraí atá i
gceangal leis seo ar shuim £ , agus gur íoc mé leis an gceantálaí suim
£ ina héarlais mar pháirtíocaíocht san airgead ceannaigh uaim, agus
geallaim go n-íocfaidh mé iarmhéid an airgid cheannaigh uaim de réir na
gcoinníollacha díolacháin atá anseo istigh.

I bhfianaise air sin chuir mé mo lámh leis seo an lá seo
de 19 .

Airgead ceannaigh .. .. .. £
Lúide éarlais .. .. .. .. .. ..

———
Iarmhéid .. .. .. .. .. .. .. .. £

Finné:
Síniú an cheannaitheora............................................

Daingním an díolachán sin thuas faoi réir fhormheas na Cúirte.
..........................................

Ceantálaí.
Ainm agus seoladh aturnae (más ann) an cheannaitheora.

O. 67, r. 92 Uimh. 18.

Dearbhú, ó ghaol do choimircí a d’éag ina dhíthiomnóir, chun iarmhar
na gcistí sa Chúirt a fháil, gan deonú riaracháin a bhaint amach.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le A.B., coimircí Cúirte.

Dearbhaímse [ainm] as [seoladh] go sollúnta agus go fíreata mar a
leanas:—

1. Is mise [leag amach an ghlúin ghaoil don choimircí éagtha, e.g., bain-
treach fir, baintreach, athair, mac, etc., agus abair an tú an gaol is neasa]
A.B., éagach, an coimircí thuasainmnithe.

2. Táim i dteideal deonú riaracháin dá eastát a bhaint amach; mar aon le
hiarmhar na gcistí atá sa Chúirt chun creidiúna don ábhar seo a fháil.

3. Íocadh caiteachais adhlactha an choimircí éagtha.

4. Ní mó ná £500 luach iomlán shócmhainní an choimircí éagtha, agus na
cistí sa Chúirt a chur san áireamh.

5. Déanaim an dearbhú sollúnta seo á chreidiúint go coinsiasach é a
bheith fíor, agus de bhua an Achta i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938;
agus iarraim go ndéanfaí iarmhar na gcistí atá sa Chúirt chun creidiúna don
ábhar seo a íoc liom agus a chur ar aghaidh chugam leis an bpost ag an
seoladh atá luaite thíos.

Arna dhearbhú



[101] Foscríbhinn K

Deimhnímid go bhfuil aithne phearsanta againn ar , a
shínigh an dearbhú sin thuas, agus go gcreidimid gur fíor a bhfuil ráite
aige ann.

Síniú.................................................. Le síniú ag beirt sealbhóir tí a
Seoladh ................................................ bhfuil cónaí orthu sa bhaile nó sa
Síniú...................................................... chontae ina bhfuil cónaí ar an9
Seoladh ................................................ dearbhóir.

Nóta.—Féadfar an dearbhú a dhéanamh os comhair feidhmeannaigh
shíochána, coimisinéara mionnaí, nótaire phoiblí, nó Chláraitheoir na
gCoimircithe Cúirte.

Uimh. 19. O. 65, r. 1

Toghairm thionscnaimh chun mionaoiseach a ghlacadh faoi choimirce.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le A.B., mionaoiseach.

Do i gContae
Ceanglaítear ort leis an toghairm seo freastal os comhair Chláraitheoir

na gCoimircithe Cúirte ina Oifig sna Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath,
an lá de , ar a chlog roimh nóin, le linn
éisteacht na toghairme seo, tráth a dhéanfar cibé ordú, agus a thionscnófar
cibé imeachtaí, is cóir agus is fóirsteanach leis an gCúirt.

Le hOrdú, Príomh-Bhreitheamh na hÉireann, an
lá de i mbliain Ár dTiarna, míle naoi gcéad .

Eisíodh an toghairm seo ar iarratas ó C.D. [luaigh a ghaol leis an mion-
aoiseach], atá ag iarraidh ordaithe:—

(1) Go nglacfar an mionaoiseach thuasainmnithe faoi choimirce;

(2) Go ndéanfar C.D., nó cibé duine eile is cuí leis an gCúirt, a cheapadh
ina chaomhnóir ar phearsa an mhionaoisigh sin;

(3) Go ndéanfar C.D., nó cibé duine eile is cuí leis an gCúirt, a cheapadh
ina chaomhnóir ar spré an mhionaoisigh sin;

(4) Go ndéanfar gach fiosrú, agus go dtabharfar gach treoir, is gá maidir
le cothabháil, cónaí agus oideachas an mhionaoisigh sin agus maidir le bain-
istiú a mhaoine agus a ioncaim;

(5) Go ndéanfar soláthar do chostais an iarratais.

Is é is foras don toghairm seo an mhionnscríbhinn ó
a comhdaíodh san ábhar seo an lá de .

Is é , a bhfuil a oifig chláraithe ghnó aige i ,
aturnae thar ceann an iarratasóra, a d’eisigh an toghairm seo; tá cónaí ar
an iarratasóir i
agus is é.

N.B.—Ceanglaítear an toghairm seo a sheirbheáil sé lá ar a laghad roimh
an lá fillte a luaitear sa toghairm seo (gan lá na seirbheála a áireamh), ach
amháin sa mhéid go n-ordófar a mhalairt.
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FOSCRÍBHINN L.
PÓSADH.

O. 70, r. 1 Uimh. 1.

Achainí.

An Ard-Chúirt

Pósadh.

19 Uimh.
Idir A.B., Achainíoch

agus C.B., Freagróir.
Don Ard-Chúirt.

San achainí umhal ó A.B., as , léirítear mar a leanas:

1. Ar an [dáta] pósadh an t-achainíoch go dleathach leis an bhfreagróir,
C.B., arbh é C.D. ab ainm di agus ar (bhean shingil nó bhaintreach) í an
uair sin, in eaglais i .

2. In Éirinn atá sainchónaí ar an achainíoch agus ar an C.B. sin, faoi
seach, agus an tráth a pósadh iad is i a bhí sainchónaí orthu.

3. Tar éis a phósta amhlaidh chónaigh an t-achainíoch, agus rinne
aontíos, leis an mbanchéile sin aige i agus i
agus saolaíodh leanbh den phósadh.

4. Ar an lá de , 19 , agus laethanta eile idir an lá
sin agus , rinne an C.B. sin adhaltranas le R.S. i
i gContae , agus in áiteanna eile nach feasach go sonrach
don achainíoch faoi láthair.

5. I mí Eanáir, mí Feabhra agus mí an Mhárta, 19 , thug an C.B. sin
cuairt go minic ar an R.S. sin i agus ar ócáidí áirithe acu sin rinne sí
adhaltranas leis an R.S. sin.

6. Tá cónaí ar an achainíoch i agus is é;
agus tá cónaí ar an C.B. sin i .

Impíonn an t-achainíoch dá bhrí sin go dtogróidh an Chúirt Onórach seo
foraithne a dhéanamh: [leag amach anseo an faoiseamh atá á lorg].

Agus go dtabharfaí don achainíoch cibé faoiseamh breise agus eile sna
cúrsaí réamhráite is cuí leis an gCúirt seo.

Arna dhátú
[Síniú an achainígh]
[Síniú a abhcóide]

O. 70, r. 6 Uimh. 2.

Forghairm.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do C.B., as
De bhrí go ndearna A.B., as etc., á éileamh dó gur pósadh é go dleathach

le , comhdú ar achainí uaidh in aghaidh san Ard-Chúirt, á
impí go agus go bhfuil sé líomhnaithe aige san achainí sin go
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bhfuil tú ciontach in adhaltranas [nó go bhfuil tú ciontach i gcruálacht
le , an sin nó de réir mar a bheidh]: Anois cuirtear
d’aithne ort leis seo láithriú san Ard-Chúirt, laistigh d’ocht lá tar éis an
fhorghairm seo a sheirbheáil ort, agus lá na seirbheála sin san áireamh, chun
freagra a thabhairt san am agus san áit sin ar an achainí sin, a bhfuil cóip
di, arna séalú le séala na hArd-Chúirte, á seirbheáil ort leis seo. Agus bíodh
seo ina fhógra mura ndéanfaidh tú amhlaidh go rachaidh an Ard-Chúirt i
mbun éisteachta ar chruthúnas ar an gcúiseamh [nó na cúisimh] sin i gcúrsa
cuí an dlí agus go dtabharfaidh pianbhreith sa chéanna, d’ainneoin tú a
bheith as láthair. Agus bíodh seo ina fhógra thairis sin nach foláir duit, chun
na críche réamhráite, freastal i bpearsa nó trí d’aturnae sa Phríomh-Oifig,
na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, agus láithreas a thaifeadadh ansin,
agus cheal a dhéanta sin, nach gceadófar duit, ar chéim ar bith de na
himeachtaí, an Chúirt a aitheasc, i bpearsa ná trí abhcóide.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Cláraitheoir.

Uimh. 3. O. 70, r. 11

Deimhniú seirbheála.

Seirbheáladh an fhorghairm seo go cuí ar an té atá ainmnithe istigh, C.B.,
as , agamsa, an sínitheoir seo thíos, an lá
de 19 .

(Arna shíniú)

Uimh. 4. O. 70, r. 15

Mionnscríbhinn gur seirbheáladh an fhorghairm.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Mionnaímse, G.H., as , atá bliana d’aois
agus os a chionn, agus deirim mar a leanas:—

1. Rinne mé an fhorghairm dar dáta an lá de 19 ,
a eisíodh faoi shéala na hArd-Chúirte in aghaidh C.B., an freagróir, sa chúis
seo agus atá anois i gceangal leis seo, agus an litir ‘‘A’’ marcáilte uirthi, a
sheirbheáil go cuí ar an C.B. sin, i i gContae ,
tríd an bhforghairm bhunaidh faoi shéala a thaispeáint di agus trí chóip
dhílis di a fhágáil aici, an lá de , 19 .

2. San am agus san áit chéanna sheachaid mé ar an C.B. sin go pearsanta
cóip dheimhnithe, faoi shéala na hArd-Chúirte, den achainí a comhdaíodh
sa chúis seo, agus ag an am sin bhí súilaithne agam ar an C.B. sin.

Arna mhionnú, etc.
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O. 70, r. 16 Uimh. 5.

Taifeadadh láithris.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

[Líon isteach mar a léirítear sa sampla i bhFoirm Uimh. 1 i bhFoscríbhinn
A, Cuid II].

O. 70, r. 20 Uimh. 6.

Freagra.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Mar fhreagra ar an achainí a comhdaíodh sa chúis seo, deir an freagróir
C.B. trí K.L., a haturnae [nó i bpearsa], mar a leanas:

1. Séanann sí go ndearna sí adhaltranas le R.S., mar atá leagtha amach
san achainí sin.

2. Ar an lá de , 19 , agus laethanta eile idir
an lá sin agus , rinne an A.B. sin i i gContae

, adhaltranas le X.Y.

[Ar an dul sin thuas, luadh an freagróir cúlcheadú, maitheamh, nó nithe
eile ar a bhfuil a seasamh mar fhoras chun an achainí a dhíbhe.]

Uime sin impíonn an freagróir seo go humhal go dtogróidh an Chúirt
Onórach seo diúltú d’impí na hachainí sin agus foraithne a dhéanamh go etc.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

O. 29, r. 7 Uimh. 7.

Banna chun costais an bhanchéile a urrú.

Bíodh a fhios ag cách ón ngníomhas seo go bhfuilimidne, A.B. as etc.,
P.Q. as etc., agus R.S. as etc., gafa faoi cheangal docht ag Máistir na hArd-
Chúirte i suim phionósach punt atá le híoc le X.Y., aturnae thar
ceann C.B., agus i ngeall lena híoc go hiomlán agus go hionraic go bhfuil-
imid dár gcur féin, ár n-oidhrí, ár seiceadóirí nó ár riarthóirí, agus gach
duine dínn, faoi cheangal docht leis an ngníomhas seo i leith an iomláin.

Arna shéalú lenár séalaí.

Arna dhátú an lá de , 19 .
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De bhrí go bhfuil cúis áirithe ar feitheamh anois san Ard-Chúirt idir A.B.,
achainíoch, de pháirt, agus C.B., freagróir, den pháirt eile.

Agus de bhrí, le deimhniú faoina láimh a rinneadh sa chúis an lá
de , 19 , gur dheimhnigh an Máistir Fómhais gur
leor punt a íoc isteach sa Chúirt faoi chomhair chostais an fhreag-
róra (nó an achainígh) sin i leith, agus as siocair, éisteacht na cúise sin [nó
ar dhóigh eile mar atá ráite i ndeimhniú an Mháistir Fómhais], nó gur
leorurrús le tabhairt in aghaidh na gcostas réamhráite banna faoi láimh agus
faoi shéala an A.B. sin maille le beirt leorurra, i suim phionósach
punt, agus é de choinníoll sa bhanna sin go n-íocfar an méid de chostais an
C.B. sin a dheimhneofar a bheith dlite ón A.B. sin agus iníoctha aige, gan
a méid a dhul thar an tsuim sin punt [nó ar dhóigh eile de réir mar
atá sa deimhniú] agus fógra uair an chloig i dtaobh na n-urraí sin a
bheith le tabhairt d’aturnae an C.B. sin. Anois is é coinníoll an bhanna seo:
Más rud é go n-íocfaidh A.B. atá faoi cheangal mar a luaitear thuas, a oidhrí,
a sheiceadóirí nó a riarthóirí, nó go gcuirfidh faoi deara go n-íocfar, go
hiomlán agus go hionraic, le X.Y. thuasainmnithe, lena oidhrí, lena sheic-
eadóirí, lena riarthóirí nó lena shannaithe, suim iomlán nó costais
dhleathacha an C.B. sin, an freagróir [nó an t-achainíoch] i leith, agus as
siocair, éisteacht agus thriail na cúise seo [nó ar dhóigh eile mar atá ráite sa
deimhniú] go feadh punt, ansin ar an gcoinníoll sin a chomhlíonadh
beidh an banna seo ar neamhní agus gan éifeacht, ach mura gcomhlíonfar
é, fanfaidh an céanna i lánfheidhm agus i lánéifeacht.

Arna shíniú, arna shéalú agus arna sheachadadh, etc.

Uimh. 8. O. 70, r. 32(7)

Deimhniú aitheantais.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Ag Dé , an lá de 19 ,
tháinig go pearsanta i láthair an Chláraitheora thíos-sínithe
as
agus
as , a ceapadh le hordú ón Ard-Chúirt,
dar dáta , ina gcigirí chun scrúdú a dhéanamh ar bhaill agus
orgáin ghiniúna ,
an t-achainı́och sa chúis, agus freisin ar bhaill agus orgáin ghiniúna

, an freagróir sa chúis, agus chun tuarascáil a thabhairt
i dtaobh an scrúdaithe sin; agus cuireadh na cigirí sin faoi mhionn go cuí
chun scrúdú a dhéanamh agus tuarascáil a thabhairt de réir théarmaí an
mhionna is gnách a chur i gcásanna dá leithéid. Tháinig i láthair go pear-
santa an sin, an t-achainíoch, agus an sin, an freag-
róir, agus thug a n-aturnaetha faoi seach aithne orthu, agus d’admhaigh siad
féin i láthair na gcigirí sin agus Chláraitheoir sin na hArd-Chúirte agus i
láthair a n-aturnaetha faoi seach gurbh iad an t-achainíoch agus an freagróir
iad faoi seach sa chúis.

(Arna shíniú)
Cláraitheoir.
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O. 70, r. 32(7) Uimh. 9.

Mionn na lia-chigirí.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Is sinne na lia-chigirí a ceapadh i gcúis san Ard-Chúirt arb achainíoch
inti agus ar freagróir inti , chun scrúdú a
dhéanamh ar bhaill agus orgáin ghiniúna an achainígh sin, agus ar bhaill
agus orgáin ghiniúna an fhreagróra sin freisin.

Mionnaímid, faoi seach, dar Dia na nUilechumhachtaí, go ndéanfaimid
go fírinneach agus go feadh ár scile scrúdú ar bhaill agus orgáin ghiniúna
an sin, an t-achainíoch, agus freisin ar bhaill agus orgáin ghiniúna
an sin, an freagróir, agus go dtabharfaimid tuarascáil chóir fhírinn-
each i scríbhinn an bhfuil seisean, an sin, inniúil ar
ghníomh na giniúna a dhéanamh, agus mura bhfuil, an féidir an neamh-
inniúlacht sin a mhaolú nó a chur ar ceal le healaín nó le scil, agus freisin
cibé acu atá nó nach bhfuil uirthise, an sin, aon bhac
óna taobh sise ar cosc é ar an bpósadh a chur i gcrích, agus an féidir an bac
sin (más ann) a mhaolú nó a chur ar ceal le healaín nó le scil, agus go
ndéanfaimid an tuarascáil sin faoinár láimh a sheoladh, i gclúdach séalaithe,
leis an bpost cláraithe chuig Máistir na hArd-Chúirte, na Ceithre Chúirt,
Baile Átha Cliath.

(Arna shíniú)

(Arna shíniú)

Arna mhionnú ag na cigirí sin i
Dé an lá de , 19 , os mo chomhairse,
Cláraitheoir don Ard-Chúirt.

................................................
Cláraitheoir.
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FOSCRÍBHINN M.

FOIRCEANNADH CUIDEACHTAÍ.

Uimh. 1. O. 74, r. 5

Teideal na nImeachtaí.

AN ARD-CHÚIRT.

19 Uimh.

An Breitheamh Uasal.

Maidir le (cuir isteach ainm iomlán na cuideachta) agus maidir le hAcht
na gCuideachtaí, 1963.

Nóta:—is ceart na focail ‘‘faoi leachtú’’ a chur isteach i ndiaidh ainm na
cuideachta i bhfoirmeacha a úsáidfear tar éis dháta an ordaithe nó an rúin
chun foirceannadh a dhéanamh.

Uimh. 2. O. 74, r. 7

Achainí (Foirm Ghinearálta).

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Don Ard-Chúirt.

San achainí umhal ó (cuir isteach ainm iomlán agus seoladh an achainígh
agus luaigh cibé acu is creidiúnaí nó ranníocóir é) léirítear mar a leanas:

1. Rinneadh Cuideachta Teoranta (dá ngairtear ‘‘an
chuideachta’’ anseo ina dhiaidh seo) a chorprú sa Stát faoin Companies
(Consolidation) Act, 1908 (nó faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1908 go 1959,
nó faoi Acht na gCuideachtaí, 1963, de réir mar a bheidh) i mí ,
19 .

2. Tá oifig chláraithe na Cuideachta i

3. Is é £ , agus é roinnte i scaireanna £ an ceann, scair-
chaipiteal ainmniúil na cuideachta. Is é £ an méid den chaip-
iteal a íocadh nó ar creidiúnaíodh a íoc.

4. Is iad seo a leanas na cuspóirí ar lena n-aghaidh a bunaíodh an chuid-
eachta: (a) chun agus cuspóirí eile atá leagtha amach i
meabhrán comhlachais na cuideachta.

5. (Leag amach anseo mír ar mhír na fíorais ar a bhfuil a sheasamh ag an
achainíoch agus críochnaigh mar a leanas):—

Impíonn an t-achainíoch dá bhrí sin:
(1) Go ndéanfaidh an Chúirt Cuideachta

Teoranta a fhoirceannadh faoi fhorálacha Acht na gCuideachtaí, 1963.
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(2) Nó go ndéanfar cibé Ordú eile is cóir de dhroim na hachainí seo.

Nóta:—Tá sé beartaithe an achainí seo a sheirbheáil ar (cuir isteach anseo
ainm na cuideachta) (ní bheidh aon ghá leis an nóta seo más í an chuideachta
an t-achainíoch).

O. 74, r. 7 Uimh. 3.

Achainí ó chreidiúnaí neamhíoctha ar fhiach conartha shimplí.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Míreanna 1, 2, 3 agus 4 mar atá i bhFoirm Uimh. 2.

5. Tá an chuideachta i bhfiacha ag an achainíoch i suim £ as
(luaigh comaoin an fhéich mar aon le sonraí chun a shuíomh go bhfuil an
fiach a éilítear dlite).

6. Ar an lá de , 19 , sheirbheáil an t-achainíoch
ar an gcuideachta, trína fhágáil ag a hoifig chláraithe mar atá ráite thuas,
éileamh faoina láimh á iarraidh ar an gcuideachta an tsuim sin a íoc agus is
mar seo a leanas a bhí téarmaí an éilimh sin:

7. Tá breis agus trí sheachtain caite anois ó rinneadh an t-éileamh ach tá
mainneachtain déanta ag an gcuideachta sa tsuim sin a íoc nó a shásamh go
hiomlán nó go páirteach nó aon tairiscint a thabhairt don achainíoch an
tsuim sin a urrú nó a imshocrú.

8. Tá an chuideachta [dócmhainneach agus] gan a bheith in ann a fiacha
a íoc.

9. Sna himthosca tá sé cóir cothromasach go ndéanfaí an chuideachta
a fhoirceannadh.

Impíonn an t-achainíoch dá bhrí sin, etc. (mar atá i bhFoirm Uimh. 2).

Nóta:—Tá sé beartaithe an achainí seo a sheirbheáil ar etc.

O. 74, r. 7 Uimh. 4.

Achainí ar ordú i gcás cumhachtaí na stiúrthóirí a bheith á bhfeidhmiú
ar dhóigh atá leatromach ar chomhalta.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Míreanna 1, 2, 3 agus 4 mar atá i bhFoirm Uimh. 2.

(Ansin leag amach mír ar mhír na fíorais ar a bhfuil a sheasamh ag an
achainíoch, e.g.

5. Rinne A.B., éagach, an chuideachta a fhoirmiú chun gnó
a sheoladh, gnó a bhí á sheoladh aige roimhe sin i gcomhpháirtíocht le C.D.
agus E.F. Ba iad an A.B., an C.D., agus an E.F. sin na chéad stiúrthóirí
ar an gcuideachta. Bhí 2,000 scair sa chuideachta ag gach duine den triúr
stiúrthóir sin.
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6. Fuair an A.B. sin bás an lá de , agus bhí a bhain-
treach, G.H., an t-achainíoch, ceaptha aige chun bheith mar bhanseiceadóir
aonair a uachta deireanaí.

7. Le clásail agus d’airteagail chomhlachais na cuideachta
foráiltear:
(leag amach na clásail a bhaineann le clárú seiceadóirí agus aistriú scaireanna
agus le luach saothair na stiúrthóirí).

8. Tá an C.D. agus an E.F. sin, mar stiúrthóirí na cuideachta agus gan
fágtha de stiúrthóirí uirthi ach iad, tar éis diúltú an G.H. sin a chlárú mar
scairshealbhóir sa chuideachta.

9. Le linn an A.B. sin a bheith ina bheatha íocadh le gach duine de na
stiúrthóirí sin tuarastal £ agus táillí stiúrthóra £ faoi rúin a
ritheadh ag cruinnithe ginearálta den chuideachta. Ag cruinniú ginearálta
urghnách den chuideachta a tionóladh an lá de
mhéadaigh an C.D. agus an E.F. sin a luach saothair mar stiúrthóirí ó shuim
£ go suim £ trína gcumhacht vótála mar shealbhóirí ar
bhreis agus leath na scaireanna cláraithe sa chuideachta a fheidhmiú.

10. Ó dháta báis an A.B. sin i leith níor íoc an chuideachta aon díbhinní
cé gur léiríodh cuid mhaith brabús sna cláir chomhardaithe agus sna cuntais
sochair agus dochair.

11. Cúisíonn an t-achainíoch go ndearna an C.D. agus an E.F. sin an
t-achainíoch a eisiamh, agus go mbeartaíonn siad leanúint dá heisiamh, ó
aon pháirt i seoladh ghnó na cuideachta nó i ndáileadh a brabús.

12. Cúisíonn an t-achainíoch thairis sin go bhfuil an C.D. agus an E.F.
sin ag iarraidh iallach a chur ar an achainíoch a scaireanna sa chuideachta
a dhíol leis an C.D. agus an E.F. sin go mór faoina luach agus go bhfuil
gnóthaí na cuideachta á seoladh, agus cumhachtaí stiúrthóirí na cuideachta
á bhfeidhmiú, ar dhóigh atá leatromach uirthi agus le neamhaird ar a leas-
anna mar ionadaí pearsanta comhalta éagtha.

13. Tá sé cóir cothromasach go ndéanfaí an chuideachta a fhoir-
ceannadh.)

Impíonn an t-achainíoch dá bhrí sin etc. (mar atá i bhFoirm Uimh. 2).

Nóta:—Tá sé beartaithe an achainí seo a sheirbheáil ar etc.

Uimh. 5. O. 74, r. 10 (2)

Fógra i dtaobh achainí.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

[Ainm na Cuideachta]

Tugtar fógra leis seo go ndearnadh achainí á iarraidh an chuideachta
thuasainmnithe a fhoirceannadh ag an Ard-Chúirt a thíolacadh don Ard-
Chúirt an lá de , 19 , ón gcuideachta sin a bhfuil a
hoifig chláraithe i ........................................................................ (nó ó A.B. as

) creidiúnaí [nó ranníocóir] de chuid
na cuideachta sin [nó de réir mar a bheidh] agus go bhfuil sé ordaithe
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an achainí sin a éisteacht os comhair an Bhreithimh Uasal
an lá de , 19 , agus go bhféadfaidh aon chreidiúnaí
nó ranníocóir de chuid na cuideachta sin ar mian leis tacú le hordú a dhéan-
amh, nó cur i gcoinne é a dhéanamh, i gcás na hachainí sin, láithriú tráth
na héisteachta é féin nó trína abhcóide chun na críche sin, agus go ndéan-
faidh an sínitheoir seo thíos cóip den achainí a thabhairt d’aon chreidiúnaí
nó ranníocóir de chuid na cuideachta sin a dteastaíonn sin uaidh, ar é d’íoc
na táille rialáilte aisti.

(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann an achainígh.
(Seoladh)

Nóta:—Aon duine a bheartaíonn láithriú le linn éisteacht na hachainí
sin, ní foláir dó fógra i scríbhinn á rá sin a sheirbheáil ar an achainíoch
thuasainmnithe nó ar a aturnae, nó é a chur leis an bpost chuig ceachtar
acu sin. Ní foláir ainm agus seoladh an duine nó, más gnólacht atá ann,
ainm agus seoladh an ghnólachta, a lua san fhógra, agus ní foláir é a bheith
sínithe ag an duine nó ag an ngnólacht, nó ag aturnae (más ann) an duine
nó an ghnólachta, agus é a sheirbheáil nó, má chuirtear leis an bpost é, é a
chur sa phost, in am trátha chun go sroichfidh sé an t-aturnae thuas-
ainmnithe nó an t-achainíoch tráth nach déanaí ná 5 a chlog tráthnóna
an lá de , 19 .

O. 74, r. 12 Uimh. 6.

Mionnscríbhinn ag fíorú achainí.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Mionnaímse, A.B., as , agus deirim mar a leanas:—

1. Tagraím do chóip den achainí san imeacht seo a bhfuil an litir ‘‘A’’
marcáilte uirthi agus ar ar shínigh mé m’ainm sular mhionnaigh mé an
mhionnscríbhinn seo.

2. Is fíor na ráitis sin inti a bhaineann le mo ghníomhartha agus mo
bhearta féin, agus na ráitis sin inti a bhaineann le gníomhartha agus bearta
aon duine nó daoine eile creidim gur fíor iad.

Arna mhionnú, etc.

O. 74, r. 12 Uimh. 7.

Mionnscríbhinn ag fíorú achainí ó chuideachta.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Mionnaímse, A.B. as , agus deirim mar a leanas:—

1. Is (stiúrthóir mé) (mise an rúnaí) ar
Teoranta, an t-achainíoch san ábhar sin thuas, agus táim údaraithe go cuí
ag an achainíoch sin chun an mhionnscríbhinn seo a dhéanamh thar a ceann.
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2. Is cuideachta a corpraíodh sa Stát an t-achainíoch sin (nó Is cuideachta
a corpraíodh i Sasana an t-achainíoch sin, de réir mar a bheidh).

3. Maidir leis an achainí atá á tabhairt ar aird agus á taispeáint dom anois
agus a bhfuil an litir ‘‘A’’ marcáilte uirthi is fíor na ráitis sin inti a bhaineann
le gníomhartha agus bearta an achainígh sin, agus na ráitis sin inti a bhain-
eann le gníomhartha agus bearta aon duine nó daoine eile creidim gur
fíor iad.

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 8. O. 74, r. 15

Fógra go bhfuil ar intinn láithriú i gcás achainí.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh seo ina fhógra go bhfuil ar intinn ag
as , creidiúnaí i suim £ de chuid na cuideachta
thuasainmnithe (nó ranníocóir a shealbhaíonn [líon agus tuairisc na scair-
eanna] sa chuideachta thuasainmnithe), láithriú le linn éisteacht na hachainí
a fógraíodh a bheith le héisteacht an lá de 19 ,
agus tacú leis an achainí [nó cur i gcoinne na hachainí] sin.

(Arna shíniú)

(Seoladh)

Uimh. 9. O. 74, r. 16

Liosta na bpáirtithe a bheidh ag freastal ar éisteacht achainí.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Is iad seo a leanas ainmneacha na ndaoine a thug fógra go bhfuil ar intinn
acu freastal ar éisteacht na hachainí san imeacht seo an lá de

19 .

Ainm Seoladh Ainm Na creid- Na rann- I gcoinne Ag tacú
agus iúnaithe: íocóirí: na leis an

seoladh an méid a líon a hachainí achainí
aturnae bhféich scaireanna

(Arna shíniú)
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O. 74, r. 20 Uimh. 10.

Ordú um fhoirceannadh ag an gCúirt.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Dé , an lá de , 19 .

Ar achainí ó A.B., as , creidiúnaí [nó rann-
íocóir] de chuid na cuideachta thuasainmnithe, a tíolacadh don Ard-Chúirt
an lá de , 19 , agus tar éis abhcóide a éisteacht thar
ceann an achainígh, agus thar ceann , agus tar éis an achainí
sin agus mionnscríbhinn ó L.M., a comhdaíodh an lá de ,
19 , a léamh, mar aon le hIris Oifigiúil an lá de ,
19 , agus an nuachtán
don lá de 19 , a raibh fógrán faoin achainí sin i ngach
foilseachán díobh [cuir isteach aon fhianaise eile], ordaítear an chuideachta
sin a fhoirceannadh ag an gCúirt faoi fhorálacha Acht na gCuideachtaí,
1963.

[Cuir isteach an fógra a fhorordaítear le riail 20].

O. 74, r. 20 Uimh. 11.

Fógrán go ndearnadh ordú foirceanta.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Le hordú a rinneadh san ábhar thuasluaite dar dáta an lá de ,
19 , ar achainí ó
as , ordaíodh [ainm na cuideachta] a fhoir-
ceannadh ag an gCúirt.

(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann an achainígh.

O. 74, r. 32 Uimh. 12.

Ordú ag ceapadh leachtaitheoir oifigiúil.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Dé , an lá de , 19 .

Ar iarratas agus etc., agus ar etc., a léamh, déanann an Chúirt
, as , a cheapadh chun bheith

ina Leachtaitheoir Oifigiúil ar an gcuideachta thuasainmnithe. Agus ord-
aítear go ndéanfaidh an sin, an lá de
seo chugainn, nó roimhe sin, urrús a thabhairt a bheidh le formheas ag an
gCúirt agus chun na críche sin go ndéanfaidh an Scrúdaitheoir fiosrú faoin
méid urrúis is cuí don Leachtaitheoir Oifigiúil sin a thabhairt. Agus ord-
aítear go ndéanfaidh an sin, an lá de , agus
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an lá céanna gach bliain dá éis sin, a chuntais a fhágáil in Oifig an Scrúd-
aitheora. Agus ordaítear don sin gach suim airgid (nó gach
suim airgid de bhreis ar £ ) a gheobhaidh sé a íoc isteach i mBanc na
hÉireann chun creidiúna do chuntas Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta
sin, laistigh de sheacht lá tar éis dó an tsuim a fháil.

Uimh. 13. O. 74, r. 27

Ráiteas gnóthaí

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

[Ainm na cuideachta]

Ráiteas maidir le gnóthaí ar an lá de , 19 , dáta
an ordaithe foirceanta a rinneadh san ábhar seo.

Mionnaímse, as ,
agus deirim gur ráiteas fíor comhlán iomlán ar ghnóthaí na cuideachta
thuasainmnithe ar an lá sin de , 19 , de réir mar is
fearr is eol dom agus mar a chreidim, atá sa ráiteas gnóthaí atá i gceangal
leis seo, ar shínigh mé m’ainm ar gach leathanach de, mar aon leis na liostaí
leithleacha atá ag gabháil leis, ar shínigh mé m’ainm ar gach liosta díobh,
agus díreach roimh an ordú sin go raibh na gnóthaí seo a
leanas á seoladh ag an gcuideachta ag na
seoltaí seo a leanas

Arna mhionnú, etc.

Ráiteas gnóthaí

Teoranta.

I. Sócmhainní An luach a
mheastar a

bheith
inréadaithe

(1) Sócmhainnı́ faoi mhuirear sonrach (de réir Liosta ‘‘A’’)
Maoin ruílse ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Maoin léasach ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Maoin eile, eadhon ... ... ... ... ... ... ... ... ...

An tIomlán ... ... ... £

(2) Sócmhainní nach bhfuil faoi mhuirear sonrach (de réir
Liosta ‘‘B’’)
Iarmhéid sa bhanc ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Airgead tirim ar láimh ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Urrúis inmhargaidh ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Billí infhála ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Féichiúnaithe trádála ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Iasachtaí agus airleacain ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Glaonna neamhíoctha ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Stoc trádála ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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I. Sócmhainní An luach
a

mheastar
a bheith

inréadaithe
Obair ar láimh ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...
Maoin ruílse ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Maoin léasach ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Leoraithe agus mótarfheithiclí ... ... ... ... ... ... ...
Gléasra agus innealra eile ... ... ... ... ... ... ... ...
Troscán, feistis, gréithre, etc ... ... ... ... ... ... ...
Paitinní agus trádmharcanna ... ... ... ... ... ... ... ...
Infheistíochtaí seachas urrúis inmhargaidh ... ... ... ...
Maoin eile, eadhon ... ... ... ... ... ... ... ... ...

An tIomlán ... ... ... £

(3) Sócmhainní comhlána:
faoi mhuirear sonrach (mar atá ag (1) thuas) £
nach bhfuil faoi mhuirear sonrach (mar atá ag (2)
thuas) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... £

An tIomlán ... ... ... £

II. Dliteanais.
(1) Creidiúnaithe atá urraithe le sócmhainní faoi

mhuirear sonrach (de réir Liosta ‘‘A’’):
(Suimeanna a n-éilítear iad a bheith dlite: £ ): ... ... ...
An méid a mheastar éilimh a bheith cumhdaithe le
sócmhainní faoi mhuirear sonrach ... ... ... £

(2) Creidiúnaithe tosaíochta (de réir Liosta ‘‘C’’):
Suimeanna a n-éilítear tosaíocht dóibh ... ... ... £

(3) Bintiúraigh atá urraithe le muirear foluaineach (de réir
Liosta ‘‘D’’):
Suimeanna a n-éilítear iad a bheith dlite tar éis aon

suimeanna a asbhaint a mheastar (ag (1) thuas) a bheith
cumhdaithe le sócmhainnı́ faoi mhuirear sonrach ... ... ... £

(4) Creidiúnaithe neamhurraithe (de réir Liosta ‘‘E’’):
Suimeanna a n-éilítear iad a bheith dlite, ar a n-áirítear

iarmhéid neamhurraithe éileamh creidiúnaithe atá
urraithe le sócmhainní faoi mhuirear sonrach ... ... £

Dliteanais Chomhlána ... ... ... £

(Arna shíniú)
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III. Coimriú ar na sócmhainní a mheastar a bheith ar
fáil faoi chomhair éilimh na gcreidiúnaithe

Sócmhainní comhlána — An tIomlán (mar atá i I (3) thuas) £
asbhain suimeanna atá dlite do Chreidiúnaithe Urraithe
go feadh an mhéid a mheastar (ag II (1) thuas) éilimh a
bheith cumhdaithe le sócmhainní faoi mhuirear sonrach £

Iarmhéid atá ar fáil do chreidiúnaithe tosaíochta ... ... ... £
asbhain suimeanna a n-éilítear iad a bheith dlite do chreid-
iúnaithe tosaíochta (mar atá ag II (2) thuas) ... ... ... £

Iarmhéid atá ar fáil do bhintiúraigh atá urraithe le muirear
foluaineach ... ... ... ... ... ... ... ... £
asbhain suimeanna atá dlite do na bintiúraigh sin (mar
atá ag II (3) thuas) ... ... ... ... ... ... £

Iarmhéid atá ar fáil do chreidiúnaithe neamhurraithe ... ... £
asbhain suimeanna a n-éilítear iad a bheith dlite do chreid-
iúnaithe neamhurraithe (mar atá ag II (4) thuas) ... ... £

Barrachas/easnamh measta £

(i) Tá na meastacháin sin thuas faoi réir chostais an fhoirceanta agus aon
bharrachais nó easnaimh ar thrádáil go dtí go ndéanfar na sócmhainní
a réadú.

(ii) Níl aon chaipiteal neamhíoctha ann a dhlitear a ghlaoch nó Is é méid
ainmniúil an chaipitil neamhı́octha a dhlitear a ghlaoch £ a mheastar
a thabharfaidh £ , suim atá/nach bhfuil muirearaithe i bhfabhar
bintiúrach.

(Arna shíniú)
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O. 74, r. 50. Uimh. 14.

Fógra do chreidiúnaithe faoin gcéad chruinniú.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

(Faoin ordú chun an chuideachta thuasainmnithe a fhoirceannadh, dar
dáta an lá de 19 .)

Tugtar fógra leis seo gur ordaigh an Chúirt cruinniú de chreidiúnaithe na
cuideachta sin thuas a ghairm agus go dtionólfar an cruinniú sin i
an lá de , 19 , ar a chlog nóin.

Ní foláir do chruthúnas a thaisceadh liomsa tráth nach déanaí ná a
chlog, an lá de , 19 , más mian leat vótáil ag an
gcruinniú seo. Is é is cuspóir don chruinniú a chinneadh le rún cibé acu ba
cheart nó nár cheart iarratas a dhéanamh chun na Cúirte chun coiste
iniúchta a cheapadh chun gníomhú leis an Leachtaitheoir Oifigiúil, agus
cé atá le bheith ina gcomhaltaí den choiste má cheaptar é. Tá foirmeacha
cruthúnais agus seachvótála ginearálta agus speisialta istigh leis seo. Ní
foláir foirmeacha seachvótála a bheidh le húsáid ag an gcruinniú a thaisc-
eadh le i i gContae
tráth nach déanaí ná a chlog an lá de 19 .

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Leachtaitheoir Oifigiúil.

O. 74, r. 50. Uimh. 15.

Fógra do ranníocóirí faoin gcéad chruinniú.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Tugtar fógra leis seo gur ordaigh an Chúirt cruinniú de ranníocóirí
na cuideachta thuasainmnithe a ghairm agus go dtionólfar an cruinniú sin
i Dé , an lá de ,
19 , ar a chlog, nóin. Is é is cuspóir don chruinniú a chinneadh
le rún cibé acu ba cheart nó nár cheart iarratas a dhéanamh chun na Cúirte
chun coiste iniúchta a cheapadh chun gníomhú leis an Leachtaitheoir, agus
cé atá le bheith ina gcomhaltaí den choiste má cheaptar é. Tá foirmeacha
seachvótála ginearálta agus speisialta istigh leis seo. Ní foláir foirmeacha
seachvótála a bheidh le húsáid ag an gcruinniú a thaisceadh
le i i gContae tráth
nach déanaí ná a chlog an lá de , 19 . Comhalta
atá i dteideal freastal agus vótáil ag an gcruinniú thuas, tá sé i dteideal
seachvótálaí a cheapadh chun freastal, labhairt agus vótáil ina ionad. Ní gá
do sheachvótálaí a bheith ina chomhalta den chuideachta.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Leachtaitheoir Oifigiúil.
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Uimh. 16. O. 74, r. 55(1)

Fógra faoi chruinniú creidiúnaithe a d’ordaigh an Chúirt.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Tugtar fógra leis seo gur ordaigh an Chúirt cruinniú de chreidiúnaithe na
cuideachta thuasainmnithe a ghairm chun a fháil amach cad is mian leo
maidir le (inis cad chuige a bhfuil an cruinniú á ghairm, mura fógra trí
fhógrán é, agus sa chás sin abair, nithe áirithe a bhaineann le foirceannadh
na cuideachta sin), agus go dtionólfar an cruinniú sin Dé ,
an lá de , 19 , ar a chlog nóin
i , agus iarrtar ar chreidiúnaithe uile na cuideachta
sin bheith i láthair ag an am sin san áit sin. (Tá an Chúirt tar éis H.T.
as a cheapadh chun gníomhú mar chathaoir-
leach ar an gcruinniú sin.)

Tá foirmeacha seachvótála ginearálta agus speisialta istigh leis seo. Ní
foláir foirmeacha seachvótála a bheidh le húsáid ag an gcruinniú a thaisc-
eadh le i gContae tráth nach déanaí
ná a chlog Dé an lá de , 19 .

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Leachtaitheoir Oifigiúil.

Uimh. 17. O. 74, r. 55(1)

Fógra faoi chruinniú ranníocóirí a d’ordaigh an Chúirt.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Tugtar fógra leis seo gur ordaigh an Chúirt cruinniú de ranníocóirí na
cuideachta thuasainmnithe a ghairm chun a fháil amach cad is mian leo
maidir le (inis cad chuige a bhfuil an cruinniú á ghairm, mura fógra trí
fhógrán é, agus sa chás sin abair, nithe áirithe a bhaineann le foirceannadh
na cuideachta sin), agus go dtionólfar an cruinniú sin Dé ,
an lá de , 19 , ar a chlog nóin i

, agus iarrtar ar ranníocóirí uile na cuideachta sin bheith i láthair
ag an am sin san áit sin. Tá an Chúirt tar éis A.B. as

a cheapadh chun gníomhú mar chathaoirleach ar an
gcruinniú sin.

Tá foirmeacha seachvótála ginearálta agus speisialta istigh leis seo. Ní
foláir foirmeacha seachvótála a bheidh le húsáid ag an gcruinniú a thaisc-
eadh le i gContae tráth nach déanaí ná
a chlog Dé an lá de , 19 .

Comhalta atá i dteideal freastal agus vótáil ag an gcruinniú thuas tá sé i
dteideal seachvótálaí a cheapadh chun freastal, labhairt agus vótáil ina
ionad. Ní gá do sheachvótálaí a bheith ina chomhalta den chuideachta.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Leachtaitheoir Oifigiúil.
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O. 74, r. 55(2) Uimh. 18.

Meabhrán faoi cheapadh chathaoirleach an chruinnithe.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Tá an Chúirt tar éis A.B. as , duine de chreid-
iúnaithe [nó de ranníocóirí] na cuideachta thuasainmnithe, a cheapadh chun
gníomhú mar chathaoirleach ar an gcruinniú de chreidiúnaithe [nó de
ranníocóirí] na cuideachta sin, a gaireadh le hordú ón gCúirt lena thionól
Dé , an lá de 19 , ar a chlog,

nóin, i agus chun toradh an chruinnithe sin
a thuairisciú don Chúirt.

(Arna shíniú)
Cláraitheoir/Scrúdaitheoir.

O. 74, r. 55(2) Uimh. 19.

Tuarascáil an chathaoirligh ar thoradh an chruinnithe.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Déanaimse, , an duine a cheap an Chúirt chun
gníomhú mar chathaoirleach ar chruinniú de chreidiúnaithe (nó de
ranníocóirí) na cuideachta thuasainmnithe, a gaireadh le fógrán (nó fógra)
dar dháta an lá de , 19 , agus a tionóladh an lá
de , 19 , i , leis seo, toradh
an chruinnithe sin a thuairisciú don Chúirt mar a leanas:

D’fhreastail ar an gcruinniú sin, go pearsanta nó trí sheach-
vótálaí, creidiúnaí ar ceadaíodh a n-éilimh in aghaidh na cuideachta
sin, eadhon, £ san iomlán [nó ranníocóirí a shealbhaíonn
scair sa chuideachta sin agus iad i dteideal, de réir rialacháin na cuideachta,
an líon vótaí a luaitear anseo ina dhiaidh seo].

Is í an cheist a cuireadh faoi bhráid an chruinnithe sin ná, ar aontaigh
creidiúnaithe [nó ranníocóirí] na cuideachta sin le togra Leachtaitheoir
Oifigiúil na cuideachta sin go (de réir mar a bheidh), agus arbh é a mian go
nglacfaí leis an togra sin agus go gcuirfí in éifeacht é.

Bhí an cruinniú sin ar aon tuairim gur [nó nár] cheart glacadh leis an
togra sin agus é a chur in éifeacht.

nó

Ba é seo a leanas toradh na vótála ar an gceist sin:— Vótáil na creidiúnaithe
[nó na ranníocóirí] thíosluaite i bhfabhar glacadh leis an togra sin agus é a
chur in éifeacht:—
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Ainm an chreid- Seoladh Méid an éilimh An líon vótaí a
iúnaí [nó an uaidh a cead- tugadh do gach
ranníocóra] aíodh [nó an ranníocóir le

líon scaireanna] rialacháin na
cuideachta

Vótáil na creidiúnaithe [nó na ranníocóirí] thíosluaite in aghaidh glacadh
leis an togra sin agus é a chur in éifeacht:—

Ainm an chreid- Seoladh Méid an éilimh An líon vótaí a
iúnaí [nó an uaidh a cead- tugadh do gach
ranníocóra] aíodh [nó an ranníocóir le

líon scaireanna] rialacháin na
cuideachta

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Cathaoirleach.

Uimh. 20. O. 74, r. 73(2)

Liosta creidiúnaithe (nó rannı́ocóirı́) atá le húsáid ag gach cruinniú.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Cruinniú a tionóladh i an lá seo de
19 .

Uimhir leantach Ainmneacha na Méid an chruthúnais (a)
gcreidiúnaithe [nó
na ranníocóirí] a

bhí i láthair I bpearsa Seachvótálaithe
nó a ionadaíodh

£ £
1
2
3
4
5

Líon iomlán na
gcreidiúnaithe

(a) I gcás ranníocóirí cuir isteach ‘‘an líon scaireanna’’ agus ‘‘an líon vótaí’’
de réir rialacháin na cuideachta.

(Arna shíniú)
Cathaoirleach.
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O. 74, r. 75 Uimh. 21.

Foirm seachvótála ginearálta.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Déanaimse/Déanaimidne,
as , creidiúnaí [nó ranníocóir] (1)
a cheapadh leis seo chun bheith ina sheachvótálaí ginearálta dom/dúinn
chun vótáil ag an gcruinniú de chreidiúnaithe [nó de ranníocóirí] a thionól-
far maidir leis an ábhar thuas an lá de , 19 , nó ag
aon atráthú ar an gcruinniú sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú) (2)

Nótaí:

(1) I gcás foirceannadh ag an gCúirt féadfaidh sé gurb é an Leacht-
aitheoir Oifigiúil nó cibé duine eile a cheapfaidh an creidiúnaí [nó an
ranníocóir] a bheidh sa duine a cheapfar ina sheachvótálaí ginearálta, agus
i gcás foirceannadh toilteanach féadfaidh sé gurb é an Leachtaitheoir é nó,
mura bhfuil aon Leachtaitheoir ann, cathaoirleach an chruinnithe nó cibé
daoine eile a cheapfaidh an creidiúnaí [nó an ranníocóir]. Is ceart an fhoirm
sheachvótála a athrú dá réir.

(2) Más gnólacht é, sínigh ainm trádála an ghnólachta agus cuir leis ‘‘ag
A.B. comhpháirtí sa ghnólacht sin’’. Más corparáid an ceapthóir, ansin ní
foláir don fhoirm sheachvótála a bheith faoina gnáthshéala nó faoi láimh
oifigigh éigin arna údarú go cuí chuige sin agus ní foláir an t-oifigeach a
bheith údaraithe amhlaidh a lua amhlaidh.

(3) Ní foláir an fhoirm sheachvótála arna síniú a thaisceadh faoin tráth
agus ag an seoladh a bheidh luaite chun na críche sin san fhógra ag comór-
adh an chruinnithe ag a mbeidh sí le húsáid.

O. 74, r. 75 Uimh. 22.

Foirm seachvótála speisialta.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Déanaimse/Déanaimidne,
as , creidiúnaí [nó ranníocóir] (1)
a cheapadh leis seo chun bheith ina sheachvótálaı́ dom/dúinn ag an gcruinniú
de chreidiúnaithe [nó de ranníocóirí] a thionólfar an lá
de , 19 , nó ag aon atráthú ar an gcruinniú sin, chun
vótáil (a) ............................... rún Uimh. (b) ......................................... san
fhógra ag comóradh an chruinnithe sin.

(a) Cuir isteach anseo na focail ‘‘i bhfabhar’’ nó ‘‘i gcoinne’’ de réir mar
is gá sa chás.
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(b) Sonraigh an rún áirithe.

Arna dhátú
(Arna shíniú) (2)

Nótaí:
(1) I gcás foirceannadh ag an gCúirt féadfaidh sé gurb é an Leacht-

aitheoir Oifigiúil nó cibé duine eile a cheapfaidh an creidiúnaí nó an
ranníocóir a bheidh sa duine a cheapfar ina sheachvótálaí, agus i gcás foir-
ceannadh toilteanach féadfaidh sé gurb é an Leachtaitheoir é nó, mura bhfuil
aon Leachtaitheoir ann, cathaoirleach cruinnithe nó cibé duine eile a cheap-
faidh an creidiúnaí nó an ranníocóir. Is ceart an fhoirm sheachvótála a athrú
dá réir. Féadfaidh creidiúnaí nó ranníocóir foirm seachvótála speis-
ialta a thabhairt d’aon duine chun vótáil ag aon chruinniú sonraithe, nó ag
aon atráthú ar an gcruinniú sin, ar gach ceann nó aon cheann de na hábhair
seo a leanas:—

(a) bheith i bhfabhar nó i gcoinne aon duine sonraithe a cheapadh nó
do leanúint in oifig mar Leachtaitheoir Oifigiúil nó mar chomhalta den
choiste iniúchta;

(b) ar gach ceist maidir le haon ábhar, seachas na hábhair dá dtagraı́tear
thuas, a éireoidh ag cruinniú sonraithe nó ag atráthú ar an gcruinniú sin.

(2) Más gnólacht é, sínigh teideal trádála an ghnólachta agus cuir leis ‘‘ag
A.B. comhpháirtí sa ghnólacht sin’’. Más corparáid an ceapthóir, ansin ní
foláir don fhoirm sheachvótála a bheith faoina gnáthshéala nó faoi láimh
oifigigh éigin arna údarú go cuí chuige sin, agus ní foláir é a bheith údaraithe
amhlaidh a lua amhlaidh.

(3) Ní foláir an fhoirm sheachvótála arna síniú a thaisceadh faoin tráth
agus ag an seoladh a bheidh ainmnithe chun na críche sin san fhógra ag
comóradh an chruinnithe ag a mbeidh sí le húsáid.

Uimh. 23. O. 74, r. 84 (2)

Séanadh léasa.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

De bhun ordaithe ón gCúirt dar dáta an lá de , 19 ,
déanaimse, Leachtaitheoir na cuideachta thuasainmnithe, séanadh leis seo
ar gach leas sa léas dar dáta an lá de , 19 , lena
ndearnadh an t-áitreabh (cuir isteach tuairisc na maoine atá á séanadh) a
fhorléasadh chuig ar chíos £ sa bhliain ar feadh
téarma . I bhfianaise air sin, táimse, ,
Leachtaitheoir na cuideachta thuasainmnithe, tar éis mo lámh a chur leis
seo agus mo shéala a ghreamú de an lá seo de , 19 .

Uimh. 24. 0. 74, r. 84 (2)

Fógra faoi shéanadh léasa.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh seo ina fhógra go ndearna mise, Leachtaitheoir na cuideachta
thuasainmnithe, de bhun ordaithe ón gCúirt dar dáta an lá de
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, 19 , le scríbhinn faoi mo láimh agus faoi mo shéala
dar dáta an lá de , 19 , séanadh ar gach leas sa
léas dar dáta an lá de , 19 , lena ndearnadh an
t-áitreabh (cuir isteach tuairisc na maoine atá á séanadh) a fhorléasadh
chuig ar chíos £ sa bhliain ar feadh
téarma bliana. Táthar tar éis an séanadh thuasluaite a sheachadadh
ar chláraitheoir na gcuideachtaí.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Leachtaitheoir Oifigiúil.

Do
(seoladh)

O. 74, r. 86 Uimh. 25.

Mionnscríbhinn mar thaca le liosta ranníocóirí.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Mionnaímse, , as ,
Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta thuasainmnithe, agus deirim mar a
leanas:—

(1) Sa scríbhinn pháipéir ar a bhfuil an marc ‘‘A’’ agus ar ar shínigh mé
m’ainm sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, tá liosta de ranníoc-
óirí na cuideachta sin arna dhéanamh amach agam ó leabhair agus páipéir
na cuideachta sin, mar aon lena seoltaí faoi seach agus an líon scaireanna
(nó méid an leasa) atá le cur i leith gach duine díobh; agus, de réir mar is
fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom agus mar a chreidim, is liosta
fíor cruinn an liosta sin de ranníocóirí na cuideachta sin chomh fada agus
ab fhéidir liom an céanna a dhéanamh amach agus a chinntiú.

(2) Sa chéad chuid den liosta sin a dúradh, tá dealú déanta agam ar na
daoine is ranníocóirí as a gceart féin.

(3) Sa dara cuid den liosta sin a dúradh, tá dealú déanta agam ar na
daoine ar ranníocóirí iad mar gurb ionadaithe iad do dhaoine eile nó go
bhfuil siad faoi dhliteanas i leith fhiacha daoine eile.

Arna mhionnú, etc.

O. 74, r. 87 Uimh. 26.

An liosta ranníocóirí dá dtagraítear i bhfoirm Uimh. 25.

‘‘A’’

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Tugadh ar aird agus taispeánadh an liosta ranníocóirí seo, ar a bhfuil an
marc ‘‘A’’, do agus is é an liosta ranníocóirí é dá
dtagraítear sa mhionnscríbhinn uaidh a mionnaíodh os mo chomhairse
an lá seo de , 19 .
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An Chéad Chuid—Ranníocóirí as a gceart féin.

Sraith- Ainm Seoladh Tuairisc An dáta ar An líon An méid An méid
Uimh. áiríodh sa scair- a glaodh a íocadh

liosta é eanna
[nó, méid
an leasa]

An Dara Cuid—Ranníocóirí mar gurb ionadaithe iad do dhaoine eile
nó go bhfuil siad faoi dhliteanas i leith fhiacha daoine eile.

Sraith- Ainm Seoladh Tuairisc An cháil An líon An méid An méid
Uimh. faoinar scair- a glaodh a íocadh

áiríodh eanna
sa liosta é [nó, méid

an leasa]

(Arna shíniú)

Uimh. 27. O. 74, r. 87

Fógra do ranníocóirí i dtaobh coinne chun liosta ranníocóirí a shocrú.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Tá an Chúirt tar éis an lá de , 19 , ar a
chlog, nóin, in Oifig an Scrúdaitheora, na Ceithre Chúirt, Baile
Átha Cliath, a cheapadh chun an liosta de ranníocóirí na cuideachta
thuasainmnithe, atá déanta amach agus fágtha san oifig sin ag Leacht-
aitheoir Oifigiúil na cuideachta sin, a shocrú agus tá tusa ar áireamh sa
liosta sin sa cháil agus in aghaidh an lín scaireanna [nó go feadh an leasa]
a luaitear thíos; agus mura suífidh tú leorchúis lena mhalairt, san am agus
san áit réamhráite, áireofar thú sa liosta a shocrófar ansin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Leachtaitheoir Oifigiúil.

Uimh. Ainm Seoladh Tuairisc An cháil An líon An méid An méid
ar an faoinar scair- a glaodh a íocadh
liosta áiríodh eanna

sa liosta é [nó, méid
an leasa]
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O. 74, r. 92 Uimh. 28.

Fógra um fhoriarratas ar ghlaoch.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh seo ina fhógra go ndéanfar, Dé , an lá
de , 19 , ar a chlog roimh nóin, iarratas ó
Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta thuasainmnithe chun na Cúirte ar
ordú go bhféadfar glaoch go feadh scilling an scair a dhéanamh
ar ranníocóirí uile (nó, más ar aon aicme áirithe é, sonraigh an aicme)
na cuideachta sin, ar iarratas é a bhunófar ar mhionnscríbhinn

, an Leachtaitheoir Oifigiúil (agus a seirbheáiltear
cóip di leis seo), ar na doiciméid dá dtagraítear sa mhionnscríbhinn sin, ar
thuairisceán an cháis agus ar na fáthanna a thabharfar.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann an Leachtaitheora Oifigiúil.

Do

O. 74, r. 92 Uimh. 29.

Mionnscríbhinn an Leachtaitheora Oifigiúil mar thaca le hiarratas ar
ghlaoch.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Mionnaímse, as ,
Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta thuasainmnithe, agus deirim mar a
leanas:

1. Sa sceideal ar a bhfuil an marc ‘‘A’’, agus ar shínigh mé m’ainm ar
gach leathanach de sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, tá ráiteas
leagtha amach agam a thaispeánann an tsuim atá dlite i leith na bhfiach a
ceadaíodh in aghaidh na cuideachta sin, mar aon le suim mheasta na gcostas,
na muirear agus na gcaiteachas a bhain agus a ghabh lena foirceannadh, agus
is é comhiomlán na suimeanna leithleacha sin £ , faoi nó thairis.

2. Tá leagtha amach agam freisin sa sceideal sin ráiteas i dtaobh na
sócmhainní ar láimh is leis an gcuideachta sin, agus arb é a n-iomlán suim
£ gan dul thairis sin. Níl aon sócmhainní eile ann is leis an gcuid-
eachta sin ach amháin an méid atá dlite ó chuid de ranníocóirí na cuideachta
sin, agus de réir mar is fearr is eol dom, agus mar a chreidim, beidh sé
dodhéanta thar shuim £ nó mar sin a réadú i leith na suimeanna sin.

3. Is dealraitheach ó dheimhniú an Scrúdaitheora dar dáta an lá de ,
19 , gur áiríodh duine ar an liosta de ranníocóirí na cuideachta
sin i leith an lín iomláin scaireanna.

4. Chun fiacha agus dliteanais leithleacha na cuideachta sin a shásamh
agus chun íoc as na costais, na muirir agus na caiteachais a bhainfidh agus
a ghabhfaidh lena foirceannadh, creidim go mbeidh suim £ ag teas-
táil i dteannta mhéid na sócmhainní de chuid na cuideachta sin atá luaite
sa sceideal sin agus an tsuim sin £ .
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5. Chun an tsuim sin £ a sholáthar, is gá glaoch a dhéanamh ar
na daoine uile agus faoi seach a áiríodh i liosta na ranníocóirí mar atá luaite
anseo roimhe seo, agus á chur san áireamh gur dócha go loicfidh cuid de na
ranníocóirí sin, go páirteach nó go hiomlán, i méid an ghlaoigh sin a íoc,
creidim gur gá, chun an méid atá ag teastáil a réadú, glaoch ar an
scair a dhéanamh.

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 30. O. 74, r. 92

Fógrán faoi ghlaoch atá beartaithe.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

De bhun ordaithe dar dáta , tá an Chúirt tar éis an lá
de a cheapadh chun iarratas a éisteacht ó Leachtaitheoir
Oifigiúil na cuideachta thuasainmnithe ar ordú go ndéanfaí glaoch ar
ranníocóirí uile na cuideachta sin [nó de réir mar a bheidh] agus go bhfuil
beartaithe ag an Leachtaitheoir Oifigiúil gur ar scilling an scair a
dhéanfar glaoch amhlaidh. Tá gach duine leasmhar i dteideal freastal an lá
sin, ag an am agus san áit sin, chun agóidí a dhéanamh in aghaidh an t-ordú
sin a dhéanamh agus in aghaidh an ghlaoigh sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Scrúdaitheoir.

Uimh. 31.
O. 74, r. 93

Fógra atá le seirbheáil leis an ordú ginearálta le haghaidh glaoigh.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Is é an méid atá dlite uaitse, A.B., i leith an ghlaoigh a dhéantar leis an
ordú sin thuas (nó seo istigh) suim £ , suim atá le híoc isteach i
mBanc na hÉireann agat chun creidiúna an chuntais a luaitear san ordú
sin. Féadfaidh tú an tsuim sin a íoc go pearsanta, *nó trí bhaincéir nó
gníomhaire eile: ach ní foláir an fógra seo agus cóip den ordú sin a thabhairt
ar aird sa Bhanc nuair a íocfar an tsuim sin, agus seachadfaidh airgeadóir
an Bhainc ort, ar an íocaíocht a fháil, deimhniú ar an íocaíocht darb
uimhir , arna shíniú ag an airgeadóir sin. Ionas nach mbeadh
forghníomhú á eisiúint nó imeachtaí eile á dtionscnamh i do choinne mar
gheall ar neamhíoc na suime sin, caithfidh tú, díreach tar éis a híoctha
amhlaidh, fógra i scríbhinn gur íocadh í agus ina luafar dáta a híoctha a
thabhairt domsa mar Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta sin i m’oifig
i .

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Leachtaitheoir Oifigiúil.

Do
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O. 74, r. 119 Uimh. 32.

Fógra faoin modh íoctha.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Féadfaidh tú an íocaíocht a ordaítear leis an ordú seo istigh (nó sin thuas)
a dhéanamh i mBanc na hÉireann go pearsanta (lean ar aghaidh mar atá i
bhFoirm Uimh. 31 ó *)

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Leachtaitheoir Oifigiúil.
Do

O. 74, r. 119 Uimh. 33.

Deimhniú íocaíochta.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Uimh. ......

Deimhním leis seo go ndearna C.D., as ,
£ a íoc isteach i mBanc na hÉireann an lá seo inniu, lena chur
chun creidiúna do Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta thuasainmnithe,
de bhun ordaithe dar dáta an lá de , 19 .

Arna dhátú

Thar ceann Ghobharnóir agus Chuideachta Bhanc na hÉireann.

(Arna shíniú)

Airgeadóir.
£ : :

O. 74, r. 120 Uimh. 34.

Mionnscríbhinn nach ndearnadh íocaíocht.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Mionnaímse, as ,
Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta thuasainmnithe, agus deirim mar a
leanas:
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1. Ní dhearna , an duine a ainmníodh in ordú
arna dhéanamh san ábhar seo ag an mBreitheamh Uasal,
dar dáta an lá de 19 , agus ar ar seirbheáladh go
cuí cóip den ordú sin an lá de , 19 , an t-iomlán
ná aon chuid de shuim £ a íoc isteach i mBanc na hÉireann,
chun creidiúna do chuntas Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta sin, mar a
ordaíodh leis an ordú sin.

(Nó, i gcás páirtithe leithleacha)

1. Ní dhearna duine ar bith de na daoine uile agus faoi seach a bhfuil a
n-ainmneacha agus a seoladh leagtha amach sa sceideal atá scríofa anseo
thíos, agus ar seirbheáladh go cuí orthu faoi seach an t-ordú arna dhéanamh
san ábhar seo ag an mBreitheamh Uasal, ar na dátaí faoi seach
atá curtha síos os coinne a n-ainmneacha faoi seach sa sceideal sin, an
t-iomlán ná aon chuid de na suimeanna leithleacha airgid atá curtha síos os
coinne a n-ainmneacha faoi seach sa sceideal sin atá scríofa anseo thíos a
íoc isteach i mBanc na hÉireann chun creidiúna do chuntas Leachtaitheoir
Oifigiúil na cuideachta sin, mar a ordaíodh faoi seach leis an ordú sin.

2. Is féidir liom an neamhíoc sin a theistiú de bhrí gur chinntigh mé an
lá seo inniu, trí fhiosrú ag an mBanc, nach ndearnadh an íocaíocht [nó na
híocaíochtaí] sin agus go bhfaca mé an deimhniú íocaíochta darb uimhir [nó
deimhnithe leithleacha íocaíochta, a bhfuil a n-uimhreacha faoi seach leag-
tha amach sa séú colún den sceideal sin os coinne ainmneacha na ndaoine
sin faoi seach, is é sin deimhnithe] a thug mé d’airgeadóir an Bhainc lena
sheachadadh [nó lena seachadadh] ar an sin [nó ar na
daoine leithleacha sin faoi seach] ar an íocaíocht [nó na híocaíochtaí] sin a
bheith déanta, agus atá fós ar láimh ag airgeadóir an Bhainc. Níor thug
an sin [nó na daoine leithleacha sin faoi seach] fógra
[nó fógraí] ar bith dom go ndearnadh an íocaíocht [nó na híocaíochtaí] sin.

Arna mhionnú, etc.

An Sceideal.

Ainm Seoladh Tuairisc Suim Dáta an Uimhir an
ordaithe deimhnithe

£

Uimh. 35. O. 74, r. 95

Fógrán do chreidiúnaithe.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Éilítear ar chreidiúnaithe na cuideachta thuasainmnithe, an lá
de , nó roimhe sin, a n-ainmneacha agus a seoladh
agus sonraí a bhfiach nó a n-éileamh agus ainmneacha agus seoladh a
n-aturnaetha, más ann, a chur chuig as ,
Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta sin, agus, má éilítear sin orthu le fógra
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i scrı́bhinn ón Leachtaitheoir Oifigiúil, nı́ mór dóibh cibé mionnscrı́bhinnı́ a
chuirfear in iúl dóibh a chomhdú i gcruthúnas ar éilimh, agus fógra gur
comhdaíodh iad a thabhairt don Leachtaitheoir Oifigiúil, agus freastal ag
an am agus san áit a shonrófar san fhógra sin nó, cheal a dhéanta sin dóibh,
eisiafar iad ó aon dáileadh a dhéanfar sula gcruthófar na fiacha nó na
héilimh sin.

Is é Dé , an lá de , 19 , ar
a chlog nóin, in Oifig an Scrúdaitheora, na Ceithre Chúirt, Baile
Átha Cliath, atá ceaptha chun na fiacha agus na héilimh sin a éisteacht agus
breithniú a thabhairt orthu.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Scrúdaitheoir.

O. 74, r. 97 Uimh. 36.

Mionnscríbhinn an Leachtaitheora Oifigiúil i dtaobh fiach agus
éileamh.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Mionnaímse, , as ,
Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta thuasainmnithe, agus deirim mar a
leanas:

1. Sa scríbhinn pháipéir ar a bhfuil an marc ‘‘A’’ agus ar ar shínigh mé
m’ainm sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, tá liosta leagtha
amach agam de na fiacha agus na héilimh go léir ar cuireadh a sonraí
chugam ó dhaoine a bhfuil éilimh á ndéanamh acu ar an gcuideachta sin,
nó atá ag éileamh gur creidiúnaithe de chuid na cuideachta sin iad, de bhun
an fhógráin a eisíodh chuige sin, dar dáta an lá de ,
19 , mar aon le hainmneacha agus seoladh na ndaoine a bhfuil na
héilimh sin á ndéanamh acu.

2. Rinne mé imscrúdú ar na fiacha agus na héilimh sin, agus chuir mé i
gcomórtas iad le leabhair agus doiciméid na cuideachta sin agus leis an
ráiteas gnóthaí (fág ar lár an tagairt don ráiteas gnóthaí má lig an Chúirt
ráiteas gnóthaí thar ceal) chun a chinntiú, chomh fada agus is féidir liom,
cad iad na fiacha agus na héilimh díobh sin atá dlite go dlíthiúil ón gcuid-
eachta sin; agus tá leagtha amach agam, sa chéad chuid den liosta sin, na
fiacha agus na héilimh díobh sin, nó na codanna díobh, is dóigh liom atá
dlite go dlíthiúil ón gcuideachta sin, agus is cuí a cheadú gan a thuilleadh
fianaise; agus tá leagtha amach agam, sa séú colún den chéad chuid sin den
liosta sin, na suimeanna is cuí a cheadú i leith na bhfiach agus na n-éileamh
sin; agus creidim go bhfuil na suimeanna sin faoi seach dlite go dlíthiúil agus
gur cuí iad a cheadú.

3. Sa dara cuid den liosta sin tá leagtha amach agam na fiacha agus
na héilimh dı́obh sin is dóigh liom is ceart a bheith le cruthú ag na creidiúnaithe
faoi seach.

Arna mhionnú, etc.
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Uimh. 37. O. 74, r. 97

An foilseán dá dtagraítear i bhfoirm Uimh. 36.

‘‘A’’

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Liostaí de na fiacha agus de na héilimh ar cuireadh a sonraí isteach chuig
an Leachtaitheoir Oifigiúil.

Tugadh ar aird agus taispeánadh an scríbhinn pháipéir seo, ar a bhfuil an
marc ‘‘A’’, do agus is í an scríbhinn í dá dtagraítear sa
mhionnscríbhinn uaidh a mionnaíodh os mo chomhairse an lá seo
de 19 .

An Chéad Chuid—Fiacha agus Éilimh is cuí a cheadú gan a
thuilleadh Fianaise.

Sraith- Ainmneacha Seoltaí Sonraí an An méid a An méid is Nótaí
Uimh. na gcreid- agus fhéich nó éilítear cuí a eolais

iúnaithe tuairiscí an éilimh cheadú

£ £

An Dara Cuid—Fiacha agus Éilimh is ceart a bheith le cruthú ag na
Creidiúnaithe.

Sraith- Ainmneacha na Seoltaí agus Sonraí an fhéich An méid a
Uimh. gcreidiúnaithe tuairiscí nó an éilimh éilítear

(Arna shíniú)
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O. 74, r. 98 Uimh. 38.

Fógra do chreidiúnaí gur ceadaíodh a fhiach.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Ceadaíodh suim £ i leith an fhéich a d’éiligh tú san ábhar seo
[murar ceadaíodh ach cuid de, cuir leis: má éilíonn tú go gceadófaí suim is
mó ná sin, ceanglaítear ort leis seo teacht isteach agus an tsuim bhreise atá
á héileamh agat in aghaidh na cuideachta thuasainmnithe a chruthú trí do
mhionnscríbhinn a chomhdú agus fógra ina thaobh sin a thabhairt domsa,
an lá de seo chugainn, nó roimhe sin; agus ní foláir duit
freastal i bpearsa nó trí d’aturnae in Oifig an Scrúdaitheora, na Ceithre
Chúirt, Baile Átha Cliath, an lá de , 19 , ar a
chlog, nóin, is é sin, an t-am atá ceaptha chun an
t-éileamh a éisteacht agus breithniú a thabhairt air.]

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Leachtaitheoir Oifigiúil.

Do

O. 74, r. 98 Uimh. 39.

Fógra do chreidiúnaithe teacht isteach agus a bhfiacha a chruthú.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Éilítear ort leis seo teacht isteach agus an fiach atá á éileamh agat in
aghaidh na cuideachta thuasainmnithe a chruthú, trí mhionnscríbhinn uait
a chomhdú agus fógra ina thaobh sin a thabhairt domsa, an lá
de seo chugainn, nó roimhe sin; agus ní mór duit freastal i
bpearsa nó trí d’aturnae in Oifig an Scrúdaitheora, na Ceithre Chúirt, Baile
Átha Cliath, an lá de , 19 , ar a
chlog, nóin, is é sin, an t-am atá ceaptha chun an t-éileamh a
éisteacht agus breithniú a thabhairt air.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Leachtaitheoir Oifigiúil.

Do

O. 74, r. 103 Uimh. 40.

Mionnscríbhinn ó chreidiúnaí i gcruthúnas ar fhiach.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Mionnaímse, as ,
agus deirim mar a leanas:

1. Bhí an chuideachta thuasainmnithe, an lá de ,
19 , dáta an ordaithe chun í a fhoirceannadh, agus tá sí fós, i bhfiacha
go dlíthiúil agamsa i suim £ , le haghaidh (tabhair gearrthuairisc ar
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an gcineál féich), mar a thaispeántar leis an gcuntas ar a bhfuil an litir ‘‘A’’
marcáilte agus ar ar shínigh mé m’ainm sular mhionnaigh mé an
mhionnscríbhinn seo.

2. Ní bhfuair mé, ná ní bhfuair aon duine ar ordú uaim, ná de réir mar
is eol dom nó mar a chreidim, chun m’úsáide, an tsuim sin £ , ná
aon chuid di, ná aon urrús ná sásamh i leith na suime sin nó i leith aon choda
di (má fuarthas aon urrús, cuir leis; ach amháin é seo a leanas: ).

3. Tá na dearbháin seo a leanas ar fáil chun an fiach a éilítear thuas
a shuíomh:—

Arna mhionnú etc.

Uimh. 41. O. 74, r. 110

Cruthúnas ar fhiacha atá dlite d’oibrithe.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Éilímse, , as ,
thar ceann na n-oibrithe agus na ndaoine eile a bhí ar fostú ag an gcuid-
eachta thuasainmnithe, leis seo, go raibh an chuideachta sin, an lá
de , 19 , agus go bhfuil sí fós, i bhfiacha go dlíthiúil ag
na daoine uile agus faoi seach a bhfuil a n-ainmneacha, a seoladh agus a
dtuairisc sa sceideal a ghabhann leis seo sna suimeanna atá leagtha amach
go leithleach os coinne a n-ainmneacha sa séú colún den sceideal sin as pá
a bhí dlite dóibh faoi seach mar oibrithe nó eile (tar éis cáin ioncaim a
asbhaint) i bhfostaíocht na cuideachta sin i leith seirbhísí a rinne siad faoi
seach don chuideachta sin i rith na dtréimhsí sin atá leagtha amach os coinne a
n-ainmneacha faoi seach sa chúigiú colún den sceideal sin, agus deirim nach
bhfuil na daoine sin ná aon duine díobh tar éis aon chineál sásaimh ná urrúis
ar chor ar bith a fháil i leith na suimeanna sin ná i leith aon choda díobh.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do Leachtaitheoir Oifigiúil Chuideachta Teoranta.

An Sceideal

1 2 3 4 5 6
Uimh. Ainm iomlán Seoladh Tuairisc An tréimhse a An méid

an oibrí ndlitear pá atá dlite
ina haghaidh
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O. 74, r. 116 Uimh. 42.

Údarás don Leachtaitheoir chun díbhinní a íoc le duine eile.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do Leachtaitheoir Oifigiúil agus a Chuideachta
Teoranta.

A Dhuine Uasail,
Údaraím(id) duit agus iarraim(id) ort leis seo na díbhinní go léir de réir

mar a dhearbhaítear iad san ábhar thuasainmnithe agus a thiocfaidh chun
bheith dlite dom/dúinn agus iníoctha liom/linn i leith an chruthúnais ar
fhiach i leith shuim £ i gcoinne na cuideachta thuasainmnithe arna
dhéanamh thar mo cheann/thar ár gceanna a íoc le
as . Agus iarraim(id) thairis sin maidir leis an seic
nó na seiceanna a tharraingeofar i leith na ndíbhinní sin go ndéanfaí
iníoctha é/iad de réir ordú an sin, agus is leorúdarás duit
admháil uaidh chun an seic nó na seiceanna sin a eisiúint ina ainm. Is tuigthe
go bhfuil an t-údarás seo le fanacht i bhfeidhm go dtí go gcúlghairfidh
mé/muid é i scríbhinn.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Finné le síniú

O. 74, r. 122 Uimh. 43.

Iarratas ón Leachtaitheoir Oifigiúil chun cistí a infheistiú.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do Ghobharnóir agus Cuideachta Bhanc na hÉireann.

Iarraimse, Leachtaitheoir Oifigiúil na cuideachta thuasainmnithe, go
n-infheisteodh an Banc suim , is é sin, cuid den iarmhéid airgid thirim
atá chun creidiúna don chuideachta sin ar mo chuntas mar Leachtaitheoir
Oifigiúil na cuideachta sin leis an mBanc i (sonraigh na hurrúis) i m’ainmse
agus in ainm Scrúdaitheoir na Cúirte seo, chun tairbhe na cuideachta sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Leachtaitheoir Oifigiúil.
(Arna chomhshíniú)

Scrúdaitheoir.

O. 74, r. 130 (b) Uimh. 44.

Ráiteas cuntas an Leachtaitheora.

(De bhun alt 306).

Treoracha ginearálta
Maidir leis an ráiteas cuntas a ullmhú.

(1) Is ceart an ráiteas a bheith ar dhuilleoga cúig cheintiméadar is tríocha
faoi dhaichead ceintiméadar.
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(2) Is ceart go mbeadh cuntas mionchruinn sa ráiteas ar réaduithe agus
eisı́ocaı́ochtaı́ uile an Leachtaitheora i leith na cuideachta. Sa ráiteas réaduithe
is ceart go mbeadh taifead ar na fáltais go léir as sócmhainní a bhí ann ar
dháta an ordaithe foirceanta nó an réadaithe agus a réadaíodh ina dhiaidh
sin, lena n-áirítear iarmhéid sa bhanc, fiacha leabhair agus glaochanna a
bailíodh, maoin a díoladh, etc., agus is ceart go mbeadh gach íocaíocht i
leith costas agus muirear, nó le creidiúnaithe nó ranníocóirí, sa chuntas
eisíocaíochtaí. I gcás ina ndearnadh maoin a réadú, is ceart na fáltais
chomhlána díola a thaifeadadh faoi réaduithe, agus is ceart na híocaíochtaí
riachtanacha a ghabh le díolacháin a thaifeadadh mar eisíocaíochtaí. Ní
ceart go mbeadh íocaíochtaí isteach sa bhanc nó amach as, nó infheistíochtaí
sealadacha ag an Leachtaitheoir, nó na fáltais as na hinfheistíochtaí sin ar
iad a réadú, sna cuntais sin; is ceart iad sin a thaispeáint ar leithligh le ráiteas
mionchruinn ar leithligh i dtaobh airgead arna n-infheistiú ag an Leachtaitheoir
agus i dtaobh infheistíochtaí arna réadú. Is ceart, áfach, ús arna cheadú nó
arna mhuirearú ag an mbanc, táillí bainc agus coimisiún, agus brabús nó
caillteanas as réadú infheistíochtaí sealadacha, a chur isteach sna cuntais
réaduithe nó eisíocaíochtaí, de réir mar a bheidh. Is ceart gach fáltas agus
íocaíocht a thaifeadadh sa chuntas ar dhóigh is leor chun a mhíniú cad é an
saghas fáltais nó íocaíochta atá ann. Is ceart na fáltais agus na híocaíochtaí
a shuimiú ar leithligh ag bun gach duilleoige agus na hiomláin a thabhairt
anonn ó chuntas amháin go cuntas eile gan aon chomhardú idirmheánach,
ionas go léiríonn na hiomláin chomhlána na suimeanna iomlána a fuair agus
a d’íoc an Leachtaitheoir faoi seach.

(3) Má tá gnó á sheoladh ag an Leachtaitheoir, is ceart cuntas trádála
san fhoirm atá i gceangal leis seo a chur ar aghaidh mar chuntas ar leithligh,
agus gan ach iomláin na bhfáltas agus na n-íocaíochtaí ar an gcuntas trádála
a leagan amach sa ráiteas cuntais ginearálta.

(4) Má ı́octar dı́bhinnı́ nó tráthchodanna d’imshocraı́ochtaı́ le creidiúnaithe,
nó má thugtar sócmhainnı́ barrachais ar ais do rannı́ocóirı́, is ceart méid iomlán
gach dı́bhinne, nó gach tráthchoda d’imshocraı́ocht nó gach aistabhartha do
ranníocóirí a íocadh iarbhír, a thaifeadadh sa ráiteas eisíocaíochtaí mar aon
suim amháin; agus is ceart don Leachtaitheoir cuntais ar leithligh a chur ar
aghaidh ag taispeáint i liostaí méid an éilimh ó gach creidiúnaí, agus méid
na díbhinne nó na himshocraíochta is iníoctha le gach creidiúnaí, agus méid
na sócmhainní barrachais is iníoctha le gach ranníocóir, agus idirdhealú i
ngach liosta idir na díbhinní nó na tráthchodanna d’imshocraíocht agus
scaireanna de shócmhainní barrachais a íocadh iarbhír agus na cinn atá
fágtha gan éileamh a dhéanamh orthu. Is ceart gach liosta a bheith ar
dhuilleoga cúig cheintiméadar is tríocha faoi fhiche ceintiméadar.

(5) Má dhéantar díbhinní, tráthchodanna d’imshocraíocht nó aistabhairt
sócmhainní barrachais nár éilíodh a íoc isteach i gCuntas Leachtaithe na
gCuideachtaí, is ceart an méid iomlán a bheidh íoctha isteach amhlaidh a
thaifeadadh sa ráiteas eisíocaíochtaí mar aon suim amháin.

(6) Ní ceart creidiúint a ghlacadh sa ráiteas eisíocaíochtaí maidir le haon
suim i leith luach saothair an Leachtaitheora mura rud é go mbeifear tar
éis í a lamháil go cuí le rún ón gcoiste iniúchta nó ó na creidiúnaithe nó ón
gcuideachta i gcruinniú ginearálta nó le hordú ón gCúirt, de réir mar is gá
sa chás.

Ráiteas cuntais an Leachtaitheora.

(De bhun alt 306 d’Acht na gCuideachtaí, 1963).

Ainm na cuideachta

Uimh. na cuideachta
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An cineál imeachtaí (cibé acu foirceannadh ag an gCúirt nó foirceannadh
toilteanach ag comhaltaí nó ag creidiúnaithe é.)

An dáta ar ar thosaigh an foirceannadh:

An dáta ar tugadh an ráiteas deireanach (más ann) anuas chuige:

An dáta ar tugadh an ráiteas seo anuas chuige:

Ainm agus seoladh an Leachtaitheora:

Tá an ráiteas seo ag teastáil i ndúblach.
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Miondealú ar an iarmhéid.
£

Réadú iomlán ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Eisíocaíochtaí iomlána ... ... ... ... ... ... ... ...

Iarmhéid ... ... ... ...

Mar seo a leanas atá an t-iarmhéid déanta suas:—

1. Airgead tirim i lámha an Leachtaitheora ... ... ...
£

2. Íocaíochtaí iomlána isteach sa bhanc, lena
n-áirítear an t-iarmhéid ar an dáta ar ar
thosaigh an foirceannadh (de réir na
nduilleog bainc) £
An t-iomlán a tarraingíodh as an mbanc £

Iarmhéid sa bhanc £

*3. Suimeanna a d’infheistigh an Leachtaitheoir
Lúide an méid a réadaíodh astu

Iarmhéid

Iarmhéid iomlán mar a thaispeántar thuas £

[Nóta: Is ceart mionsonraí iomlána i dtaobh stoc a ceannaíodh lena
n-infheistiú agus i dtaobh a réadaithe a thabhairt i ráiteas ar leithligh.]

* Má dhéanann an Leachtaitheoir airgead a infheistiú nó a thaisceadh ní
thugann sé sin saor ó fheidhmiú alt 307 d’Acht na gCuideachtaí, 1963, é.

Nóta:—Is ceart don Leachtaitheoir na nithe seo a leanas a lua freisin:—

(1) An méid a mheas- Sócmhainnı́ (tar éis na suimeanna a £
tar do na sócmhainní asbhaint a muirearaı́odh i leith creid-
agus do na dliteanais ar iúnaithe urrúis agus bintiúrach.)
an dáta ar ar thosaigh Dliteanais Creidiúnaithe urrúis £
an foirceannadh. Bintiúraigh £8

Creidiúnaithe8
neamhurrúis £

(2) Méid iomlán an chaipitil a bhí íoctha Íoctha in airgead tirim £
ar an dáta ar ar thosaigh an foirceannadh Eisithe mar chaipiteal

a ı́ocadh ar shlı́ seachas8
in airgead tirim £

(3) Tuairisc ghinearálta agus luach
measta sócmhainní atá amuigh (má tá).

(4) Fáthanna na moille atá ar chríochnú
an fhoirceanta.

(5) An tréimhse ar dócha go gcríoch-
nófar an foirceannadh laistigh di.

Arna dhátú

(Arna shíniú)
Leachtaitheoir
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Cuntas trádála.

A.B., , Leachtaitheoir na cuideachta thuasainmnithe i
gcuntas le Cuideachta Teoranta ón lá de ,
19 , go dtí an lá de , 19 (Tá an cuntas seo ag
teastáil i ndúblach in éineacht leis an ráiteas cuntais ginearálta).

Fáltais Íocaíochtaí

An dáta £ £

An tIomlán £ An tIomlán £

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Leachtaitheoir.

Uimh. 45. O. 74, r. 130 (b)

Mionnscríbhinn an Leachtaitheora ag fíorú a chuntais faoi alt 306.

(Ainm na cuideachta).

Uimh. na cuideachta:

Mionnaímse, , as , Leacht-
aitheoir na cuideachta thuasainmnithe, agus deirim mar a leanas:

1. Tagraím don ráiteas cuntais atá i gceangal leis seo, ar a bhfuil an marc
‘‘A’’ agus ar ar shínigh mé m’ainm sular mhionnaigh mé an mhionn-
scríbhinn seo, agus deirim go bhfuil na sonraí atá ann faoi na himeachtaí
maidir le leachtú na cuideachta sin agus maidir le staid a leachtaithe fíor
agus cruinn de réir mar is fearr is eol dom agus mar a chreidim.

2. Sa ráiteas cuntais sin [cuir leis más iomchuí lena n-áirítear an cuntas
trádála atá i gceangal leis seo] tá cuntas fíor agus iomlán ar an airgead go
léir a fuair mé agus ar na híocaíochtaí go léir a rinne mé i bhfoirceannadh
na cuideachta sin ón lá de , 19 , go dtí an lá
de , go huile, agus i rith na tréimhse sin ní bhfuair ná níor
íoc mé féin, ná aon duine eile ar ordú uaim ná chun a úsáide agam, aon
airgead le haghaidh ná i gcuntas na cuideachta sin seachas mar atá nochta
sa ráiteas sin.

nó

2. Ón lá de , 19 , go dtí an lá de ,
19 , go huile, ní bhfuair ná níor íoc mé féin, ná aon duine eile ar ordú
uaim ná chun a úsáide agam, airgead ar bith le haghaidh ná i gcuntas na
cuideachta sin.

Arna mhionnú etc.
NÍ gá an mhionnscríbhinn seo a thabhairt i ndúblach, ach ní foláir an

ráiteas cuntais a bheith ag gabháil léi i ndúblach.
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O. 74, r. 137 Uimh. 46.

Deimhniú go ndearnadh foirceannadh iomlán ar an gcuideachta.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

De bhun na dtreoracha a thug an Chúirt dom deimhním leis seo go ndear-
nadh na híocaíochtaí a luaitear san ordú dar dáta an ..... lá de .....................
agus gur deimhníodh dáileadh an iarmhair mar a ordaíodh leis an ordú sin,
agus go ndearnadh foirceannadh iomlán ar ghnóthaí na cuideachta thuas-
ainmnithe.

Is é atá san fhianaise a thugtar ar aird etc.
Arna dhátú
(Arna shíniú)

Scrúdaitheoir.

0. 74, r. 139 Uimh. 47.

Dearbhú sócmhainneachta.

Acht na gCuideachtaí, 1963.

Foirceannadh toilteanach ag comhaltaí.

Dearbhú sócmhainneachta ina bhfuil ráiteas ar shócmhainní agus
dliteanais.

(De bhun alt 256).

Ainm na cuideachta Teoranta.

Uimh. na cuideachta

Arna thíolacadh ag

Dearbhaímidne,
as
agus
as ,
is é sin, stiúrthóirí uile (nó tromlach stiúrthóirí)
Teoranta, go sollúnta agus go fíreata, go ndearnamar fiosrúchán iomlán
maidir le gnóthaí na cuideachta seo, agus, tar éis dúinn déanamh amhlaidh,
gur thángamar ar an tuairim go mbeidh an chuideachta seo in ann a fiacha
a ı́oc go hiomlán laistigh de thréimhse * mı́ ó thosach an fhoirceanta,
agus tagraímid do ráiteas ar shócmhainní agus dliteanais na cuideachta
amhail ar , 19 , ráiteas ar a bhfuil an litir ‘‘A’’
marcáilte agus ar shíníomar ár n-ainmneacha faoi seach ar gach leathanach
de sula ndearnamar an dearbhú seo. Agus déanaimid an dearbhú sollúnta
seo á chreidiúint go coinsiasach é a bheith fíor agus de bhua an Achta i
dtaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938.

Arna dhearbhú etc.

*Cuir isteach tréimhse míonna nach mó ná dhá mhí dhéag.
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Ráiteas amhail ar , 19 , ina dtaispeántar na
sócmhainní ar na luachanna a mheastar a bheith inréadaithe agus na dlit-
eanais ar dóigh dóibh céim thosaíochta a bheith acu.

Sócmhainní agus dliteanais Réadú measta, nó céim thos-
aíochta íoctha mheasta, (go dtí an

£ is gaire)

£
Sócmhainní:—

Iarmhéid sa bhanc ... ... ... ... ... ...

Airgead tirim ar láimh ... ... ... ... ...

Urrúis inmhargaidh ... ... ... ... ...

Billí infhála ... ... ... ... ... ... ...

Féichiúnaithe trádála ... ... ... ... ...

Iasachtaí agus airleacain ... ... ... ... ...

Glaochanna neamhíoctha ... ... ... ...

Stoc trádála ... ... ... ... ... ... ... ...

Obair ar láimh ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Maoin ruílse ... ... ... ... ... ... ... ...

Maoin léasach ... ... ... ... ... ... ... ...

Gléasra agus innealra ... ... ... ... ...

Gluaisteáin agus leoraithe ... ... ... ...

Troscán, feistis, gréithre, etc. ... ...

Paitinní, trádmharcanna, etc. ... ... ...

Infheistı́ochtaı́ seachas urrúis
inmhargaidh ... ... ... ... ... ...

Maoin eile, eadhon:— ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

An luach a mheastar a bheith
inréadaithe ar na sócmhainní £
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Dliteanais:— £

Atá urraithe le sócmhainnı́ sonracha,
eadhon

Atá urraithe le muirear foluaineach
(nó muirir fholuaineacha)

Costas measta an leachtaithe agus
caiteachais eile lena n-áirítear ús a
fhabhróidh go dtí go n-íocfar na fiacha
go hiomlán

Creidiúnaithe neamh-
urrúis (suimeanna a
meastar céim thos-
aíochta íoctha a bheith
acu):— £

Cuntais trádála

Billí iníoctha

Caiteachais
fhabhraithe

Dliteanais eile:

... ...

... ...

Dliteanais
theagmhasacha: ... ...

... ...

An tIomlán An tIomlán

Barrachas measta tar éis na fiacha a ı́oc go hiomlán ... ...

Nótaí eolais:

(Arna shíniú)
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Uimh. 48. O. 74, r. 140

Ráiteas ar shócmhainní agus dliteanais.
(De bhun alt 261).

Ráiteas ar shócmhainní agus dliteanais.

Chuideachta Teoranta

Lena chur faoi bhráid cruinnithe de na creidiúnaithe de bhun alt 261
d’Acht na gCuideachtaí, 1963, ag an Leachtaitheoir arb é a thuairim nach
mbeidh an chuideachta in ann a fiacha a íoc go hiomlán laistigh den tréimhse
a luaitear sa dearbhú sócmhainneachta, eadhon, mí ó thosach an
fhoirceanta.

Dáta thosach an fhoirceanta: , 19 .

Nótaí eolais ón Leachtaitheoir.

Is ceart don Leachtaitheoir aird a tharraingt ar aon mhír ina bhfiuil
difríocht shubstaintiúil idir a mheastachán féin agus meastachán na stiúrthóirí
sa ráiteas atá i gceangal leis an dearbhú sócmhainneachta.

Ráiteas ar shócmhainní agus dliteanais

Teoranta.

amhail ar an lá de , 19 .
————

I. Sócmhainní. An luach
a mheastar a

bheith
inréadaithe

(1) Sócmhainní faoi mhuirear sonrach
Maoin ruílse ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Maoin léasach ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Maoin eile, eadhon ... ... ... ... ... ... ... ...

An tIomlán ... ... £

(2) Sócmhainní nach bhfuil faoi mhuirear sonrach
Iarmhéid sa bhanc ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Airgead tirim ar láimh ... ... ... ... ... ... ... ...
Urrúis inmhargaidh ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Billí infhála ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Féichiúnaithe trádála ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Iasachtaí agus airleacain ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Glaochanna neamhíoctha ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Stoc trádála ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Obair ar láimh ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Maoin ruílse ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Maoin léasach ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Leoraithe agus mótarfheithiclí ... ... ... ... ... ...
Gléasra agus innealra eile ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Troscán, feistis, gréithre, etc. ... ... ... ... ... ...
Paitinní agus trádmharcanna ... ... ... ... ... ...
Infheistíochtaí seachas urrúis inmhargaidh ... ... ...
Maoin eile, eadhon ... ... ... ... ... ... ... ... ...

An tIomlán ... ... £
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(3) Sócmhainní comhlána:
faoi mhuirear sonrach (mar atá ag (1) thuas) £
nach bhfuil faoi mhuirear sonrach (mar atá ag (2) thuas) £

An tIomlán ... ... £

II. Dliteanais.
(1) Creidiúnaithe atá urraithe le sócmhainní faoi

mhuirear sonrach
(Suimeanna a n-éilítear iad a bheith dlite: £ ):

An méid a mheastar éilimh a bheith cumhdaithe le sóc-
mhainní faoi mhuirear sonrach … … … £

(2) Creidiúnaithe tosaíochta
Suimeanna a n-éilítear tosaíocht dóibh … … £

(3) Bintiúraigh atá urraithe le muirear foluaineach
Suimeanna a n-éilítear iad a bheith dlite tar éis aon

suimeanna a asbhaint a mheastar (ag (1) thuas) a
bheith cumhdaithe le sócmhainní faoi mhuirear
sonrach … … … … … … £

(4) Creidiúnaithe neamhurrúis
Suimeanna a n-éilítear iad a bheith dlite, ar a n-áirítear

iarmhéid neamhurraithe éileamh creidiúnaithe atá
urraithe le sócmhainnı́ faoi mhuirear sonrach … £

Dliteanais theagmhasacha (luaigh a gcineál) … … £

Dliteanais chomhlána ... ... £

III. Coimriú ar na sócmhainní a mheastar a bheith ar
fáil faoi chomhair éilimh na gcreidiúnaithe.

Sócmhainní comhlána—An tIomlán (mar atá ag 1 (3)
thuas) … … … … … … £

asbhain suimeanna atá dlite do Chreidiúnaithe urrúis
go feadh an mhéid a mheastar (ag II (1) thuas) éilimh a
bheith cumhdaithe le sócmhainnı́ faoi mhuirear sonrach £

Iarmhéid atá ar fáil do chreidiúnaithe tosaíochta … £
asbhain suimeanna a n-éilítear iad a bheith dlite do

chreidiúnaithe tosaíochta (mar atá ag II (2) thuas) £
Iarmhéid atá ar fáil do bhintiúraigh atá urraithe le muirear

foluaineach … … … … … £
asbhain suimeanna atá dlite do na bintiúraigh sin

(mar atá ag II (3) thuas) … … … … £
Iarmhéid atá ar fáil do chreidiúnaithe neamhurrúis £

asbhain suimeanna a n-éilítear iad a bheith dlite do
chreidiúnaithe neamhurrúis (mar atá ag II (4) thuas) £

Barrachas/easnamh measta £

(i) Tá na meastacháin sin thuas faoi réir chostais an
fhoirceanta agus aon bharrachais nó easnaimh ar
thrádáil go dtí go ndéanfar na sócmhainní a réadú.

(ii) Níl aon chaipiteal neamhíoctha ann a dhlitear a
ghlaoch nó is é méid ainmniúil an chaipitil neamh-
íoctha a dhlitear a ghlaoch £ a mheastar a
thabharfaidh £ , suim atá/nach bhfuil muirear-
aithe i bhfabhar bintiúrach.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Leachtaitheoir.
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rá
dm

ha
rc

an
na

,
et

c.
...

...
Ío

ca
ío

ch
t

£
...

...
...

...
...

In
fh

ei
st

ío
ch

ta
í

se
ac

ha
s

ur
rú

is
in

m
ha

rg
ai

dh
9

in
ag

ha
id

h
ga

ch
£

bi
nt

iú
ir

...
...

...
...

B
ar

ra
ch

as
ó

ur
rú

is



Foscríbhinn M [150]

G
la

oc
ha

nn
a

ne
am

hı́
oc

th
a

id
to

sa
ch

Ío
ca

ío
ch

t
£

...
...

...
an

fh
oi

rc
ea

nt
a

in
ag

ha
id

h
ga

ch
£

bi
nt

iú
ir

...
...

Su
im

ea
nn

a
a

fu
ar

th
as

as
gl

ao
ch

an
na

(i
i)

C
re

id
iú

na
it

he
:—

ar
ra

nn
ío

có
ir

í
a

ri
nn

ea
dh

sa
n
9

*t
os

aí
oc

ht
a

...
...

fh
oi

rc
ea

nn
ad

h
*n

ea
m

hu
rr

úi
s

...
...

F
ál

ta
is

tr
ı́d

an
gc

un
ta

s
tr

ád
ál

a
D

íb
hi

nn
(í

)
sa

£
M

ao
in

ei
le

,e
ad

ho
n

...
...

...
...

...
...

ar
£

(I
s

é
an

m
éi

d
a

m
ea

sa
dh

gu
r

£
dó

ig
h

dó
cé

im
th

os
aí

oc
ht

a
dh

íb
hi

nn
e

a
bh

ei
th

ai
ge

£
)

L
úi

de
:-

(i
ii)

A
is

ío
ca

ío
ch

ta
í

le
ra

nn
ío

có
ir

í
Ío

ca
ío

ch
ta

í
ch

un
ur

rú
is

a
fh

ua
sc

ai
lt

an
†

sc
ai

r
£

...
...

...
C

os
ta

s
fo

rg
hn

ío
m

ha
it

he
...

...
...

Ío
ca

ío
ch

ta
í

tr
íd

an
gc

un
ta

s
tr

ád
ál

a
an

†
sc

ai
r

£
...

...
...

Ia
rm

hé
id

G
la

nr
éa

du
it

he
£ £

£

(1
)

N
ío

rb
h

in
ré

ad
ai

th
e

do
sh

óc
m

ha
in

ní
ar

a
n-

ái
rí

te
ar

a
th

ai
sp

eá
nt

ar
sa

rá
it

ea
s

ar
sh

óc
m

ha
in

ní
ag

us
dl

it
ea

na
is

ag
us

a
m

ea
st

ar
gu

rb
é

a
lu

ac
h

£
.

(2
)

L
ua

ig
h

an
m

éi
d

a
ío

ca
dh

is
te

ac
h

i
gC

un
ta

s
L

ea
ch

ta
it

he
na

gC
ui

de
ac

ht
aí

i
le

it
h:

(a
)

dí
bh

in
ní

ne
am

hé
ili

th
e

ab
in

ío
ct

ha
le

cr
ei

di
ún

ai
th

e
sa

n
fh

oi
rc

ea
nn

ad
h

…
…

…
…

£
:

:
(b

)
dá

ilt
í

ne
am

hé
ili

th
e

ei
le

sa
n

fh
oi

rc
ea

nn
ad

h
…

…
…

…
…

…
…

£
:

:
(c

)
ia

rm
hé

id
ea

nn
a

ne
am

hé
ili

th
e

ei
le

…
…

…
…

…
…

…
…

…
£

:
:

(3
)

C
ui

r
sí

os
an

se
o

ao
n

nó
ta

í
eo

la
is

sp
ei

si
al

ta
a

m
he

as
an

n
an

L
ea

ch
ta

it
he

oi
r

is
in

m
hi

an
ai

th
e:

—

A
rn

a
dh

át
ú

(A
rn

a
sh

ín
iú

)
,L

ea
ch

ta
it

he
oi

r.

*L
ua

ig
h

an
lío

n.
N

í
gá

cr
ei

di
ún

ai
th

e
to

sa
ío

ch
ta

a
th

ai
sp

eá
in

t
ar

le
ith

lig
h

m
á

ío
ca

dh
na

cr
ei

di
ún

ai
th

e
ui

le
go

hi
om

lá
n.

†L
ua

ig
h

an
lu

ac
h

ai
nm

ni
úi

l
ag

us
an

ci
ne

ál
sc

ai
re

.



[151] Foscríbhinn M

Uimh. 50. O. 74, r. 142

Tuairisceán ar chruinniú críochnaitheach an fhoirceanta.
(De bhun alt 263).

Tuairisceán ar chruinniú críochnaitheach an fhoirceanta.
(Foirceannadh toilteanach ag comhaltaí).

Ainm na cuideachta

Uimh. na cuideachta

Arna thíolacadh ag

Do chláraitheoir na gcuideachtaí,

Tá ormsa, as ,
is Leachtaitheoir Teoranta, a chur in iúl duit go ndearnadh
cruinniú ginearálta den chuideachta a thionól go cuí an/a ghairm go cuí don
(a) lá de , 19 , de bhun alt 263 d’Acht na gCuid-
eachtaí, 1963, chun cuntas (a bhfuil cóip de i gceangal leis seo) (b) a leagan
faoina bhráid ag taispeáint conas a seoladh foirceannadh na cuideachta agus
conas a diúscraíodh maoin na cuideachta, agus go ndearnadh an céanna dá
réir sin (nó nach raibh córam i láthair ag an gcruinniú).

Arna dhátú

(Arna shíniú) (c)
Leachtaitheoir.

(a) Scrios na focail nach mbaineann.
(b) Ní foláir an chóip den chuntas atá ag gabháil leis an tuairisceán seo a

bheith fíordheimhnithe le síniú an Leachtaitheora.
(c) Le síniú ag gach Leachtaitheoir má tá níos mó ná Leachtaitheoir

amháin ann.

Uimh. 51. O. 74, r. 143

Tuairisceán ar chruinnithe críochnaitheacha an fhoirceanta.
(De bhun alt 273).

Tuairisceán ar chruinniú críochnaitheach foirceanta comhaltaí agus
creidiúnaithe.

(Foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe).

Ainm na cuideachta

Uimh. na cuideachta

Arna thíolacadh ag

Do chláraitheoir na gcuideachtaí,

Tá ormsa, as ,
is Leachtaitheoir Teoranta, a chur in iúl duit—
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(1) go ndearnadh cruinniú ginearálta den chuideachta thuasainmnithe a
thionól go cuí an/a ghairm go cuí don (a) lá de , 19 ,
de bhun alt 273 d’Acht na gCuideachtaí, 1963, chun cuntas (a bhfuil cóip de
i gceangal leis seo) (b) a leagan faoina bhráid ag taispeáint conas a seoladh
foirceannadh na cuideachta sin agus gur diúscraíodh maoin na cuideachta
sin, agus go ndearnadh an céanna dá réir sin (nó nach raibh córam i láthair
ag an gcruinniú).

(2) go ndearnadh cruinniú de chreidiúnaithe na cuideachta sin a thionól
go cuí an/a ghairm go cuí don (a) lá de , 19 , de
bhun alt 273 d’Acht na gCuideachtaí, 1963, chun an cuntas sin a dúradh a
leagan faoina bhráid ag taispeáint conas a seoladh foirceannadh na cuid-
eachta sin agus conas a diúscraíodh maoin na cuideachta sin agus go
ndearnadh an céanna dá réir sin (nó nach raibh córam i láthair ag an
gcruinniú).

Arna dhátú

(Arna shíniú) (c).
Leachtaitheoir.

(a) Scrios na focail nach mbaineann.
(b) Ní foláir an chóip den chuntas atá ag gabháil leis an tuairisceán seo a

bheith fíordheimhnithe le síniú an Leachtaitheora.
(c) Le síniú ag gach Leachtaitheoir má tá níos mó ná Leachtaitheoir

amháin ann.
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FOSCRÍBHINN N.

An nós imeachta i gcás Iarratas faoi Achtanna na gCuideachtaí
seachas iarratais a bhaineann le foirceannadh.

Uimh. 1. O. 75, r. 3

Achainí
An Ard-Chúirt

19 Uimh.

Maidir le [Teoranta] [Cuideachta Phoiblí Theoranta]
agus maidir le hAcht na gCuideachtaí, 1963

Don Ard-Chúirt

San achainí umhal ó as
léirítear mar a leanas

1. Rinneadh an t-achainíoch, an chuideachta thuasainmnithe (dá ngair-
tear ‘‘an chuideachta’’ anseo ina dhiaidh seo), a chorprú an lá de

sa Stát (nó i de réir mar a bheidh) faoi Acht
na gCuideachtaí, 1963, mar chuideachta faoi theorainn scaireanna.

2. Tá oifig chláraithe na cuideachta i

3. Is iad na cuspóirí ar lena n-aghaidh a bunaíodh an chuid-
eachta mar aon leis na cuspóirí eile atá
leagtha amach i Meabhrán Comhlachais na Cuideachta.

4. Is é £ , agus é roinnte i scaireanna £ an ceann, caipiteal
ainmniúil na cuideachta.

5. Is é scairchaipiteal íosta údaraithe na cuideachta (i gcás cuideachta
poiblí teoranta)

6. Tá gnó á sheoladh ag an gcuideachta ó shin.

(Leag amach anseo mír ar mhír na fíorais ar a bhfuil a sheasamh ag an
achainíoch agus críochnaigh mar a leanas):—

Impíonn an t-achainíoch dá bhrí sin mar a leanas:

(1) Go

(2) nó go ndéanfar cibé ordú eile sna cúrsaı́ réamhráite is cuı́ leis an gCúirt
Onórach seo.

Nóta:- Tá (Níl) sé beartaithe an achainí seo a sheirbheáil.

Uimh. 2. O. 75, r. 7(2)

Mionnscríbhinn ag fíorú liosta creidiúnaithe.

(Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1).

Mionnaímse, A.B. as , agus deirim mar a leanas:
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1. Sa scríbhinn pháipéir ar a bhfuil an marc A, agus ar ar shínigh mé
m’ainm sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, tá liosta de chreid-
iúnaithe na cuideachta thuasainmnithe agus de na daoine a raibh éilimh acu
uirthi an lá de 19 (an dáta a socraíodh leis an
Ordú san ábhar seo dar dáta an lá de ), mar aon lena
seoltaí faoi seach agus cineál agus méid a bhfiach nó a n-éileamh faoi seach,
agus, de réir mar is fearr is eol dom agus mar a cuireadh i bhfios dom agus
mar a chreidim, is liosta fíor cruinn de na creidiúnaithe sin agus de na
daoine sin a raibh éilimh acu ar an lá réamhráite an liosta sin.

2. De réir mar is fearr is eol dom agus mar a chreidim, ní raibh, ar an
dáta réamhráite, aon fhiach ná éileamh ann a bheadh, dá mba ar an dáta
sin a thosódh foirceannadh na cuideachta sin, inghlactha faoi chruthúnas i
gcoinne na cuideachta sin seachas na fiacha, ná taobh amuigh de na fiacha,
atá leagtha amach sa liosta sin. Is féidir liom an ráiteas seo a dhéanamh de
bhun fíoras is feasach dom mar na cuideachta sin
agus de bhun eolais a fuarthas as gnóthaí, leabhair, doiciméid agus páipéir
na cuideachta sin a imscrúdú agus a scrúdú.

Arna mhionnú etc.

O. 75, r. 7(2) Uimh. 3.

An liosta creidiúnaithe dá dtagraítear i bhfoirm Uimh. 2.

A.

(Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1).

Tugadh ar aird agus taispeánadh an liosta creidiúnaithe seo, ar a bhfuil
an marc A, do A.B. agus is é an liosta creidiúnaithe é dá dtagraítear sa
mhionnscríbhinn uaidh a mionnaíodh os mo chomhairse an lá seo
de 19 .

Coimisinéir Mionnaí.

Ainmneacha, seoltaí agus An cineál féich nó Méid an fhéich nó an
tuairisc na gcreidiúnaithe éilimh éilimh

O. 75, r. 10(4) Uimh. 4.

Fógra do chreidiúnaithe.

(Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1).

Do

Tugtar fógra duit leis seo gur tíolacadh achainí don Ard-Chúirt (luaigh
anseo go hachomair an cineál faoisimh atá á lorg) agus, i liosta na
ndaoine a n-admhaíonn an chuideachta gur chreidiúnaithe de chuid na
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cuideachta iad an lá de , go bhfuil d’ainmse taifeadta mar
chreidiúnaí i leith (luaigh anseo méid an fhéich nó cad é an cineál éilimh é).
Má tá tú á éileamh go raibh tú, an lá deiridh sin atá luaite, i do chreidiúnaí
i leith suime is mó ná mar atá luaite thuas, ní foláir duit, an lá
de , nó roimhe sin, sonraí i dtaobh d’éilimh, mar aon le
hainm agus áit chláraithe ghnó d’aturnae (más ann), a chur chuig an aturnae
thíos-sínithe i . Mura ndéanfaidh tú amhlaidh, glacfar gur
taifead ceart sna himeachtaí go léir faoin achainí sin thuas an taifead sin
thuas sa liosta creidiúnaithe.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann na Cuideachta sin.

Uimh. 5. O. 75, r. 8

Fógrán i dtaobh achainí agus liosta creidiúnaithe.

Maidir le [Teoranta] [Cuideachta Phoiblí
Theoranta] agus maidir le hAcht na gCuideachtaí, 1963.

Tugtar fógra leis seo go ndearnadh achainí ar (luaigh anseo go hachomair
an cineál faoisimh atá á lorg) a thíolacadh don Ard-Chúirt an lá
de , 19 , agus go bhfuil an achainí sin ar feitheamh
anois. (Cuir leis más cuí) Agus, le hOrdú dar dáta an lá de

19 , gur ordaíodh Fiosrúchán faoi fhiacha, éilimh agus
dliteanais na cuideachta an lá de 19 . Táthar tar
éis liosta de na daoine a n-admhaítear iad a bheith ina gcreidiúnaithe de
chuid na cuideachta i leith fiach, éileamh agus dliteanas atá faoi réim an
Fhiosrúcháin sin, an lá sin de , 19 , a chomhdú sa
Phríomh-Oifig agus féadfar é a iniúchadh in oifigí na cuideachta
i nó in oifig (luaigh anseo ainm aturnae na cuideachta agus
seoladh a oifige) tráth ar bith le linn gnáthuaireanta gnó ar £0.25 a íoc. Aon
duine atá á éileamh go raibh sé, an lá sin de 19 ,
agus go bhfuil sé fós, ina chreidiúnaí de chuid na cuideachta i leith aon
fhéich, éilimh nó dliteanais den sórt sin, más rud é nach bhfuil sé taifeadta
ar an liosta sin agus go bhfuil sé á éileamh go dtaifeadfaí amhlaidh é, ní
foláir dó, an lá de , nó roimhe sin, a ainm agus a
sheoladh agus na sonraí i dtaobh a éilimh, mar aon le hainm agus seoladh
a aturnae (más ann), a chur isteach chuig an aturnae thíos-sínithe
i nó, mura ndéanfaidh sé amhlaidh, beidh cosc
air agóid a dhéanamh in aghaidh dheonú an fhaoisimh a lorgaítear san
achainí.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann na cuideachta sin.

Uimh. 6. O. 75, r. 9

Mionnscríbhinn mar fhreagra ar fhiosrúchán.

(Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1).

Mionnaímidne, C.D. as (rúnaí nó oifigeach eile
de chuid na cuideachta thuasainmnithe), X.Y. as
(aturnae na cuideachta sin) agus A.B. as stiúrthóir
bainistı́ochta (nó oifigeach eile) na cuideachta sin, agus deirimid, go leithleach,
mar a leanas:
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Deirimse, an C.D. sin, ar mo shon féin:

(1) Rinne mé, an lá de 19 , ar an modh a luaitear
anseo ina dhiaidh seo, cóip dhílis den fhógra ar a bhfuil an marc B, agus
ar ar shínigh mé m’ainm sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, a
sheirbheáil ar gach duine de na daoine faoi seach a bhfuil a n-ainmneacha,
a seoltaí agus a dtuairiscí sa chéad cholún den liosta creidiúnaithe, ar a
bhfuil an marc A, dá dtagraítear sa mhionnscríbhinn ó
a comhdaíodh an lá de , 19 .

(2) Sheirbheáil mé na cóipeanna sin faoi seach den fhógra sin trí na
cóipeanna sin faoi seach, arna ndíriú go cuí chuig na daoine sin faoi seach,
de réir a n-ainmneacha agus a seoltaí faoi seach ar an liosta sin (is é sin, na
seoltaí nó na háiteanna cónaithe is déanaí is eol a bheith ag na daoine sin
faoi seach), agus leis na stampaí poist is cuí greamaithe díobh mar litreacha
réamhíoctha, a chur isteach i mbosca postoifige chun litreacha a ghlacadh
i idir a chlog agus a chlog, nóin, an lá
sin de .

Agus deirimse, an X.Y. sin, ar mo shon féin:

(3) Bhí cóip dhílis den fhógra ar a bhfuil an marc C, agus ar ar shínigh
mé m’ainm sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, san
an lá de , 19 , agus an lá de ,
19 .

(4) Sa scríbhinn pháipéir ar a bhfuil an marc D, agus ar ar shínigh mé
m’ainm sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, tá leagtha amach
agam liosta de na héilimh go léir, ar cuireadh sonraí ina dtaobh isteach
chugam de bhun an fhógra sin, ar a bhfuil an marc B, ó dhaoine atá á
éileamh iad a bheith ina gcreidiúnaithe de chuid na cuideachta i leith
suimeanna is mó ná mar atá luaite sa liosta creidiúnaithe, ar a bhfuil an
marc A, dá dtagraítear sa mhionnscríbhinn ó a
comhdaíodh an lá de , 19 .

nó

Ní dhearna duine ar bith de bhun an fhógra sin, ar a bhfuil an marc B,
éileamh a chur isteach chugam lena thaifeadadh ar an liosta sin i leith suime
is mó ná mar atá taifeadta amhlaidh ina leith sa liosta sin ar a bhfuil an
marc A.

(5) Sa scríbhinn pháipéir ar a bhfuil an marc E, agus ar ar shínigh mé
m’ainm sular mhionnaigh mé an mhionnscríbhinn seo, tá leagtha amach
agam liosta de na héilimh go léir, ar cuireadh sonraí ina dtaobh isteach
chugam de bhun an fhógra dá dtagraítear sa tríú mír den mhionnscríbhinn
seo ó dhaoine atá á éileamh iad a bheith ina gcreidiúnaithe de chuid na
cuideachta an lá de , 19 , ach nach bhfuil ar an
liosta creidiúnaithe sin ar a bhfuil an marc A, agus atá á éileamh go
dtaifeadfaí ann iad.

nó

Níor cuireadh chugam, de bhun an fhógra dá dtagraítear i mír (3) den
mhionnscríbhinn seo, aon éilimh ó dhaoine nach bhfuil taifeadta ar an liosta
sin, ar a bhfuil an marc A, á éileamh go ndéanfaí iad a thaifeadadh
amhlaidh.

Agus deirimidne, C.D. agus A.B., ar ár son féin:

(6) Sa chéad chuid den scríbhinn pháipéir sin ar a bhfuil an marc D agus
freisin sa chéad chuid den scríbhinn pháipéir sin ar a bhfuil an marc E, tá
leagtha amach againn faoi seach cibé cinn de na fiacha agus na héilimh
díobh sin a dúradh a n-admhaíonn an chuideachta iad a bheith dlite go
hiomlán nó go páirteach, agus cad é an méid a admhaítear a bheith dlite i
leith na bhfiach agus na n-éileamh faoi seach díobh sin a dúradh nach
n-admhaítear go hiomlán.
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(7) Sa dara cuid de gach ceann de na scríbhinní páipéir sin ar a bhfuil an
marc D agus an marc E, tá leagtha amach againn cibé cinn de na fiacha agus
na héilimh díobh sin a dúradh a dhíospóideann an chuideachta go hiomlán.

(8) Sna foilseáin sin D agus E tá dealú déanta againn ar na fiacha sin a
bhfuil sé beartaithe a méid iomlán a leithreasú ar cibé modh a ordóidh
an Breitheamh.

Uimh. 7. O. 75, r. 9

FOILSEÁN D DÁ dTAGRAÍTEAR I bhFOIRM UIMH. 6

(Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1).

LIOSTA d’FHIACHA AGUS d’ÉILIMH

ar cuireadh sonraí ina dtaobh chuig ............................................ ó dhaoine atá
á éileamh gur creidiúnaithe de chuid na cuideachta thuasainmnithe iad i
leith suimeanna is mó ná mar atá luaite sa liosta creidiúnaithe atá déanta
amach ag an gcuideachta.

AN CHÉAD CHUID

Fiacha nó éilimh a admhaíonn an chuideachta go hiomlán nó go páirteach:

Ainmneacha, Sonraí an An t-iomlán An méid a Na fiacha a
seoltaí agus éilimh a éilítear admhaíonn an bheartaítear a
tuairiscí na chuideachta a leithreasú go

gcreidiúnaithe bheith faoi hiomlán, cé go
réim an ndı́ospóidtear

fhiosrúcháin iad
agus a bheith

dlite don
chreidiúnaí

AN DARA CUID

Fiacha agus éilimh atá á ndíospóid go hiomlán ag an gcuideachta:

Ainmneacha, seoltaí Sonraí an An t-iomlán a Na fiacha a
agus tuairiscí na éilimh éilítear bheartaítear a
gcreidiúnaithe leithreasú go

hiomlán, cé go
ndíospóidtear

iad

Tugadh ar aird agus taispeánadh an scríbhinn pháipéir seo, ar a bhfuil an
marc D, do C.D., X.Y. agus A.B. faoi seach agus is ı́ an ceann ı́ dá dtagraı́tear
sa mhionnscríbhinn uathu a mionnaíodh an lá seo de
os mo chomhairse (le síniú anseo ag an gCoimisinéir nó ag an oifigeach ar
os a chomhair a mionnaíodh an mhionnscríbhinn).
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O. 75, r. 9 Uimh. 8.

FOILSEÁN E DÁ dTAGRAÍTEAR I bhFOIRM UIMH. 6.
(Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1).

LIOSTA d’FHIACHA AGUS d’ÉILIMH

ar cuireadh sonraí ina dtaobh chuig................................ ó dhaoine atá á éil-
eamh gur creidiúnaithe de chuid na cuideachta thuasainmnithe iad agus go
dtaifeadfaí iad sa liosta creidiúnaithe atá déanta amach ag an gcuideachta.

AN CHÉAD CHUID

Fiacha agus éilimh a admhaíonn an chuideachta go hiomlán nó go páirteach:

Ainmneacha, Sonraí an An t-iomlán An méid a Na fiacha a
seoltaí agus éilimh a éilítear admhaíonn an bheartaítear a
tuairiscí na chuideachta a leithreasú go

gcreidiúnaithe bheith faoi hiomlán, cé go
réim an ndı́ospóidtear

fhiosrúcháin iad
agus a bheith

dlite don
chreidiúnaí

AN DARA CUID

Fiacha agus éilimh atá á ndíospóid go hiomlán ag an gcuideachta:

Ainmneacha, seoltaí Sonraí an An t-iomlán a Na fiacha a
agus tuairiscí na éilimh éilítear bheartaítear a
gcreidiúnaithe leithreasú go

hiomlán, cé go
ndíospóidtear

iad

Tugadh ar aird agus taispeánadh an scríbhinn pháipéir seo, ar a bhfuil an
marc E, do C.D., X.Y. agus A.B. faoi seach agus is ı́ an ceann ı́ dá dtagraı́tear
sa mhionnscríbhinn uathu a mionnaíodh an lá seo de
os mo chomhairse (le síniú anseo ag an gCoimisinéir nó ag an oifigeach ar
os a chomhair a mionnaíodh an mhionnscríbhinn).
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O. 75, r. 10Uimh. 9.

FÓGRA DO CHREIDIÚNAITHE TEACHT ISTEACH AGUS
FIACH A CHRUTHÚ.

Maidir le (mar atá i bhFoirm Uimh. 1)

Ceanglaítear ort leis seo teacht isteach agus an fiach atá á éileamh agat
ar an gcuideachta thuasainmnithe a chruthú, trí do mhionnscríbhinn a
chomhdú agus fógra ina thaobh sin a thabhairt do ,
aturnae na cuideachta sin, an lá de seo chugainn nó
roimhe sin; agus ní mór duit freastal i bpearsa nó trí d’aturnae in Oifig
an Scrúdaitheora, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, an lá de ,
19 , ar a chlog nóin, is é sin, an t-am atá ceaptha chun
an t-éileamh a éisteacht agus a bhreithniú, agus aon urrúis nó doiciméid a
bhaineann le d’éileamh a thabhairt ar aird.

Mura ndéanfaidh tú na hordacháin sin thuas a chomhlíonadh, beidh cosc
ort agóid a dhéanamh in aghaidh dheonú an fhaoisimh a lorgaítear san
achainí (nó ní dhéanfar, sna himeachtaí uile maidir le deonú an fhaoisimh
a lorgaítear san achainí, tú a áireamh mar chreidiúnaí ach amháin i leith na
suime sin atá curtha síos os coinne d’ainm i liosta na gcreidiúnaithe).

Arna dhátú an lá de
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann na cuideachta sin.

Uimh. 10. O. 75, r. 13

Fógrán i dtaobh éisteacht achainí.

Maidir le (mar atá i bhFoirm Uimh. 1).
Tugtar fógra leis seo gur ordaíodh achainí a tíolacadh don Ard-Chúirt

an lá de ag lorg (luaigh anseo go hachomair an cineál
faoisimh a lorgaítear) a éisteacht os comhair na Cúirte an lá de

, 19 .
Arna dhátú
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann na Cuideachta.
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FÉIMHEACHT.

Uimh. 1.

Toghairm féichiúnaí.

An Ard-Chúirt.

Féimheacht.

Tugtar rabhadh duit leis seo, mura n-íocfaidh tú, laistigh de tar
éis an toghairm seo a sheirbheáil ort, le as
suim punt, is é sin, an tsuim atá á héileamh ort ag
de réir na sonraí atá formhuinithe ar an toghairm seo, nó mura ndéanfaidh
tú urrú nó imshocrú chun a shástachta in aghaidh na suime sin, go mbeidh
gníomh féimheachta déanta agat a bhféadfar tú a bhreithniú i d’fhéimheach
ina leith, ar achainí a thíolacadh i do choinne ón
sin, mura rud é go mbeidh iarratas déanta agat, laistigh den tréimhse ama
réamhráite, chun na Cúirte chun an toghairm seo a dhíbhe ar an bhforas
nach bhfuil fiacha ar bith ag an sin ort nó nach bhfuil
d’fhiacha ag an sin ort ach suim is lú ná fiche punt, nó go
bhfuair tú tearmann ón gCúirt nó ó chúirt féimheachta áitiúil sular seir-
bheáladh an toghairm seo ort.

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte an lá seo de ,
19 .

Tabhair do d’aire go speisialta.

Gurb é a thiocfaidh d’aon fhaillı́ i gcomhlı́onadh a bhforéilı́tear sa toghairm
go bhféadfar tú a bhreithniú i d’fhéimheach ar achainı́ féimheachta a thı́olacadh
i do choinne ón sin.

Más rud é, áfach, nach bhfuil fiacha ar bith ag an
sin ort nó nach bhfuil d’fhiacha ag an sin ort ach
suim is lú ná fiche punt, ní foláir duit iarratas a dhéanamh chun na Cúirte,
laistigh de tar éis an toghairm seo a sheirbheáil, chun an
toghairm a dhíbhe, trí mhionnscríbhinn san fhoirm fhorordaithe a chomhdú
in Oifig an Scrúdaitheora, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, á rá nach
bhfuil fiacha ort amhlaidh, nó nach bhfuil d’fhiacha ort amhlaidh ach suim
is lú ná fiche punt, nó go bhfuair tú, sular seirbheáladh an toghairm seo ort,
tearmann ón gCúirt, nó ó chúirt féimheachta áitiúil, agus as a aithle sin
ceapfar lá chun d’iarratas a éisteacht.

(Arna shíniú)

Aturnae thar cheann an sin

[Seoladh]

Sonraí an éilimh

[Leag amach]
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Uimh. 2.

Sonraí an éilimh, agus fógra ag éileamh íocaíochta.

Do as

Is iad seo a leanas sonraí an éilimh atá ag an sínitheoir seo thíos as
ortsa, an sin, agus arb é a mhéid suim

[tugtar sonraí mionsonraithe].

Bíodh seo ina fhógra go bhfuil íoc na suime sin láithreach á
éileamh leis seo ag , an sin.

Arna dhátú

(Arna shíniú)
...........................................................

[luaigh an cháil].

Uimh. 3.

Toghairm féichiúnaí—beirt chreidiúnaí nó níos mó nach
comhpháirtithe.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Do as

Tugtar rabhadh duit leis seo, mura n-íocfaidh tú, laistigh de
tar éis an toghairm seo a sheirbheáil ort, le
as suim , agus
le suim , agus
le suim ,
is é sin, na suimeanna atá á n-éileamh acu ort de réir na sonraí atá i gceangal
leis an toghairm seo, nó formhuinithe ar an toghairm seo, nó mura ndéan-
faidh tú urrú nó imshocrú chun a sástachta faoi seach in aghaidh na
suimeanna sin, go mbeidh gníomh féimheachta déanta agat a bhféadfar tú
a bhreithniú i d’fhéimheach ina leith, ar achainí a thíolacadh i do choinne
ón sin agus ón sin, mura rud é
go mbeidh iarratas déanta agat, laistigh den tréimhse ama réamhráite, chun
na Cúirte chun an toghairm seo a dhíbhe, ar an bhforas nach bhfuil fiacha
ar bith ag an sin ná ag an
sin ort, nó nach bhfuil d’fhiacha acu ort ach suim is lú ná fiche punt, nó
go bhfuair tú tearmann ón gCúirt, nó ó chúirt féimheachta áitiúil, sular
seirbheáladh an toghairm seo ort.

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte, an lá seo de ,
19 .

Tabhair do d’aire go speisialta.

Gurb é a thiocfaidh d’aon fhaillı́ i gcomhlı́onadh a bhforéilı́tear sa toghairm
go bhféadfar tú a bhreithniú i d’fhéimheach ar achainı́ féimheachta a thı́olacadh
i do choinne ón sin agus ón sin.

Más rud é, áfach, nach bhfuil fiacha ar bith ag an
sin ná ag an sin ort, nó nach bhfuil d’fhiacha acu
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ort ach suim is lú ná fiche punt, ní foláir duit iarratas a dhéanamh chun na
Cúirte, laistigh de tar éis an toghairm seo a sheirbheáil, chun
an toghairm seo a dhíbhe, trí mhionnscríbhinn san fhoirm fhorordaithe a
chomhdú in Oifig an Scrúdaitheora, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath,
á rá nach bhfuil fiacha ort amhlaidh, nó nach bhfuil d’fhiacha ort amhlaidh
ach suim is lú ná fiche punt, nó go bhfuair tú, sular seirbheáladh an toghairm
seo ort, tearmann ón gCúirt, nó ó chúirt féimheachta áitiúil, agus as a aithle
sin ceapfar lá chun d’iarratas a éisteacht.

(Arna shíniú) Aturnae thar ceann an sin
[Seoladh]

Sonraí an éilimh ó
Sonraí an éilimh ó 9Sonraí an éilimh ó

[Leag amach]

Uimh. 4.

Mionnscríbhinn do thoghairm féichiúnaí.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Mionnaímse, [mura creidiúnaí, luaigh an cháil]
agus deirim mar a leanas:

1. Tá as
i i bhfiacha go cóir agus go fı́rinneach ag
as i suim as [luaigh an cineál féich].

2. [más cuí]: Tá an sin ina thrádálaí de réir bhrí
an reachta, agus trádáil ar siúl aige i .

3. Ar nó um an lá de , 19 , cuireadh cuntas i
scríbhinn ar shonraí an éilimh, leis an bpost [nó de réir mar a bhí], arna
dhíriú chuig an sin i
i réamhráite, agus éilíodh air níos mó ná uair amháin
an fiach sin a íoc.

4. Ar an lá de , 19 , rinneadh iarratas chuig an
sin go pearsanta [nó cibé dóigh eile ina ndearnadh].

5. Níl ar seilbh ag , an sin,
aon urrús ná billí ná nótaí in aghaidh an fhéich sin seachas mar atá luaite
anseo roimhe seo.

Arna mhionnú, etc.

Eisítear toghairm an fhéichiúnaí.
Scrúdaitheoir.
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Uimh. 5.

Mionnscríbhinn gur seirbheáladh toghairm féichiúnaí.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Maidir le hachainí um breithniú féimheachta ó
as i gcoinne
as

Mionnaímse, as ,
atá 16 bliana d’aois agus os a chionn, agus deirim go ndearna mé, an lá
de , 19 , cóip shéalaithe den toghairm féichiúnaí, maille
le cóip shéalaithe de shonraí an éilimh i gceangal léi, a bhfuil na scríbhinní
bunaidh díobh faoi seach i gceangal leis seo, a sheirbheáil go pearsanta
ar an sin trína seachadadh ar an
sin, agus trína bhfágáil aige, i i agus
le linn na seirbheála sin thaispeáin mé don sin scríbhinn
bhunaidh na toghairme sin agus shonraí an éilimh.

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 6.

Fógra um sheirbheáil ionadach ar thoghairm féichiúnaí le fógrán.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Do as
Maidir le toghairm féichiúnaí a eisíodh i do choinne ó

as
Bíodh seo ina fhógra, ar thoghairm féichiúnaí a bheith deonaithe i do

choinne ag an gCúirt seo, gur ordaigh an Chúirt go measfar gurb ionann
foilsiú an fhógra seo i agus seirbheáil na toghairme
sin ort an seachtú lá tar éis an fógra a fhoilsiú amhlaidh.

Féadfaidh tú cóip den toghairm a iniúchadh in Oifig an Scrúdaitheora,
na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath.

Arna dhátú

(Arna shíniú)
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Uimh. 7.

Fógra um iarratas chun toghairm féiciúnaí a dhíbhe.

An Ard-Chúirt
Féimheacht.

Maidir le toghairm féichiúnaí ó as
i gcoinne as , dar dáta an lá
de , 19 .

Tugtar fógra leis seo go ndearnadh mionnscríbhinn ón
sin a chomhdú in Oifig an Scrúdaitheora agus go mbeidh an t-iarratas
ón sin chun an toghairm sin a dhíbhe á éisteacht ag
an gCúirt Dé , an lá de , 19 , ar
a haon déag a chlog roimh nóin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do Scrúdaitheoir.

Uimh. 8.

Mionnscríbhinn mar fhoras le hiarratas chun toghairm féichiúnaí a
dhíbhe.

An Ard-Chúirt
Féimheacht.

Maidir le toghairm féichiúnaí ó
i gcoinne
as , dar dáta an lá de , 19 .

Mionnaímse, an thuasainmnithe, agus deirim gur
seirbheáladh an toghairm thuasluaite orm an lá de ,
19 , agus nach bhfuil mé i bhfiacha ag an sin in
aon suim fiche punt [nó go raibh tearmann ón gCúirt nó ó chúirt
féimheachta áitiúil faighte agam sula ndearnadh an tseirbheáil sin orm].

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 9.

Dearbhú dócmhainneachta.

An Ard-Chúirt
Féimheacht.

Dearbhaímse, , as ,
leis seo nach féidir liom freastal do mo ghealltanais i leith mo
chreidiúnaithe.

Arna dhátú
(Arnu shíniú)

Finné Aturnae.
Fuarthas Dé an lá de , 19 , ar

a chlog nóin.
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Uimh. 10.

Mionnscríbhinn ag fíorú dearbhú dócmhainneachta.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Maidir le dearbhú dócmhainneachta ó
Mionnaímse, as ,
aturnae, agus deirim go raibh mé i láthair agus go bhfaca mé
an sin ag síniú an dearbhaithe dócmhainneachta dar
dáta an lá de , 19 , a bhfuil m’ainm curtha agam
leis mar fhinné. Agus deirim gur thug mé don sin,
sular shínigh sé an dearbhú dócmhainneachta sin, míniú ar ábhar agus éirim
an dearbhaithe; agus mhínigh mé dó, ar chomhdú an dearbhaithe sin in
Oifig an Scrúdaitheora, go mbeadh gníomh féimheachta déanta aige. Agus
deirim gurb é m’ainm dílis i mo lámhscríbhneoireacht féin an t-ainm

atá curtha mar fhinné leis an dearbhú sin.

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 11.

Achainí ó fhéichiúnaí chun é a bhreithniú ina fhéimheach.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh.....

San achainí umhal ó as
léirítear mar a leanas:

Ní féidir leis an achainíoch freastal dá ghealltanais i leith a chreidiúnaithe,
agus creideann an t-achainíoch go fírinneach go bhféadfaidh sé a shuíomh
chun sástacht na Cúirte gur leor an t-eastát atá ar fáil aige chun suim cúig
chéad déag punt ar a laghad a sholáthar.

Dá bhrí sin impíonn an t-achainíoch go mbreithneofaí ina fhéimheach é.
Arna dhátú
(Arna shíniú)

Finné

Fuarthas an lá seo de , 19 , ar a chlog
nóin.

(Nı́ mór an mhionnscrı́bhinn seo a leanas a fhormhuiniú ar chúl na hachainı́).

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Mionnaímse, as ,
an t-achainíoch atá ainmnithe san achainí lastall, agus deirim go bhfuil san
achainí sin tuairisc chóir iomlán orm ó thaobh m’ainm, mo thrádála nó mo
ghairme, agus na háite cónaithe agus gnó is déanaí agus is gnách agam, agus
gur fíor gach a líomhnaítear san achainí sin.

Arna mhionnú, etc.
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Uimh. 12.

Achainí féimheachta ó chreidiúnaí.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh.

San achainí umhal ó as
léirítear mar a leanas:

1. Tá as
i bhfiacha ag an achainíoch i suim .

2. Níl ag an achainíoch, ná níl ag aon duine ná daoine thar a cheann, aon
mhorgáiste, muirear ná lian ar eastát an fhéichiúnaí ná ar aon chuid dá
eastát mar urrús in aghaidh an fhéich sin nó aon choda de [nó Tá urrús ag
an achainíoch in aghaidh íoc na suime [nó coda den tsuim] sin, ach tabhar-
faidh sé suas an t-urrús sin ar mhaithe le crediúnaithe i
gcás é a bhreithniú ina fhéimheach nó Tá urrús ag an achainíoch in aghaidh
íoc na suime [nó coda den tsuim] sin agus measann sé gur fiú suim

an t-urrús sin].

3. Rinne an sin gníomh féimheachta laistigh de shé
mhí sular tíolacadh an achainí seo de réir mar a chuir
i bhfios don achainíoch agus mar a chreideann sé.

Dá bhrı́ sin impı́onn an t-achainı́och go ndéanfaı́, tar éis a bhfuil riachtanach
chuige sin a chruthú, ar éisteacht na hachainí seo, an sin
a bhreithniú ina fhéimheach.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Finné (Achainíoch).

Fuarthas an lá seo de , 19 , ar a chlog
nóin.

[Ní mór an mhionnscríbhinn seo a leanas a fhormhuiniú ar chúl na hachainí].

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Mionnaíonn an t-achainíoch atá ainmnithe san achainí lastall agus deir
gur fíor gach a líomhnaítear san achainí sin.

Arna mhionnú etc.
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Uimh. 13.

Ordú dúblach um breithniú féimheachta agus fógra don fhéimheach.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh.
Os comhair an Bhreithimh Uasal

Maidir le hachainí féimheachta ó
i gcoinne

Ar an achainí sin a éisteacht an lá seo inniu, agus tar éis cruthúnas sásúil
a thabhairt ar fhiach an achainígh agus ar an ngníomh féimheachta (agus
ar thrádáil).

Ordaítear an sin a bhreithniú ina fhéimheach agus
déantar amhlaidh leis seo.

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte an lá seo de ,
19 .

Aturnae thar ceann an achainígh.

(seoladh)

[Féach an fógra lastall].

[Ní mór an fógra seo a leanas a fhormhuiniú ar chúl an ordaithe]:

Is é an tréimhse ama a lamháiltear chun cúis a shuíomh don Chúirt in
aghaidh bhailı́ocht an ordaithe seo um breithniú féimheachta ná trı́ lá
ón lá a sheirbheálfar an t-ordú dúblach seo ar an bhféimheach,
mura cuí leis an gCúirt an tréimhse ama sin a fhadú de réir an Irish
Bankrupt and Insolvent Act, 1857 (alt 129).

Uimh. 14.

Fógra ó fhéichiúnaí faoi chúis a shuíomh in aghaidh bhailíocht an
bhreithnithe féimheachta.

An Ard-Chúirt.

Féimheacht.

Maidir le Uimh.
Féimheach.

Tugtar fógra leis seo go bhfuil ar intinn ag an sin cúis
a shuíomh don Chúirt in aghaidh bhailíocht an bhreithnithe féimheachta a
rinneadh ina choinne an lá de , 19 , agus go bhfuil
ar intinn fiach an chreidiúnaí achainíoch [nó an gníomh féimheachta nó an
trádáil] a dhíospóid.

Arna dhátú
(Arna shíniú)
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Do
Aturnae thar ceann

[Seoladh]

[Ní mór formhuiniú mar a leanas a chur ar chúl an fhógra seo:]

An Ard-Chúirt.

Féimheacht.

Maidir le Uimh.
Féimheach.

Fógra go bhfuil ar intinn cúis a shuíomh in aghaidh an bhreithnithe
féimheachta.

Dé an lá de , 19 , ar 11 a chlog
roimh nóin, atá ceaptha chun an chúis in aghaidh an bhreithnithe
féimheachta san fhógra seo istigh a éisteacht os comhair na Cúirte.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Scrúdaitheoir.

Uimh. 15.

SUBPOENA ar fhéimheach chun freastal ar shuíonna poiblí.

An Ard-Chúirt.

Féimheacht.

Maidir le Uimh.
Féimheach.

Do [an féimheach].

Ceanglaítear ort leis seo freastal agus laithriú go pearsanta os comhair na
Cúirte, sna Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, ag dhá shuí phoiblí den
Chúirt, chun dul faoi cheistiú, agus chun nochtadh agus follasú iomlán
fírinneach a dhéanamh ar d’eastát agus d’earraí uile de réir an reachta;
tionólfar an chéad cheann de na suíonna sin an lá de ,
19 , agus an dara ceann de na suíonna sin an lá de ,
19 , ar a haon déag a chlog roimh nóin gach lá.

Seachain agus ná cliseadh ort ina chomhlíonadh seo.

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte i mBaile Átha Cliath, an lá seo
de , 19 .

Scrúdaitheoir.

Féach an fógra lastall.

[Ní mór an fógra seo a leanas a fhormhuiniú ar chúl an fhógra]:

1. Is é dualgas an fhéimhigh é liostaí dá chreidiúnaithe agus dá fhéich-
iúnaithe go léir a sheachadadh ar an Sannaí Oifigiúil, na Ceithre Chúirt,
Baile Átha Cliath, a luaithe is féidir.
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2. Ní mór ráiteas gnóthaí an fhéimhigh, arna fhíorú faoi mhionn san
fhoirm fhorordaithe, a chomhdú in Oifig an Scrúdaitheora, i ndúblach, tráth
nach déanaí ná an lá roimh an gcéad suí poiblí atá luaite sa toghairm
lastall.

3. Is é dualgas an fhéimhigh é dul i mbun a ráiteas gnóthaí a ullmhú
láithreach ionas go bhféadfar é a chomhdú mar atá ordaithe thuas.

Uimh. 16.

Ráiteas gnóthaí ó fhéimheach nó ó fhéichiúnaí comhshocraíochta.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Dáta comhdaithe na hachainí Uimh.
An chéad suí ceaptha do
Maidir le as
Ráiteas gnóthaí an sin tráth comhdaithe na hachainí
san ábhar seo.

DLITEANAIS SÓCMHAINNÍ

£ s. d. £ s. d.
Creidiúnaithe neamhurraithe Measluach stoic agus airnéisí

de réir liosta (A), agus sochorraithe de réir liosta
creidiúnaithe in aghaidh (F) … … …
cíosa, cánacha, tuarastal
agus pá san áireamh, mar
atá i bhfoliosta (A) …

£ £
Creidiúnaithe lán- Fiacha atá dlite dom,

urraithe de réir lena n-áirítear billí
liosta (B) infhála atá ar láimh

Lúide measluach de réir liosta (G), a
na n-urrús … rangaím mar a

leanas:—
Dea-fhiacha …

Barrachas … Fiacha amhrasacha …
Drochfhiacha …

Creidiúnaithe páirt-
urraithe de réir
liosta (C) …

Measluach na An tIomlán …
n-urrús* … *Abair cé acu

atá, nó nach
bhfuil, an
barrachas
thuasluaite san
áireamh.



Mura raibh tú i
d’fhéimheach
cheana, nó i
d’fhéichiúnaí
comhshocraíochta,
scrios amach.

Ní mór na
dátaí agus na
suimeanna a lua
go cruinn.
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Dliteanais nach bhfuair A mheasaim a
mé comaoin ar bith ina thabharfaidh isteach
n-aghaidh de réir liosta Airgead tirim sa bhanc
(D) agus nach bhfuil agus ar láimh … …
ar áireamh i bhfiacha Measluach mo ruílsí
na gcreidiúnaithe agus mo léasachtaí,
urraithe nó páirt- gan eire, de réir
urraithe. liosta (H) … …

Measluach maoine eile
de réir liostaí (I)
agus (J) … …

Barrachas ó urrúis i
lámha na gcreid-
iúnaithe, arna
thabhairt anall …

Iomlán na meas-
sócmhainní £ ———

An tEasnamh … …
———

An tIomlán £

£
Dliteanais ar

bhillí a
lascainigh
mé de réir
liosta (E)
agus nach
bhfuil ar
áireamh i
bhfiacha na
gcreidiúnaithe
urraithe nó
páirturraithe

As an méid sin
measaim go
gcruthófar in
aghaidh
m’eastáit
le haghaidh
díbhinne …

———

Iomlán na bhfiach … £

Rinneadh féimheach díom sa bhliain

I rith na bliana thíolaic mé achainí ar chomhshocraíocht agus rinneadh
comhshocraíocht sa phunt ar fhiacha arb é a méid £

(Arna shíniú)
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Liosta (A). Fiacha atá dlite uaim.

Creidiúnaithe neamhurraithe.

Ainmneacha An cineál féich agus
agus tuairiscı́ na a chomaoin agus,
gcreidiúnaithe má díospóideadh an

An
agus na An dáta ar fiach iomlán, nó cuid

creidiúnaı́, Méid an
n-éilitheoirı́, ar tabhaı́odh de, fáth na díospóide

a uimhir fhéich
mar aon leis an fiach sin; agus más

leantach
na seoltaı́ atá, meastachán a
nó is déanaı́ chuirtear síos,

a bhı́, acu abair gurb ea.

£

Nótaí:
Ní mór an dáta ar ar tabhaíodh an fiach a thabhairt, is é sin, an lá agus an

mhí agus an bhliain (más indéanta).
I gcás fritháirimh, ní foláir ainm an chreidiúnaí a chur sa liosta seo, agus

méid an fhéich atá dlite dó agus atá á éileamh air a chur faoi lúibíní ach gan a
thabhairt isteach sa cholún ach an t-iarmhéid, de réir mar is cuí sa chás.

(Arna shíniú)

Foliosta (A).—Fiacha atá dlite uaim.

Creidiúnaithe in aghaidh cíosa, rátaí, cánacha, tuarastal agus pá.

Ainmneacha agus
tuairiscí na An méid atá

An cineál An méid
Uimh. gcreidiúnaithe agus na iníoctha go

éilimh* iomlán
seoltaí atá, agus is hiomlán
déanaí a bhí, acu

£

An méid a
tugadh anall ó
liosta A. £

An tIomlán £

*Luaigh cé acu in aghaidh ‘‘cíos’’, ‘‘rátaí’’, ‘‘cánacha’’, ‘‘tuarastail’’ nó ‘‘pá’’
é, agus inis go cruinn na dátaí ar a raibh siad dlite.
Nótaí:

Ná cuirtear cíos sa cholún deireanach.
I gcás pá nó tuarastail, níl iníoctha go hiomlán ach pá ceithre mhí, agus pá

dhá mhí i gcás saothraí nó oibrí.

(Arna shíniú)
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Liosta (B). Fiacha atá dlite uaim.

Creidiúnaithe lánurraithe faoi mhorgáiste, muirear nó lian ar eastát an
fhéichiúnaí nó ar aon chuid de.

Ainmneacha agus
Sonraí ar urrúis

tuairiscí na
Méid an gach creidiúnaí, Measluach

Uimh. gcreidiúnaithe agus
fhéich agus a ndátaí go na n-urrús

sonraí an fhéich
cruinn

atá faoi urrús

£ £

£ £

Nóta:
Ní mór an dáta ar ar tabhaíodh na fiacha a thabhairt, is é sin, an lá agus an

mhí agus an bhliain (más indéanta).

(Arna shíniú)

Liosta (C). Fiacha atá dlite uaim.

Creidiúnaithe páirturraithe faoi mhorgáiste, muirear nó lian ar eastát an
fhéichiúnaí nó ar aon chuid de.

Ainmneacha agus
Sonraí ar urrúis

tuairiscí na
Méid an gach creidiúnaí, Measluach

Uimh. gcreidiúnaithe agus
fhéich agus a ndátaí go an urrúis

sonraí an fhéich
cruinn

atá faoi urrús

£ £

£ £

Nóta:
Ní mór an dáta ar ar tabhaíodh an fiach a thabhairt, is é sin, an lá agus an

mhí agus an bhliain (más indéanta).

(Arna shíniú)
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Liosta (D).

Dliteanais nach bhfuair mé comaoin ina leith, agus nach bhfuil ar áireamh
i liosta (B) ná i liosta (C).

Ainmneacha
agus tuairiscı́ An cineál

Ar
na gcreid- Méid an dliteanais nó

admhaı́odh
iúnaithe, dliteanais An dáta ar éilimh agus a

Uimh. nó ar
agus na nó an ar tabhaíodh chomaoin; agus má

díospóid-
seoltaı́ atá, éilimh díospóideadh, fáth

eadh
nó is déanaı́ na díospóide

a bhı́, acu

£

£

Nóta:
Ní mór an dáta ar ar tabhaíodh an fiach a thabhairt, is é sin, an lá agus an

mhí agus an bhliain (más indéanta).

(Arna shíniú)

Liosta (E).

Dliteanas ar bhillí a lascainigh mé agus nach bhfuil ar áireamh i liosta (B)
ná i liosta (C).

An méid, más aon
mhéid é, a

Ainm agus An
mheastar a Ainm agus

seoladh (más dáta
Uimh. An méid chruthófar i seoladh an

eol) an is
gcoinne m’eastáit ghlacthóra

tsealbhóra inı́octha
le haghaidh

díbhinne

£ £

£ £

(Arna shíniú)
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Liosta (F). Airnéisí Sochorraithe.

Ainm, seoladh
agus tuairisc an

An áit Meas-
duine a bhfuil

ina bhfuil luach
Uimh. Tuairisc na hairnéisí ina Costas

na láith-
sheilbh nó

hairnéisí reach
faoina choimeád

anois aige

£ £
Stoc trádála ...
Earraí tís agus

troscán ...
Fíonta (luaigh na

cainníochtaí),
eadhon ...

Deochanna eile
(luaigh na
cainníochtaí),
eadhon ...

Pláta, unsaí
meáchain troí ...

Seoda ... ... ...
Ornáidí pearsanta

eile, eadhon ...
Capaill ... ...
Ba ... ... ...

Beostoc eile,
eadhon ...

Mótarfheithiclí
agus feithiclí
eile, eadhon ...

Stoc feirme ...
Uirlisí fearachais ...
Longa agus

scaireanna i
longa, eadhon ...

Airnéisí
sochorraithe eile

(Arna shíniú)
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LIOSTA (G).

Fiacha atá dlite dom

An dáta Ainm An Méid an fhéich An cineál
ar ar an seoladh faoin gceannteideal féich agus a
tabh- fhéich- atá, nó is is cuí chomaoin;
aíodh iúnaí déanaí a agus na

an fiach bhí, ag an Dea- Fiach Droch- hurrúis, más
bhféich- fhiach amh- fhiach ann, inaF

ói
li

ó
an

F
ói

li
ó 

an
m

hó
rl

ea
bh

ai
r

iúnaí, mar rasach leithA
n 

fé
ic

hi
ún

aí
,

a 
ui

m
hi

r 
le

an
ta

ch

aon lena
thuairisc

£ £ £

£

(Arna shíniú)
Nóta:

I gcás fritháirimh, ní foláir ainm an fhéichiúnaí a chur sa liosta seo agus
suimeanna na bhfiach atá dlite dó, agus á n-éileamh air, a chur faoi lúibíní,
ach gan a thabhairt isteach sa cholún ach an t-iarmhéid.

Liosta (H).

Eastáit ruílse agus eastáit léasacha faoi, nó gan, mhorgáiste.

[Ní mór iad a leagan amach go hiomlán]

Cíosanna
bliantúla na

Dáileachtaí, a
Eastát nó dtionóntaí nó,

n-ainmneacha, a Ceannchíos, Measluach
Uimh. leas sa más neamh-

gcainníochtaí más ann láithreach
dáileacht thionóntaithe,

agus a suíomh
an measluach

bliantúil

£ £ £

£

(Arna shíniú)
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Liosta (I).

Blianachtaí, urrúis Rialtais nó eile, scaireanna nó stoc i gcuideachtaí, táillí,
pinsin, liúntais, agus maoin eile dá samhail sin.

NaDoiciméid daoine nóa Méidan ciste Méidbhaineann an Meas-ar a An naleo, de riaráiste luachUimh. Tuairisc bhfuil a chomaoin bhfáltasréir a atá láith-muirear, bhunaidh blian-n-uimh- dlite reachagus an túilreacha i anoistráthliosta (J) foirceanta

£ £ £

£

(Arna shíniú)
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Liosta (J).

Maoin Feithimh.

Tuairisc na maoine de réir Ainm,
na sonraíochtaí sna liostaí seoladh Meas-

Dílsithe
roimhe seo, sa mhéid is agus tuairisc luach

Uimh. nó
infheidhme faoi seach, agus na ndaoine láith-

teagmhasach
cathain, agus conas, a atá anois ina reach

fuarthas sealúchas

£

£

(Arna shíniú)
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Liosta (K).

Leabhair, páipéir, gníomhais, scríbhinní agus doiciméid eile a bhaineann le
m’eastát agus le m’earraí, nó le mo dhéileálacha.

Tuairisc [mar atá mór- Dátaí, ainmneacha na
Cé aige a bhfuil siad,

leabhar, páleabhar, bpáirtithe agus an
agus cá háit

bille malairte, etc.] mhaoin atá i gceist

(Arna shíniú)
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Mionnaímse, an sin, agus deirim

1. Léigh mé go cúramach an ráiteas sin roimhe seo ar mo ghnóthaí, agus
shínigh mé m’ainm ar gach leathanach de.

2. Deirim go bhfuil cuntas iomlán fírinneach ann ar na fiacha uile atá
dlite uaim; go bhfuil na fiacha sin dlite uaim go cóir, amach ó aon chás ina
luaitear a mhalairt ann; agus nach bhfuil mé, go bhfios dom, i bhfiacha ag
duine ná daoine ar bith eile seachas na creidiúnaithe atá ainmnithe ann.

3. Deirim go bhfuil cuntas iomlán fírinneach sa ráiteas sin ar na fiacha
uile atá dlite dom agus nach bhfuil, go bhfios dom ná de réir mar a chreidim,
fiacha ar bith dlite dom seachas na fiacha a luaitear sa ráiteas sin.

4. Deirim go bhfuil cuntas agus tuairisc iomlán fírinneach sa ráiteas sin
ar an maoin eile go léir de chineál nó de shaghas ar bith atá ar seilbh agam
nó a bhfuil teideal agam chuici.

Arna mhionnú, etc.

Ní mór na liostaí éagsúla atá sa ráiteas gnóthaí a chur i gceangal leis an
mionnscríbhinn sin roimhe seo agus a fhormhuiniú mar a leanas:

An Ard-Chúirt
Féimheacht.

Ráiteas Gnóthaí

ó

Nóta

Tá de dhualgas ar an bhféimheach a ráiteas gnóthaí a ullmhú san fhoirm
seo agus eolas cruinn a thabhairt sna ráitis is cuí do na colúin leithleacha atá
ann dóibh. I dtaobh dátaí agus suimeanna, ní mór cúram ar leith a ghlacadh.

Ní foláir an ráiteas seo a chomhdú tráth nach déanaí ná an lá roimh
an lá a bheidh socraithe san Iris Oifigiúil don chéad cheistiú poiblí ar an
bhféimheach, nó deich lá roimh an lá a bheidh ceaptha don chéad suí le
haghaidh imshocraíochta tar éis na féimheachta. Ní foláir d’fhéichiúnaí
comhshocraíochta a chuntas a chomhdú san fhoirm seo deich lá roimh an
lá a bheidh ceaptha don chéad suí príobháideach.

(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann an fhéichiúnaí.
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é

co
m

ao
in

ar
bi

th
in

a
le

ith
...

L
e

su
im

a
bh

íd
lit

e
do

ch
re

id
iú

na
it

he
ar

bh
ill

í
a

la
sc

ai
ni

gh
m

é,
ag

us
a

Ó
n

di
fr

ío
ch

t
id

ir
co

st
ph

ra
gh

as
ag

us
lu

ac
h

lá
it

hr
ea

ch
na

m
ao

in
e

m
he

as
ta

r
a

ch
ru

th
óf

ar
le

ha
gh

ai
dh

dí
bh

in
ne

(s
ea

ch
as

st
oc

tr
ád

ál
a)

,
m

ar
a

th
ai

sp
eá

nt
ar

i
m

o
rá

it
ea

s,
a

ch
ea

nn
ai

gh
L

e
di

fr
ío

ch
t

id
ir

m
éi

d
na

bh
fi

ac
h

at
á

dl
it

e
do

m
an

oi
s,

m
ar

a
th

ai
s-

m
é

ón
lá

de
,1

9
.

pe
án

ta
r

i
m

o
rá

it
ea

s
gn

ót
ha

í,
ag

us
a

lu
ac

h
lá

it
hr

ea
ch

—
ea

dh
on

:

L
ua

ch
lá

it
hr

ea
ch

...
...

...
...

L
úi

de
a

co
st

ph
ra

gh
as

...
...

...
...



[181] Foscríbhinn O

Ó
bh

ra
bú

s
as

tr
ád

ái
l,

ea
dh

on
:—

L
e

m
éi

d
na

bh
fi

ac
h

...
...

...
...

Ó
st

oc
m

ar
at

á
lu

ai
te

th
ua

s
...

...
...

...
L

ua
ch

na
bh

fi
ac

h
...

...
...

...
Ó

st
oc

a
ce

an
na

ío
dh

ó
sh

in
...

...
...

...
L

úi
de

ar
as

bh
ai

ne
ad

h
ch

ea
na

in
ag

ha
id

h
dr

oc
hf

hi
ac

h
ag

us
fi

ac
h

L
e

dí
ol

ac
há

in
...

...
...

...
...

am
hr

as
ac

h
...

...
...

...
L

e
st

oc
ar

lá
im

h,
de

ré
ir

an
rá

it
is

gn
ót

ha
í

...
...

...
Ia

rm
hé

id
.i.

an
di

fr
ío

ch
t

...
...

...
...

Ia
rm

hé
id

.i.
br

ab
ús

...
...

...
...

£

Ó
bh

ra
bú

s
as

ái
tí

oc
ht

ta
lú

n,
ea

dh
on

:—
L

e
di

fr
ío

ch
t

id
ir

co
st

ph
ra

gh
as

ag
us

lu
ac

h
lá

it
hr

ea
ch

só
cm

ha
in

ní
lá

it
h-

T
or

ad
h

co
m

hl
án

...
...

...
...

re
ac

ha
,m

ar
a

th
ai

sp
eá

nt
ar

i
m

o
rá

it
ea

s
gn

ót
ha

í—
ea

dh
on

L
úi

de
ei

sí
oc

aí
oc

ht
aí

,
ag

us
cí

os
,

cá
na

ch
a,

sí
ol

,
sa

ot
ha

r,
et

c.
,

sa
n

ái
re

am
h

...
...

...
...

...
C

os
tp

hr
ag

ha
s

...
...

...
...

L
ua

ch
lá

it
hr

ea
ch

...
...

...
...

Ia
rm

hé
id

.i.
br

ab
ús

...
...

...
...

Ia
rm

hé
id

.i.
an

di
fr

ío
ch

t
...

...
...

...

Ó
F

há
lt

ai
s

as
fo

in
sí

ei
le

sa
tr

éi
m

hs
e

th
ua

sl
ua

it
e—

L
e

ca
ill

te
an

ai
s

ó
ái

tí
oc

ht
ta

lú
n,

ea
dh

on
:—

C
ío

sa
nn

a
...

...
...

...
...

E
is

ío
ca

ío
ch

t,
ag

us
cí

os
,c

án
ac

ha
,s

ío
l,

sa
ot

ha
r,

et
c.

,s
an

ái
re

am
h

...
B

lia
na

ch
ta

í
...

...
...

...
...

T
or

ad
h

co
m

hl
án

...
...

...
...

Ú
s

...
...

...
...

...
Ia

rm
hé

id
.i.

ca
ill

te
an

as
...

...
...

...
T

ua
ra

st
al

nó
co

im
is

iú
n

...
...

...
...

T
ái

llí
ga

ir
m

iú
la

nó
io

nc
am

ga
ir

m
iú

il
...

...
...

...
B

ro
nn

ta
na

is
,a

gu
s

le
ag

ái
dí

a
ái

re
am

h
...

...
...

B
ra

bú
s

as
ao

n
id

ir
bh

ea
rt

na
ch

n-
ái

rí
te

ar
sn

a
m

ír
ch

in
n

si
n

ro
im

he
se

o,
L

e
he

is
ío

ca
ío

ch
ta

ít
rá

dá
la

sa
tr

éi
m

hs
e

th
ua

sl
ua

it
e

(T
á

na
so

nr
aí

th
al

l)
ag

us
br

ab
ús

de
bh

re
is

ar
an

m
ea

sm
hé

id
as

só
cm

ha
in

ní
,

ar
ca

ip
it

ea
l

...
ia

d,
a

ré
ad

ú,
nó

as
a

lu
ac

h
lá

it
hr

ea
ch

a
m

hé
ad

ú
...

...
L

e
ca

ill
te

an
ai

s
tr

ád
ál

a
...

...
...

...
Ó

ea
sn

am
h,

fa
oi

ch
om

ha
ir

m
’f

hi
ac

h,
ar

m
o

sh
óc

m
ha

in
ní

lá
it

hr
ea

ch
a,

L
e

ca
ill

te
an

ai
s

ei
le

...
...

...
...

m
ar

a
th

ai
sp

eá
nt

ar
sa

rá
it

ea
s

gn
ót

ha
í

...
...

L
e

ca
it

ea
ch

ai
s

tí
s

ag
us

ca
it

ea
ch

ai
s

ph
ea

rs
an

ta
ei

le
...

...
A

n
tI

om
lá

n
...

...
...

...
A

n
tI

om
lá

n
...

...
...

...

(A
rn

a
sh

ín
iú

)



Foscríbhinn O [182]

Mionsonraí na neisíocaíochtaí trádála.

£
Tuarastail ... ... ... ... ...
Pá ... ... ... ... ...
Ilmhuirir thrádála ... ... ... ... ...
Caiteachais taistil ... ... ... ... ...
Cíos áitreabh ... ... ... ... ...
Cánacha ... ... ... ... ...
Cothabháil chléireach agus chúntóirí
Dlímhuirir ... ... ... ... ...
Ús agus lascainí ... ... ... ... ...
Last-táillí ... ... ... ... ...

——— ——— ———
An tIomlán ... ... ... ... £

(Arna shíniú)

Mionnaímse , an sin,
agus deirim:—

Tá an ráiteas cuntasaíochta agus na mionsonraí sin roimhe seo, agus na mír-
eanna leithleacha iontu, léite go cúramach agam, agus creidim gur fíor iad.

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 18.

Fógra i dtaobh suí chun fiacha a chruthú.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh. .

Maidir le Féimheach

Tionólfar suı́ poiblı́ san ábhar seo os comhair an Scrúdaitheora, sna Ceithre
Chúirt, Baile Átha Cliath, an lá de , 19 , ar a haon
déag a chlog roimh nóin, chun fiacha a chruthú agus a admháil agus chun
cuntas an tSannaí Oifigiúil a dheimhniú.

Féadfaidh creidiúnaí a fhiach a chruthú ag an suí, nó mionnscríbhinn
uaidh san fhoirm fhorordaithe i dtaobh a fhéich, nó cuntas mionchruinn air,
a chur chuig an Sannaí Oifigiúil ceithre lá roimh an suí chun go n-admhófar
an fiach.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Sannaí Oifigiúil,
Na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath.

Aturnae thar ceann an tSannaí (na Sannaithe),
[Seoladh]
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Uimh. 19.

Mionnscríbhinn chun fiach a chruthú.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.
Uimh. .

Maidir le Féimheach
[nó Féichiúnaí Comhshocraíochta]

[nó más roimh an mbreithniú féimheachta é, ‘‘Maidir le hachainí um
breithniú féimheachta ó A.B. i gcoinne C.D.’’]

Mionnaímse, as ,
agus deirim mar a leanas:—

1. Bhí an [ainm an fhéimhigh nó an fhéichiúnaí] sin, ar an dáta ar ar
comhdaíodh an achainí san ábhar seo, agus tá fós, i bhfiacha go cóir agus
go fírinneach ag i suim as [abair cad é an cineál
féich é].

2. Tá sonraí an fhéich sin, agus aon bhanna nó bille malairte nó nóta
gealltanais a shealbhaítear ina aghaidh, leagtha amach go fírinneach sna
sceidil atá formhuinithe air seo, agus deirim nár tugadh ná nach bhfuarthas
in aghaidh an fhéich sin, ná in aghaidh aon choda de, aon chineál sásaimh
ná úrruis ar bith go bhfios dom ná de réir mar a chreidim, ach amháin mar
atá leagtha amach sna sceidil sin.

[Nuair nach é an creidiúnaí féin a dhéanfaidh an cruthú, cuir leis:]

3. Is duine mé atá ar fostú ag an sin agus tá údarás cuí
agam ón sin an mhionnscríbhinn seo a dhéanamh. Is eol
dom féin gur tabhaíodh an fiach réamhráite i gcomaoin a bhfuil luaite thuas,
agus de réir mar is fearr is eol dom agus mar a chreidim tá an fiach sin fós
gan íoc gan sásamh.

Arna mhionnú, etc.

Cumhacht seachvótála.
Déantar leis seo as

a cheapadh ina ghnı́omhaire agus ina sheachvótálaı́ don sı́nitheoir seo thı́os san
ábhar thuas, agus chun feidhmiú agus vótáil thar ceann an tsı́nitheora seo thı́os
ag aon suı́ nó cruinniú a thionólfar os comhair na Cúirte, nó ag aon atráthú ar
an gcéanna (agus más rud é go gceapfar an sı́nitheoir seo thı́os ina shannaı́ don
chreidiúnaı́, chun an t-iontaobhas ina leith sin a ghlacadh chuige sin).

[Síniú an chreidiúnaí]

An Chéad Sceideal dá dtagraítear anseo istigh.

Sonraí an éilimh.

Dá dtagraítear sa mhionnscríbhinn lastall.

Dáta £
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An dara sceideal dá dtagraítear anseo istigh.

Banna, bille malairte, nóta gealltanais, nó urrús a shealbhaı́onn an creidiúnaı́.

Dáta £

(Arna shíniú)

Uimh. 20.

Fógra faoi iniúchóireacht agus díbhinn.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh.
Maidir le Féimheach.

Tionólfar suí poiblí os comhair na Cúirte, sna Ceithre Chúirt, Baile Átha
Cliath, Dé an lá de 19 , ar 11 a chlog
roimh nóin, chun cuntas an tSannaí a iniúchadh agus díbhinn a dhéanamh
san ábhar seo.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Sannaí Oifigiúil,
Na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath.

Aturnae thar ceann an tSannaí,
[Seoladh]

Uimh. 21.

Mionnscríbhinn seirbheála.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh. .
Maidir le

Mionnaímse, as ,
agus deirim mar a leanas:

1. Ar an lá de , 19 , sheirbheáil mé ar ,
as , san ábhar seo, dar dáta
an lá de 19 , atá i gceangal leis seo, agus an
litir A marcáilte air, agus shínigh mé m’ainm air sular mhionnaigh mé an
mhionnscríbhinn seo, agus rinne mé an tseirbheáil sin trí chóip dhílis
den sin a sheachadadh ar ,
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agus a fhágáil aige, i i agus san am
céanna thaispeáin mé don sin an sin atá i
gceangal leis seo.

[Más cuí cuir leis:]

2. Deirim go ndearna mé san am réamhráite suim
a íoc leis an sin faoi chomhair a gcuirfidh a fhreastal
de chaiteachas air, de bhun an sin.

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 22.

Achainí um chomhshocraíocht.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh. .
San achainí umhal ó

léirítear mar a leanas:

1. Ní féidir leis an achainíoch freastal dá ghealltanais i leith a chreid-
iúnaithe.

2. Is mian leis an achainíoch staid a ghnóthaí a chur os comhair a chreid-
iúnaithe faoi rialú na Cúirte, agus é féin a chur faoi dhlínse na Cúirte, agus
togra a chur faoi bhráid a chreidiúnaithe tríd an gCúirt, de réir fhorálacha
na reachtanna chuige sin.

3. Is í an fhíorchúis nach féidir leis an achainíoch freastal dá ghealltanais
amhlaidh [luaigh an chúis].

Dá bhrí sin cuireann an t-achainíoch é féin faoi dhlínse na Cúirte agus
impíonn sé go humhal go dtabharfaí tearmann ó phróis dá phearsa agus dá
mhaoin go dtı́ go dtabharfaı́ ordú eile, agus go bhforghnı́omhófaı́, faoi threorú
na Cúirte, cibé togra ab fhéidir leis a chur faoi bhráid a chreidiúnaithe chun
a bhfuil d’fhiacha air nó a bhfuil sé faoi gheall ina leith a íoc nó a chomh-
réiteach amach anseo, agus a mbeadh aontú na gcreidiúnaithe leis mar
thogra.

Arna shíniú ag an achainíoch i láthair

Fuarthas an lá seo de 19 , ar a chlog.

[Cuirtear formhuiniú mar a leanas ar chúl an fhógra seo:—]

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Maidir le hachainí um chomhshocraíocht ó

Mionnaímse, an sin, agus deirim gur fíor gach
a líomhnaítear san achainí sin.

Arna mhionnú, etc.
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Uimh. 23.

Comhshocraíocht—Fógra faoi réamhchruinniú.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh. .
Maidir le hachainí um chomhshocraíocht
ó as

Is mian liom a chur in iúl duit go ndéanfar, de bhun Ordú 76, riail 110,
de Rialacha na nUaschúirteanna, réamhchruinniú de chreidiúnaithe a
thionól, chun gnóthaí an achainígh a bhreithniú, i ,
an lá de 19 , ar a chlog.

Déanfar ráiteas i dtaobh ghnóthaí an achainígh sin, a fuair tearmann
an lá de , a chur faoi bhráid an chruinnithe.

Beidh an t-achainíoch i láthair ag an gcruinniú, agus tabharfaidh sé leis
gach eolas is gá, agus féadfar é a cheistiú go hiomlán ag an gcruinniú i
dtaobh a ghnó, a chúrsa trádála, na cúiseanna a bhí lena chliseadh, agus
nithe iomchuí eile, agus i dtaobh na scéime comhshocraíochta atá
beartaithe.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Aturnae thar ceann an achainígh.

Uimh. 24.

Comhshocraíocht—Fógra faoin gcéad suí príobháideach.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh.

Maidir le hachainí um chomhshocraíocht
ó as

De bhrí nach féidir leis an sin freastal dá
ghealltanais i leith a chreidiúnaithe, agus gur thı́olaic sé don Chúirt, an lá de

, 19 , achainí inar leag sé amach an fhíorchúis nach
féidir leis freastal dá ghealltanais amhlaidh, agus inar impigh sé go
dtabharfaí tearmann ó phróis dá phearsa agus dá mhaoin, agus go bhfor-
ghníomhófaí, faoi threorú na Cúirte, cibé togra ab fhéidir leis a chur faoi
bhráid a chreidiúnaithe chun a bhfuil d’fhiacha air nó a bhfuil sé faoi gheall
ina leith a íoc nó a chomhréiteach amach anseo, agus a mbeadh aontú na
gcreidiúnaithe leis mar thogra, agus de bhíthin na himpí sin gur tugadh don
achainíoch sin tearmann ó phróis go dtí an lá de ,
19 , nó go dtí go dtabharfaí ordú eile.

Tugtar fógra leis seo go dtionólfar an chéad suí príobháideach os comhair
na Cúirte, sna Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, Dé ,
an lá de , 19 , ar a haon déag a chlog roimh nóin
chun fiacha a chruthú, agus chun go gcuirfidh an t-achainíoch faoi bhráid a
chreidiúnaithe togra chun a bhfuil d’fhiacha air agus a bhfuil sé faoi gheall
ina leith a íoc nó a chomhréiteach amach anseo. Ag an suí sin, má thugann
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trí chúigiú, ó thaobh lín agus luacha, de chreidiúnaithe a chruthaigh deich
bpunt nó os a chionn sin d’fhiacha a n-aontú leis an togra sin, nó le haon
mhodhnú air, ceapfar an dara suí príobháideach chun é sin a dhaingniú.

Arna dhátú

(Arns shíniú)
Scrúdaitheoir.

Is é an togra a dhéanfaidh an t-achainíoch ag an suí sin [leag amach].

Aon duine le húdarás cuı́ i scrı́bhinn faoi láimh aon chreidiúnaı́ a chruthaigh
£10 agus os a chionn sin d’fhiach, bheidh sé i dteideal vótáil ar aontú nó easaontú
le togra an achainı́gh sin. Nı́ bheidh ceart vótála ag creidiúnaı́ ar bith ar lú ná
£10 a fhiach.

(Arna shı́niú)
Aturnae thar ceann an achainı́gh.

[Seoladh]

Nóta—An creidiúnaí i leith tuarastail nó pá a chruthóidh sin agus a vótál-
faidh caillfidh sé a cheart chun íocaíochta tosaíochta.

Uimh. 25.

Comhshocraíocht.—Fógra faoin dara suí príobháideach.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh.
Maidir le hachainı́ um chomhshocraı́ocht

ó as
De bhrı́ gur tionóladh an chéad suı́ prı́obháideach den Chúirt san ábhar seo

an lá de , 19 , agus ag an suı́ sin gur thug an tromlach
is gá de réir an reachta de chreidiúnaithe, ó thaobh lı́n agus luacha, a chruthaigh
faoi seach fiacha deich bpunt agus os a chionn, a n-aontú go bhforghnı́omhófaı́,
faoi threorú na Cúirte, togra an achainı́gh chun a bhfuil d’fhiacha ar an achainı́-
och nó a bhfuil sé faoi gheall ina leith a ı́oc nó a chomhréiteach amach anseo.

Tugtar fógra leis seo go dtionólfar an dara suı́ prı́obháideach os comhair na
Cúirte, sna Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, Dé ,
an lá de , 19 , ar a haon déag a chlog roimh nóin,
chun fiacha a chruthú agus chun an togra sin a dhaingniú.

Agus tugtar fógra thairis sin, más rud é ag an dara suí sin go dtabharfaidh
trí chúigiú, ó thaobh lín agus luacha, de na creidiúnaithe a mbeidh fiacha
deich bpunt cruthaithe acu, a n-aontú leis an togra sin, go gcuirfear síos i
scríbhinn é lena shíniú ag na creidiúnaithe, agus má dhaingníonn an Chúirt
é go mbeidh sé feasta ina cheangal agus lánéifeacht aige i gcoinne an
achainígh agus i gcoinne gach duine ba chreidiúnaí ar dháta a achainí agus
fógra aige faoi na suíonna sin.

Is é an togra a rinne an t-achainíoch, agus lenar aontaigh an tromlach is gá
de réir an reachta de chreidiúnaithe a vótáil ag an gcéad suí príobháideach:

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Scrúdaitheoir.
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Aon duine le húdarás cuí i scríbhinn faoi láimh aon chreidiúnaí a
chruthaigh £10 agus os a chionn sin d’fhiach, beidh sé i dteideal vótáil ar
aontú nó easaontú le togra an achainígh sin.

(Arna shíniú)
Aturnae thar ceann an achainígh.

[Seoladh]

Uimh. 26.

Comhshocraíocht.—Fógra faoi chruinniú speisialta.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh. .

Maidir le hachainı́ um chomhshocraı́ocht
ó as

De bhrı́ nach féidir leis an sin freastal dá ghealltanais i leith
a chreidiúnaithe agus gur thı́olaic sé don Chúirt an lá de ,
19 , achainı́ inar leag sé amach an fhı́orchúis nach féidir leis freastal dá
ghealltanais amhlaidh, agus inar impigh sé go dtabharfaı́ tearmann ó phróis dá
phearsa agus dá mhaoin go dtı́ go dtabharfaı́ ordú eile, agus go bhfor-
ghnı́omhófaı́, faoi threorú na Cúirt, cibé togra ab fhéidir leis a chur faoi bhráid
a chreidiúnaithe chun a bhfuil d’fhiacha air nó a bhfuil sé faoi gheall ina leith a
ı́oc nó a chomhréiteach amach anseo, agus a mbeadh aontú na gcreidiúnaithe
leis mar thogra.

Agus de bhrı́, ag an dara suı́ prı́obháideach den Chúirt a tionóladh san ábhar
seo an lá de , 19 , gur thug trı́ chúigiú, ó thaobh lı́n
agus luacha, de na creidiúnaithe a chruthaigh deich bpunt agus os a chionn sin
d’fhiacha, a n-aontú chun glacadh le togra an achainı́gh agus go ndearnadh
téarmaı́ an togra sin a chur sı́os i scrı́bhinn mar rún, ar an aontú sin a bheith
tugtha, agus gur shı́nigh na hiniúchóirı́ é, agus gurb iad seo a leanas focail nó
figiúirı́ an togra sin, is é sin le rá [leag amach], agus as a aithle sin gur chinn an
Chúirt an togra sin a dhaingniú.

Agus de bhrı́ gur éirigh deacracht maidir le forghnı́omhú an rúin nó an
chomhaontaithe sin toisc [leag amach an fáth].

Tugtar fógra leis seo go ndéanfar, de bhun an Irish Bankrupt and Insolvent
Act, 1857 (alt 351), suı́ speisialta den Chúirt a thionól san ábhar seo, sna Ceithre
Chúirt, Baile Átha Cliath, Dé , an lá de ,
19 , ar a haon déag a chlog, roimh nóin, chun fiacha a chruthú, agus chun
an rún nó an comhaontú sin a athrú.

Ag an suı́ speisialta sin, an rún a rithfidh an tromlach, ó thaobh lı́n agus luacha,
dá mbeidh i láthair ag an suı́ sin de na creidiúnaithe, nó d’ionadaithe ag feidhmiú
ar son na gcreidiúnaithe, a mbeidh fiacha deich bpunt cruthaithe acu, faoi seach,
chun an t-iomlán nó aon chuid den rún réamhráite a dhaingniú, a athrú nó a
neamhniú, is rún é a bheidh chomh bailı́ is dá mba chuid den rún nó den
chomhaontú bunaidh sin é.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Scrúdaitheoir.

Fógra.
Is é an t-athrú a mholann an t-achainíoch a dhéanamh sa rún nó sa

chomhaontú thuasluaite [leag amach an t-athrú].

(Arna shíniú)
Aturnae thar ceann an achainígh.

[Seoladh]
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Uimh. 27.

Foirm údaráis do Bhanc na hÉireann chun suimeanna a aistriú go dtí
an ‘‘cuntas díbhinní féimheachta’’ agus íocaíochtaí a dhéanamh as.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh. .
Maidir le Féimheach [nó Féichiúnaí Comhshocraíochta]

Uimh. an údaráis:
Údaraítear leis seo do Bhanc na hÉireann méid iomlán na suimeanna a

shonraítear sa sceideal a ghabhann leis seo, eadhon punt, a aistriú
ina gcuid leabhar ó chuntas an eastáit thuasluaite go dtí an Cuntas Díbhinní
Féimheachta agus na suimeanna faoi seach a luaitear os coinne a n-ainm-
neacha a íoc leis na daoine uile agus faoi seach a luaitear sa sceideal sin, ar
na fógraí a thíolacadh a d’eisigh an Sannaí Oifigiúil ag údarú na n-íoc-
aíochtaí, agus iad arna n-admháil ag na híocaithe — beidh na suimeanna a
íocfar amhlaidh le cur de mhuirear ar an gCuntas Díbhinní Féimheachta sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Sannaí Oifigiúil.
Arna chomhshíniú.

An sceideal dá dtagraítear.

Uimh. An té lenarb iníoctha An tsuim is iníoctha Dáta na
híocaíochta

£

Uimh. 28.

Foirm an fhógra do chreidiúnaithe go bhfuil díbhinn (nó imshocraíocht
in airgead tirim) iníoctha.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Iníoctha i mBanc na hÉireann, Baile Átha Cliath. [Dáta]
Maidir le Féimheach [nó Féichiúnaı́ Comhshocraı́ochta].

Uimh. an údaráis . Uimh. an chreidiúnaí ar an sceideal .
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Do .
Údaraíodh do Bhanc na hÉireann punt a íoc leat, is é sin, méid

na díbhinne [nó na himshocraíochta in airgead tirim], de réir sa £,
ar an bhfiach £ a admhaíodh i do leith san ábhar seo.

Íocfar an tsuim sin i mBanc na hÉireann, Baile Átha Cliath, ar an bhfógra
seo a thíolacadh trí bhanc agus an fhoirm admhála anseo thíos sínithe go
cuí agat.

Mura n-éilítear an íocaíocht laistigh de dhá mhí dhéag óna dháta seo,
féadfar an tsuim a aistriú go dtí ‘‘Cuntas Díbhinní Neamhéilithe’’ na Cúirte.

(Arna shíniú)

Sannaí Oifigiúil
Na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath.

Admhaím go bhfuair mé an tsuim thuasluaite.

Síniú an chreidiúnaí

Dáta

Uimh. 29.

Mionnscríbhinn i dtaobh trádála.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Maidir le hachainí um breithniú féimheachta i gcoinne
as
ó
as
Mionnaímse,
as ,
agus deirim go bhfuil aithne agam ar an sin agus go
bhfios dom go ndearna sé agus gur chleacht sé trádáil agus gnó mar
i
réamhráite agus gur fhéach sé agus gur thriail sé a shlí bheatha a bhaint
amach as sin mar is gnách le daoine eile sa trádáil nó sa ghnó céanna sin a
dhéanamh, agus gur lean sé den trádáil nó den ghnó sin a sheoladh anuas
go dtí

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 30.

Deimhniú gur dílsíodh an teastát agus na hearraí.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.
Uimh. .

Maidir le
Deimhnítear leis seo go ndearnadh eastát agus earraí uile an
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sin, idir réadach agus phearsanta, a dhílsiú don Sannaí Oifigiúil, agus do
, Sannaí na gcreidiúnaithe san ábhar seo.

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte an lá seo de .
Scrúdaitheoir.

Uimh. 31.

Roghnú agus ceapadh shannaí na gcreidiúnaithe.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.
Uimh. .

Dé an lá de 19 .

Os comhair an Bhreithimh Uasal
Maidir le

Féimheach.
Meabhraítear, toisc gurb é seo an lá ceaptha chun Sannaí de chuid na

gcreidiúnaithe a roghnú san ábhar seo, go ndéanann a
bhfuil a ainm/a n-ainmneacha thíos-scríofa [ainm agus seoladh]
a roghnú agus a cheapadh leis seo mar Shannaí na gcreidiúnaithe i leith
eastát agus earraí, idir réadach agus phearsanta, an fhéimhigh sin i
gcomhpháirt leis an Sannaí Oifigiúil.

Ainm an chreidiúnaí Méid an fhéich atá dlite Síniú an chreidiúnaí nó
don chreidiúnaí a ghníomhaire

údaraithe

Glacaimse, an sin,
leis seo, le hoifig agus ceapachán Shannaí na gcreidiúnaithe, agus toilím
gníomhú san ábhar seo de réir fhorálacha an reachta.

Sannaí na gCreidiúnaithe.

Ós dealraitheach don Chúirt gurb iad na creidiúnaithe sin an phríomh-
chuid ó thaobh luacha dá raibh i láthair ag an suí seo de chreidiúnaithe an
fhéimhigh a chruthaigh fiacha san ábhar seo, tugann an Chúirt a formheas
ar an gceapachán sin.

Scrúdaitheoir.

Uimh. 32.

Barántas urghabhála.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.
Uimh. .

Maidir le
Féimheach.
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De bhrí go ndearnadh, an lá de 19 , ordú um
breithniú féimheachta i gcoinne an fhéimhigh sin.

Uime sin ordaítear, údaraítear agus cumhachtaítear leis seo daoibhse, dá
ndírítear an barántas seo, agus do gach n-aon agaibh, dul isteach láithreach
i dteach agus in áitribh eile an fhéimhigh sin agus orthu, agus freisin i ngach
aon agus gach uile áit eile leis an bhféimheach sin a bhfuil aon earraí dá
chuid ann nó trácht ar iad a bheith ann; agus urghabháil a dhéanamh ar a
bhfuil ansin d’airgead réidh, de sheoda, de phláta, de thrioc tí, d’earraí, de
mharsantas, de leabhair chuntais, agus de rudaí ar bith eile is leis an
bhféimheach sin ach amháin na córacha gléasta agus leapa agus na huirlisí
is gá dó féin de réir mar a eisctear leis an reacht chuige sin; agus na rudaí
sin a ndéanfaidh sibh urghabháil orthu amhlaidh, cuirfidh sibh faoi deara
fardal a dhéanamh ina dtaobh agus cuirfidh sibh an fardal sin ar aghaidh
chuig an gCúirt a luaithe a bheidh caoi chuige, agus gach a ndéanfaidh sibh
urghabháil air amhlaidh coinneoidh sibh agus coimeádfaidh sibh in bhur
seilbh go sábháilte é go dtí go dtabharfaidh an Chúirt ordú daoibh maidir
lena dhiúscairt; agus más rud é go gcuirfear in bhur gcoinne nó nach mbeidh
fáil agaibh ar eochair nó eochracha aon dorais nó glais a bhaineann le haon
áit nó áiteanna mar atá ráite, nó aon dorais, trunca nó cófra leis an
bhféimheach sin a bhfuil aon earraí dá chuid ann nó trácht ar iad a bheith
ann, déanfaidh sibh, nó cuirfidh sibh faoi deara go ndéanfar, an céanna a
réabadh ar oscailt chun gur fearr a fhorghníomhófar an barántas seo.

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte.

Arna dhátú
Do .................................................Scrúdaitheoir.

Teachtaire na Cúirte.

nó..............................
a Chúntóir.

Uimh. 33.

Comhshocraíocht.—Toiliú nó gealltanas ó urra.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh. .
Maidir le

Féichiúnaí Comhshocraíochta.
De bhrí go ndearna an sin a achainí a thíolacadh don

Chúirt an lá de , 19 , á impí go bhforghníomhófaí,
faoi threorú na Cúirte, cibé togra ab fhéidir leis a chur faoi bhráid a chreid-
iúnaithe chun a bhfuil d’fhiacha air nó a bhfuil sé faoi gheall ina leith a íoc
nó a chomhréiteach amach anseo, agus a mbeadh aontú na gcreidiúnaithe
leis mar thogra.

Agus de bhrí go bhfuil togra déanta ag an
sin sna focail agus sna figiúirí seo a leanas, is é sin le rá [leag amach].
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Anois, déanaimse, as ,
atá ainmnithe sa togra réamhráite, leis seo an togra sin a ghlacadh agus
toiliú a thabhairt leis chomh fada is a bhaineann an céanna liom; agus, i
gcomaoin an togra sin a bheith arna chomhaontú ag creidiúnaithe
an sin, geallaim leis seo go ndéanfaidh mé agus go
gcomhlíonfaidh mé an céanna, sa mhéid go mbaineann an céanna le haon
ní nó rud a shonraítear ann a bheith le déanamh nó le comhlíonadh agam
mar urra; agus geallaim go ndéanfaidh mé gach gníomh chuige sin a ordóidh
an Chúirt, agus, mar chríoch, toilím agus comhaontaím an toiliú seo a
chomhdú agus riail Chúirte a dhéanamh de.

Arna dhátú
(Síniú an urra)

Deimhním leis seo go bhfuil aithne agam ar an urra atá beartaithe agus
go bhfuil sé á shíniú seo i mo láthair.

Síniú an fhinné

[Feidhmeannach síochána, duine den chléir, aturnae nó bainisteoir bainc].

Uimh. 34.

Deimhniú comhlíonta.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh. .
Maidir le

Féimheach.

De bhrí go ndearnadh go cuí, an lá de , 19 , an
sin as a bhreithniú agus a dhearbhú ina

fhéimheach, agus go bhfuil an féimheach tar éis a eastát agus a earraí a
nochtadh agus a fhollasú go hiomlán, agus go bhfuil gach ní comhlíonta
aige, agus, chomh fada agus is féidir leis an gCúirt a chinntiú, nach léir cúis
ar bith a bheith ann chun fírinne nó iomláine an fhollasaithe sin a cheistiú.

Anois deimhnítear leis seo go ndearna an Chúirt, an lá
de , 19 , ag suí poiblí den Chúirt a tionóladh chun an
deimhniú seo a dheonú don fhéimheach sin, agus ós rud é go ndearna an
féimheach sin comhlíonadh ar dhlí na féimheachta, cinneadh san am agus
san áit sin go raibh an féimheach sin i dteideal an deimhniú sin a fháil agus
gur dheonaigh an Chúirt an céanna.

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte.

Arna dhátú
Breitheamh.

Arna shíniú agus arna shéalú i láthair
Scrúdaitheoir.
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Uimh. 35.

Tuarascáil an Scrúdaitheora ar chomhlánú na comhshocraíochta.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.
Uimh. .

Maidir le hachainí um chomhshocraíocht ó

Tar éis dom fiosrúchán a dhéanamh, de bhun Ordú 76, riail 115, de
Rialacha na nUaschúirteanna, cinnim agus tuairiscím mar a leanas:—

Ar an lá de , 19 , tionóladh an dara suí príobháid-
each san ábhar seo agus ag an suí sin rinne trí chúigiú de na creidiúnaithe,
ó thaobh lín agus luacha, a chruthaigh £10 agus os a chionn sin d’fhiacha,
rún a rith ag glacadh le togra an achainígh chun a fhiacha a chomhréiteach,
agus ba iad seo a leanas focail an togra sin:—

Cuireadh téarmaí an togra sin i scríbhinn mar rún (nó mar chomhaontú)
agus síníodh é agus as a aithle sin, an lá céanna sin, rinne an Chúirt ordú
ag daingniú rún (nó comhaontú) sin na gcreidiúnaithe.

Cinnim agus tuairiscím gur cuireadh an rún (nó an comhaontú) sin in
éifeacht agus de réir a bhrí gur sásaíodh creidiúnaithe an
sin maidir le hábhar na comhshocraíochta sin.

Arna dhátu
(Arna shíniú)

Scrúdaitheoir.

Uimh. 36.

Deimhniú comhshocraíochta d’fhéichiúnaí achainíoch.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh. .
Maidir le hachainí um chomhshocraíocht ó

De bhrí go ndearna an sin, féichiúnaí nach féidir
leis freastal dá ghealltanais i leith a chreidiúnaithe, achainí a thíolacadh
don Chúirt an lá de , 19 , faoi fhorálacha an Irish
Bankrupt and Insolvent Act, 1857, á impí go bhforghníomhófaí, faoi threorú
na Cúirte, cibé togra ab fhéidir leis a chur faoi bhráid a chreidiúnaithe chun
a bhfuil d’fhiacha air nó a bhfuil sé faoi gheall ina leith a íoc nó a chomh-
réiteach amach anseo. Agus de bhrí gur tionóladh suíonna príobháideacha
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den Chúirt san ábhar seo mar a ordaítear leis an Acht sin. Agus de bhrí
gur chomhaontaigh na creidiúnaithe go cuí, le rún (nó comhaontú) áirithe,
glacadh le togra an achainígh, a bhí i dtuairim na Cúirte ina thogra réasún-
ach ba chuí a fhorghníomhú faoina treorú, agus a chuir sí faoi deara dá réir
sin a chomhdú sa Chúirt. Agus de bhrí go bhfuil an rún (nó an comhaontú)
sin curtha in éifeacht go hiomlán. Anois deimhníonn an Chúirt leis seo na
nithe réamhráite an lá seo de

(Arna shíniú) Breitheamh.

(Arna chomhshíniú) Scrúdaitheoir.

Uimh. 37.

Imshocraíocht tar éis féimheachta—Tuarascáil an Scrúdaitheora.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh. .

Maidir le
Féimheach.

Ar fhiosrúchán a dhéanamh dom de bhun Ordú 76, riail 107, de Rialacha
na nUaschúirteanna, cinnim agus tuairiscím mar a leanas:—

Ar an lá de , 19 , tionóladh an dara cruinniú de
chreidiúnaithe san ábhar seo chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an
tairiscint imshocraíochta a rinne an féimheach agus ar chomhaontaigh na
creidiúnaithe léi ag an gcéad chruinniú.

Ag an dara cruinniú sin chomhaontaigh trí chúigiú, ó thaobh lín agus
luacha, de na creidiúnaithe, arna ríomh de réir an reachta, glacadh leis an
tairiscint, a tairgeadh sna focail seo a leanas:—

[Leag amach an tairiscint]

Cinnim agus tuairiscím go ndearnadh an imshocraíocht ar comhaontaíodh
amhlaidh glacadh léi a íoc leis na creidiúnaithe uile a raibh teideal acu
chuici, nó gur taisceadh í leis an Sannaí Oifigiúil le haghaidh na gcreid-
iúnaithe díobh nach bhfuil teacht orthu nó a dhiúltaigh glacadh leis an
imshocraíocht sin.

Cinnim thairis sin gur íocadh nó gur sásaíodh na costais go léir a d’ordaigh
an Chúirt, mar aon leis na fiacha tosaíochta go léir.

Arna dhátu
(Arna shíniú) Scrúdaitheoir
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Uimh. 38.

Barántas cuardaigh.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.
Uimh.

Maidir le
Féimheach.

De bhrí, le fianaise a tógadh go cuí faoi mhionn, gur suíodh chun sástacht
na Cúirte go bhfuil cúis ann chun a bhrath agus chun a chreidiúint go bhfuil
maoin an sin faoi cheilt i dteach [nó in áit eile, agus tabh-
air a tuairisc, de réir mar a bheidh] as .
Údaraítear duit agus ceanglaítear ort leis seo, maille leis an gcabhair is gá
agus is cuı́, dul isteach, i dtrátha an lae, sa teach sin [nó san áit eile, agus tabhair
a tuairisc, de réir mar a bheidh], a bhfuil a shuíomh i
réamhráite, agus cuardach dícheallach a dhéanamh ansin don mhaoin sin;
agus sa chuardach sin duit má fhaigheann tú aon mhaoin leis an
bhféimheach [nó an dócmhainneach] sin ansin, an mhaoin sin a urghabháil,
chun go ndéanfar í a dhiúscairt agus go ndéileálfar léi de réir an dlí.

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte, an lá seo de

Scrúdaitheoir.

Do..............................
Teachtaire agus a chúntóirí.

Uimh. 39.

Barántas cimithe i ngeall ar fhreagairt mhíshásúil nó ar dhiúltú
ceistiúchán a shíniú.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh.

Maidir le Féimheach.

Do Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána, beatha agus sláinte.

De bhrí go ndearnadh go cuí, an lá de , 19 ,
an sin as a chur faoi mhionn agus
a cheistiú sa Chúirt; agus go ndearnadh go cuí, an lá de ,
19 , an sin a chur faoi mhionn agus a cheistiú athuair
sa Chúirt, mar a léirítear i gceistiúchán agus i dteistíocht an
sin, atá anois ar chomhad na n-imeachtaí san ábhar seo;
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Agus de bhrí go bhfuil freagraí an sin, mar a léirítear
anois iad sa cheistiúchán agus sa teistíocht sin, míshásúil [nó gur dhiúltaigh
an sin a shíniú agus a lámh a chur leis an gceistiúchán agus
an teistíocht sin];

Cuirtear d’aithne oraibh leis seo, díreach tar éis an barántas seo a fháil,
an sin a ghabháil agus as a aithle sin é a chur i bpríosún

agus an barántas seo a sheachadadh ar Rialtóir an phrı́osúin
sin, agus cuirtear d’aithne leis seo ar an Rialtóir sin an sin
a choinneáil faoina choimeád, gan bannaí, go dtí go n-ordóidh an Chúirt
a mhalairt.

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte.

Arna dhátú [Séala]

(Arna shíniú) Scrúdaitheoir.

Uimh. 40.

Barántas cimithe i ngeall ar dhiúltú dul faoi mhionn nó freagairt.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh. .

Maidir le Féimheach.

Do Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána, beatha agus sláinte.

De bhrí, ar as
a bheith i láthair sa Chúirt an lá de , gur éilíodh air dul
faoi mhionn agus faoi cheistiú go cuí, de bhun an Reachta ,
ach gur dhiúltaigh an sin san am agus san áit sin
dul faoi mhionn [nó gur dhiúltaigh sé na ceisteanna a chuir an Chúirt air
a fhreagairt]:

Cuirtear d’aithne oraibh, leis seo, díreach tar éis an barántas seo a fháil,
an sin a ghabháil agus as a aithle sin é a chur i bprı́osún

agus an barántas seo a sheachadadh ar Rialtóir an phrı́osúin
sin; agus cuirtear d’aithne leis seo ar an Rialtóir sin an sin
a choinneáil faoina choimeád. gan bannaı́, go dtı́ go dtabharfaidh sé é féin suas
don Chúirt chun dul faoi mhionn agus freagraı́ iomlána a thabhairt chun
sástacht na Cúirte ar cibé ceisteanna a chuirfear chuige.

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte.

Arna dhátú [Séala]

(Arna shı́niú) Scrúdaitheoir.
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Uimh. 41.

Barántas cimithe i gcoinne daoine nár ghéill d’ordú ón gcúirt.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Uimh. .

Maidir le Féimheach.
Do Choimisinéir agus comhaltaı́ an Gharda Sı́ochána, beatha agus sláinte.

De bhrı́, le hordú ón gCúirt dar dáta an lá de , gur
ordaı́odh [etc., mar atá san ordú]:

Agus de bhrı́ go bhfuil sé cruthaithe anois go ndearnadh, an lá de
, cóip den ordú sin a sheirbheáil go cuı́ ar an sin

go pearsanta; ach nár ghéill an sin fós don ordú sin:

Cuirtear d’aithne oraibh leis seo, dı́reach tar éis an barántas seo a fháil,
an sin a ghabháil agus as a aithle sin é a chur i bprı́osún

agus an barántas seo a sheachadadh ar Rialtóir an phrı́osúin
sin; agus cuirtear d’aithne leis seo ar an Rialtóir sin an sin
a choinneáil faoina choimeád, gan bannaí, go dtí go n-ordóidh an Chúirt
a mhalairt.

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte.

Arna dhátú [Séala]

(Arna shíniú) Scrúdaitheoir.

Uimh. 42.

Barántas gabhála féichiúnaí atá ar tí éalú tar éis toghairm féichiúnaí
a eisiúint.

An Ard-Chúirt

Féimheacht.

Maidir le toghairm féichiúnaí ó
i gcoinne

Do Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána, beatha agus sláinte.

De bhrí go ndearna an sin toghairm féichiúnaí dar dáta
an lá de , 19 , a eisiúint i gcoinne an
sin.

Agus de bhrí gur cruthaíodh chun sástacht na Cúirte gur cosúil go bhfuil
cúis ann chun a chreidiúint go bhfuil an sin ar tí
imeacht ó dhlínse na Cúirte ionas go seachnóidh sé íoc an fhéich ar
deonaíodh an toghairm sin ina leith.
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Cuirtear d’aithne oraibh leis seo, díreach tar éis an barántas seo a fháil,
an sin a ghabháil agus as a aithle sin é a chur i
bpríosún agus an barántas seo a sheachadadh ar
Rialtóir an phríosúin sin; agus cuirtear d’aithne leis seo ar an Rialtóir sin
an sin a choinneáil faoina choimeád go dtí go
scaoilfidh an Chúirt leis.

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte.

Arna dhátú [Séala]

(Arna shíniú) Scrúdaitheoir.
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CISTÍ SA CHÚIRT.

Uimh. 1.O. 77, r. 2(3)

Sceideal na dtaiscí.

An Ard-Chúirt

Dáta an ordaithe 19 . Uimh.

Teideal na cúise nó an ábhair

Creidmheas mórleabhair [más ionann agus teideal na cúise,
luaigh ‘‘mar atá thuas’’]*

Sceideal na dTaiscí.

Sonraí na Na daoine a bhfuil Suimeanna
gcistí atá le an taisceadh le
taisceadh déanamh acu Airgead Urrúis

(Arna shíniú)

Uimh. 2.O. 77, r. 3(3)

Sceideal na níocaíochtaí.

[Lean Foirm Uimh. 1 anuas go dtí*]

Cistí sa Chúirt [leag amach]

Sceideal na nÍocaíochtaí.

Sonraı́ na Na daoine Suimeanna
n-ı́ocaı́ochtaı́, lena n-íoctar

na n-aistrithe nó nó chun a
na n-oibrı́ochtaı́ n-aistrítear

eile a nó na cuntais
ordaı́odh ar leithligh Airgead Urrúis

(Arna shíniú)
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O. 77, r. 5Uimh. 3.

Comhsceideal na dtaiscí agus na níocaíochtaí.

[Lean Foirm Uimh. 1 anuas go dtí*]

Sceideal na dtaiscí agus na n-íocaíochtaí.

I. Taiscí.

Sonraí na An duine Suimeanna
gcistí atá le a bhfuil an
taisceadh taisceadh le

déanamh aige Airgead Urrúis

(Arna shíniú)

II. Íocaíochtaí

Cistí a £ Iasacht Náisiúnta.
bhfuiltear le 8 £ Airgead tirim.
déileáil leo

Cistí le taisceadh mar atá thuas

Sonraı́ na Na daoine Suimeanna
n-ı́ocaı́ochtaı́, lena n-íoctar

na n-aistrithe nó nó chun a
na n-oibrı́ochtaı́ n-aistrítear

eile a nó na cuntais
ordaı́odh ar leithligh Airgead Urrúis

(Arna shíniú)

O. 77, r. 8Uimh. 4.

Deimhniú ar shuimeanna a cinntíodh.

[Lean Foirm Uimh. 1 anuas go dtí *]

Deimhním gur cinntíodh, faoi ordú dar dáta 19 , gurb
iad na suimeanna a luaitear sa sceideal a ghabhann leis seo, arb é a méid
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iomlán £ , na suimeanna is iníoctha faoin ordú sin leis na daoine
faoi seach atá ainmnithe, i leith [luaigh an cháil ina n-íoctar].

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Cláraitheoir nó Scrúdaitheoir nó Máistir Fómhais.

An Sceideal

Ainm Seoladh An tsuim atá le híoc
(má fuarthas amach)

O. 77, r. 9 Uimh. 5.

Deimhniú ar chostais fhómhasta.

[Lean Foirm Uimh. 1 anuas go dtí *]

De bhun ordaithe dar dáta , 19 , rinne na haturnaetha
thar ceann freastal orm, agus deimhním go
bhfuil na costais a shonraítear sa sceideal a ghabhann leis seo, ar ordaíodh
a bhfómhas leis an ordú sin, fómhasta agam ar na suimeanna faoi seach a
luaitear sa sceideal, agus déanann na suimeanna sin, mar aon le costais an
fhómhais (más ann) a shonraítear, suim £ san iomlán.

Arna dhátú

(Arna shíniú) Máistir Fómhais.

An Sceideal

Costais Iníoctha le Méid na gcostas
agus na dtáillí

Ainm Seoladh fómhasta

An tIomlán £
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Uimh. 6. O. 77, r. 13

Deimhniú ar fhorghníomhú doiciméid

[Lean Foirm Uimh. 1 anuas go dtí *]

Ós rud é gur ordaíodh, le hordú ón gCúirt dar dáta
19 , go mbeidh na déileálacha thíosluaite leis na cistí a shonraítear
teagmhasach ar fhorghníomhú [tabhair tuairisc an doiciméid atá le
forghníomhú], deimhním leis seo gur forghníomhaíodh an doiciméad sin
mar a ordaíodh san ordú sin ón gCúirt.

Cé acu íocaíocht, aistriú nó Ainm an íocaí, an Na suimeanna a bhfuiltear
oibríocht eile é, agus tuair- aistrí nó an chunt- le déileáil leo

isc na n-urrús (más ann) ais ar leithligh
Airgead Urrúis

An tIomlán £

An tsuim i bhfocail Airgead
Ná cuir sı́os ach an t-iomlán 9i ngach colún airgid ar leith. Urrúis

Arna dhátú
(Arna shíniú) Scrúdaitheoir nó Cláraitheoir.

Uimh. 7. O. 77, r. 21

Iarraidh chun airgead a thaisceadh.

An Ard-Chúirt

[Teideal na cúise nó an ábhair] 19 , Uimh. .

I.—Iarraidh ar ordachán don taisceadh.

An creidmheas
mórleabhair 9chun a dtaisctear [Más ionann agus teideal na cúise, luaigh ‘‘mar atá thuas’’]

[Is ceart aon sonraí breise (más ann) a lua].

Iarrtar leis seo ar an gCuntasóir ordachán a eisiúint chun an Bhainc suim
£ a ghlacadh ó don chreidmheas mór-
leabhair a shonraítear thuas i leabhair an Chuntasóra.

(Arna shíniú)
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II.—Ordachán an Chuntasóra don taisceadh.

Do Ghobharnóir agus Cuideachta Bhanc na hÉireann.

Glac an tsuim thuasluaite, le bhur dtoil, agus cuir an tsuim sin chun cuntas
an Chuntasóra, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

III.—Deimhniú an Bhainc go bhfuarthas an t-airgead.

Don Chuntasóir, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath.

Banc na hÉireann, 19

Fuarthas an lá seo inniu an tsuim thuasluaite.

(Arna shíniú)

O. 77, r. 21 Uimh. 8.

Iarraidh chun urrúis a thaisceadh nó a aistriú.

An Ard-Chúirt

[Teideal na cúise nó an ábhair]. 19 . Uimh. .

I. Iarraidh ar ordachán chun urrúis a thaisceadh nó a aistriú.

An creidmheas
mórleabhair chun
a dtaisctear 9 [Más ionann agus teideal na cúise, luaigh ‘‘mar atá

thuas’’.]

Iarrtar údarás leis seo chun na hurrúis thı́osluaite a thaisceadh (nó a
aistriú) chun cuntas an Chuntasóra, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath,
don chreidmheas mórleabhair a shonraı́tear thuas i leabhair an
Chuntasóra.

Le taisceadh (nó le haistriú) ag

Tuairisc agus méid na n-urrús,

Dáta an ordaithe (más ann)

(Arna shíniú)
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II.—Ordachán an Chuntasóra don taisceadh nó don aistriú.

Tugtar údarás leis seo chun na hurrúis thuasluaite a thaisceadh nó a ais-
triú chun cuntas an Chuntasóra, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

III.—Deimhniú go ndearnadh an taisceadh nó an t-aistriú.

Deimhnı́tear leis seo go ndearnadh, de réir an údaráis sin thuas, na hurrúis
a luaitear anseo a thaisceadh nó a aistriú an lá seo inniu chun cuntas an
Chuntasóra, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

[Seoladh]

Uimh. 9. O. 77, r. 21

Iarraidh chun airgead a thaisceadh sa Chúirt faoi ordú 22.

An Ard-Chúirt

19 Uimh. .
[Teideal na caingne].

I.—Iarraidh chun airgead a thaisceadh faoi Ordú 22.

An creidmheas
mórleabhair chun [Más ionann agus teideal na caingne, luaigh ‘‘mar atá9a dtaisctear thuas’’]

Iarrtar ar an gCuntasóir ordachán a eisiúint chun an Bhainc £ a
ghlacadh agus a chur i dtaisce (scrios an tagairt do thaisceadh mura gá é),
ar suim í atá á híoc isteach thar ceann an chosantóra [luaigh a ainm, agus
gabh ar aghaidh mar a léirítear sa nóta]

agus á cur i dtaisce
(scrios an tagairt do thaisceadh mura n-oireann).

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Nóta.—Cuir isteach de réir na n-imthosca:—

(a) mar shásamh ar éileamh [luaigh ainm an pháirtí] thuasainmnithe
maille le hadmháil dliteanais.

(b) in aghaidh éileamh [luaigh ainm an pháirtí] thuasainmnithe maille le
séanadh dliteanais.
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(c) maille le cosaint á phléadáil go ndearnadh forthairiscint.

(d) in aghaidh éileamh an ghearánaí ar chíos.

[nó de réir mar a bheidh].

II.—Ordachán an Chuntasóra don taisceadh.
[Mar atá i bhFoirm Uimh. 7].

III.—Deimhniú an Bhainc go bhfuarthas an t-airgead.
[Mar atá i bhFoirm Uimh. 7].

O. 77, r. 31 Uimh. 10.

Fógra faoi airgead taiscthe a leithreasú faoi Ordú 22, riail 9.

An Ard-Chúirt
19 . Uimh. .

[Teideal na caingne].

Fógra faoi airgead taiscthe a leithreasú.

An creidmheas mórleabhair: [Más ionann agus teideal na caingne, luaigh
‘‘mar atá thuas.’’]

Don Chuntasóir, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath.

Bíodh seo ina fhógra go bhfuil £ den airgead a taisceadh sa Chúirt
sa chaingean seo, faoi ordú dar dáta 19 , á leithreasú,
faoi Ordú 22, riail 9, ag an gcosantóir [luaigh ainm an pháirtí agus gabh ar
aghaidh mar a léirítear sa nóta i bhFoirm Uimh. 9].

Arna dhátú
(Arna shíniú)

O. 77, r. 32(1) Uimh. 11.

Iarraidh chun airgead a íoc in aghaidh éilimh.

An Ard-Chúirt
19 . Uimh. .

[Teideal na caingne]

Iarraidh chun airgead a taisceadh nó a leithreasaíodh a íoc in aghaidh éilimh
maille le cosaint ag séanadh dliteanais.

An creidmheas mórleabhair: [Más ionann agus teideal na caingne, luaigh
‘‘mar atá thuas.’’]
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Don Chuntasóir, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath.

Cuirim in iúl duit leis seo go bhfuil an gearánaí tar éis glacadh le suim
£ , a íocadh sa chaingean sin thuas, mar shásamh ar an éileamh ar ina
leith a íocadh isteach é, agus dearbhaím gur tugadh fógra cuí gur glacadh
an tsuim sin amhlaidh.

Agus iarraim go n-íocfaí an tsuim sin le

Arna dhátú
Finné (Arna shíniú)

[Síniú agus seoladh] [Seoladh]

N.B.—Más le haturnae an ghearánaí a bheidh an tsuim le híoc, déanfaidh
an gearánaí an t-iarratas a shíniú é féin, tar éis na focail ‘‘le m’aturnae’’
[ainm an aturnae] a chur isteach, ach más leis an ngearánaí féin a bheidh an
tsuim le híoc, féadfaidh an gearánaí, nó aturnae an ghearánaí, an t-iarratas a
shíniú, tar éis na focail ‘‘liomsa, an gearánaí’’ nó ‘‘leis an ngearánaí’’ [ainm
an ghearánaí], de réir mar a bheidh, a chur isteach. Íocfar an tsuim le
dréacht a sheolfar trí bhanc.

O. 77, r. 39Uimh. 12.

Cumhacht Aturnae.

Bíodh a fhios ag cách ón ngníomhas seo go ndéanaimse, ,
leis seo, as a bhunú agus a cheapadh
mar aturnae dom chun go ndéanfaidh sé i m’ainm agus thar mo cheann an
seic nó an dréacht ar shuim £ is iníoctha liom faoi ordú ón Ard-Chúirt
dar dáta i gcúis nó in ábhar dar teideal
a ghlacadh ón gCuntasóir, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, Éire, agus
ar an tsuim sin, nó aon chuid di, a fháil dó, cúiteántais agus urscaoiltí iom-
chuí a thabhairt ina leith, agus daingním agus ceadaím leis seo gach a ndéan-
faidh an t-aturnae sin agam, nó a gcuirfidh sé faoi deara a dhéanamh, go
dleathach, sna cúrsaí réamhráite de bhua an údaráis seo.

I bhfianaise air sin chuir mé mo lámh agus mo shéala leis seo an [le scrı́obh
i bhfocail] lá seo de mı́le naoi gcéad

Arna shı́niú, arna shéalú agus arna sheachadadh ag an [ainm iomlán an
deontóra] sin inár láthairne.

Sı́niú finné

Seoladh

Slı́ bheatha
[Sı́niú an deontóra]

[Séala]
Sı́niú finné

Seoladh

Slı́ bheatha

Treoracha atá le comhlı́onadh go beacht ag deontóirı́ agus ag finnéithe,
faoi seach.
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Dáta.—Nı́ foláir dáta na cumhachta a chur isteach i bhfocail (agus nı́ i
bhfigiúirı́) tráth an fhorghnı́omhaithe. Má dhéanann breis agus duine amháin
forghnı́omhú ar an gcumhacht is ceart an lá agus an t-am a gcuirfear an chéad
sı́niú léi a chur uirthi mar dháta.

Finnéithe:
1. I ngach cás, nı́ foláir sı́niú gach duine a fhorghnı́omhóidh an chumhacht

a bheith fianaithe le sı́niú bheirt fhinné chreidiúnacha, agus nı́ foláir dóibhsean
a seoladh iomlán agus a slı́ bheatha a chur sı́os freisin.

Is ceart do nótairı́ poiblı́ agus d’oifigigh eile a séalaı́ oifigiúla a ghreamú
freisin.

2. Más lasmuigh d’Éirinn a fhorghnı́omhófar an chumhacht, is ceart a
forghnı́omhú a fhı́orú mar a shonraı́tear in Ordú 78 de Rialacha na
nUaschúirteanna.

3. Más cléirigh nó seirbhı́sigh na finnéithe, nı́ foláir dóibh ainm agus seoladh
a bhfostóirı́ a thabhairt. Nı́ foláir do bhean atá ina finné a chur in iúl cé acu
bean shingil, bean phósta nó baintreach ı́. Nı́ finné bailı́ ar fhorghnı́omhú
cumhachta aturnae fear céile ná bean chéile más deontóir nó deontaı́ na
cumhachta sin ceachtar den bheirt.

4. Nuair a dhéanfaidh duine nach bhfuil in ann scrı́obh forghnı́omhú ar
chumhacht aturnae trı́ mharc (X) a chur léi in ionad ı́ a shı́niú, nı́ foláir do na
finnéithe a dhearbhú i scrı́bhinn go ndearnadh, roimh ré, an chumhacht aturnae
a léamh amach agus a mhı́niú go hiomlán don duine sin, agus gur dhealraigh
sé gur thuig sé ı́.

Athrú, Scriosadh Amach, etc.—Má chuirtear aon nı́ breise isteach i
gcumhacht aturnae nó má dhéantar aon athrú nó idirlı́niú inti nó aon nı́ a
scriosadh amach aisti, nı́ foláir a lua i ngach fianú ag na finnéithe go ndearnadh
an breisiú, an t-athrú, an t-idirlı́niú, nó an scriosadh amach sin sular for-
ghnı́omhaı́odh an chumhacht.

O. 77, r. 48 Uimh. 13.

Dearbhú atá le déanamh ag baintreach nó neasghaol duine a d’éag ina
dhı́thiomnóir, nuair nár tógadh amach litreacha riaracháin, agus nuair
nach mó ná £5,000 luach shócmhainnı́ iomlána eastát an éagaigh.

Dearbhaı́mse, , go sollúnta agus go fı́reata mar a leanas:

1. Is mise [luaigh an gaol] , éagach, agus is duine
dá neasghaolta mé, agus táim i dteideal riarachán a eastáit a thógáil amach, agus
suim £ a fháil, is é sin, an tsuim a ordaı́odh a ı́oc leis an éagach faoin ordú
ón Ard-Chúirt dar dáta sa chúis nó san ábhar dar teideal

2. Ní mó ná £5,000 luach iomlán shócmhainní an éagaigh, agus an tsuim
sin thuas san áireamh, agus tá caiteachais adhlactha an éagaigh íoctha.

3. Déanaim an dearbhú sollúnta seo á chreidiúint go coinsiasach é a
bheith fíor agus de bhua an Achta i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938.

(Arna shíniú)

Arna dhearbhú, etc.
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Uimh. 14. O. 77, r. 65

Iarraidh chun airgead a lóisteáladh faoin Acht Ceárd-Chumann, 1941,
a infheistiú.

[Ainm agus seoladh an cheardchumainn].

Iarrtar leis seo ar an gCuntasóir suim £ , a lóisteáil an Ceardchumann
seo faoin Acht Ceárd-Chumann, 1941, a infheistiú san urrús [nó sna hurrúis]
seo a leanas:

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Rúnaí nó Cisteoir.

Uimh. 15. O. 77, r. 65

Iarraidh chun urrúis a lóisteáladh faoin Acht Ceárd-Chumann, 1941,
a athrú.

[Ainm agus seoladh an cheardchumainn].

Iarrtar leis seo ar an gCuntasóir an t-urrús nó na hurrúis seo a leanas, atá
cuimsithe in éarlais an Cheardchumainn seo, a dhíol, eadhon:—

agus an fáltas as an díol sin a infheistiú san urrús (nó sna hurrúis) seo
a leanas:—

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Rúnaí nó Cisteoir.

Uimh. 16. O. 77, r. 66

Iarraidh chun an tioncam as urrúis atá cuimsithe in éarlais faoin Acht
Ceárd-Chumann, 1941, a íoc le banc nó le híocaí eile.

[Ainm agus seoladh an cheardchumainn].

Iarrtar leis seo ar an gCuntasóir, agus údaraítear dó, an t-ioncam as na
hurrúis a bheidh cuimsithe ó am go ham in éarlais an Cheardchumainn seo
a íoc faoi mar a gheofar é le [ainm agus seoladh]

agus beidh admháil uaidhsean
ina hurscaoileadh iomlán dóthanach.

Arna dhátú

(Arna shíniú)
Rúnaí nó Cisteoir.
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O. 77, r. 66 Uimh. 17.

Dearbhú reachtúil atá le déanamh nuair atá an tioncam le híoc ar
dhóigh seachas le baincéirí an lóisteálaí.

Dearbhaímse, as ,
go sollúnta agus go fíreata gur mise Rúnaí [nó Cisteoir] Cheardchumann

a bhfuil éarlais lóisteáilte aige de bhun an Achta
Ceárd-Chumann, 1941, agus go bhfuil údarás agam ón gCeardchumann sin
iarraidh a dhéanamh chun an t-ioncam nó na díbhinní as an éarlais sin a
íoc le . Agus déanaim an dearbhú sollúnta seo á
chreidiúint go coinsiasach é a bheith fíor agus de bhua an Achta i dtaobh
Dearbhuithe Reachtúla, 1938.

(Arna shíniú)

Arna dhearbhú, etc.

O. 77, r. 67 Uimh. 18.

Iarraidh chun éarlais arna lóisteáil faoin Acht Ceárd-Chumann, 1941,
a aisíoc.

[Ainm agus seoladh an cheardchumainn].

Iarrtar leis seo ar an gCuntasóir na suimeanna airgid thirim agus/nó na
hurrúis a luaitear anseo thı́os, is é sin, iomlán na héarlaise [nó cuid den éarlais]
a lóisteáladh thar ceann an Cheardchumainn thuasluaite, a íoc leis an
duine/na daoine seo a leanas agus/nó a aistriú chuige/chucu:—

Ainm(neacha)
iomlán(a),
seoladh/seoltaı́ 9agus tuairisc an aistrı́
(nó na n-aistrithe)

Airgead tirim:

Urrúis:
(Arna shíniú) ........................................

Rúnaí.

(Arna shíniú) ........................................
Cisteoir.

Uimh. 19.

Dearbhú reachtúil atá le déanamh nuair a dhéantar iarraidh chun
airgead a íoc ar dhóigh seachas le baincéirí, nó chun urrúis a aistriú.

Dearbhaímse, as ,
go sollúnta agus go fíreata gur mise rúnaí Cheardchumann ,
a lóisteáil éarlais de bhun an Achta Ceárd-Chumann, 1941.
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Dearbhaímse, as ,
go sollúnta agus go fíreata gur mise cisteoir Cheardchumann sin .
Agus Dearbhaímidne, an sin agus an sin,
go sollúnta agus go fíreata go bhfuil údarás againn ón gCeardchumann sin
iarraidh a dhéanamh chun an éarlais sin [nó cuid shonraithe di] a aisíoc agus
go ndéanfaí í a íoc le nó a aistriú chuig

[leag amach cad é an dóigh]

Agus déanaimid an dearbhú sollúnta seo á chreidiúint go coinsiasach é a
bheith fíor agus de bhua an Achta i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938.

(Arna shíniú) ........................................
Rúnaí.

(Arna shíniú) ........................................
Cisteoir.

Arna dhearbhú, etc.
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FOSCRÍBHINN Q.

PROBHÁID.

CUID I.

Uimh. 1.

Ceannteideal na bhfoirmeacha.

An Ard-Chúirt

Probháid.

Cuir leis nuair is cuí sin
‘‘An Chlárlann Phrobháide Cheantair i .’’

Uimh. 2.

Mionnscríbhinn ó fhinné fianaithe.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1.]

Maidir le heastát , ba as , éagach.
Mionnaímse, , as ,

atá bliana d’aois agus os a chionn, agus deirim gur duine mé de na finnéithe
a d’fhianaigh lena síniú uacht [nó codaisíl] dheireanach an sin,
ba as [seoladh agus tuairisc], éagach; uacht [nó codaisíl] dar dáta an lá
de 19 , agus gur fhorghníomhaigh an tiomnóir sin an
uacht [nó an chodaisíl] sin an lá is dáta di, trína ainm a shíniú [nó trína
mharc a chur, ó ba dhuine neamhliteartha é, nó ó nach raibh sé in ann
scríobh de dheasca anbhainne coirp] ag a bun nó a deireadh mar atá uirthi
anois, i mo láthairse agus i láthair , an finné eile a
bhfuil a shíniú léi, agus sinn araon i láthair san am céanna — agus as a
aithle sin gur fhianaíomar agus gur shíníomar an uacht [nó an chodaisíl] sin
i láthair an tiomnóra sin agus i láthair a chéile. [Más le marc a síníodh an
uacht, cuir leis: Agus deirim thairis sin go ndearna mé, sular fhorghníomh-
aigh an tiomnóir sin an uacht [nó an chodaisíl] sin mar atá ráite, í a léamh
amach dó go fírinneach agus go soiléir sochloiste agus gur dhealraigh sé gur
thuig an tiomnóir sin í go hiomlán, agus tráth a forghníomhaithe gur shlán
don tiomnóir ina mheabhair, ina chuimhne, agus ina thuiscint.]

Arna mhionnú, etc.

Nóta: Ná cuireadh an teisteoir ná an coimisinéir marc ar an uacht.

Uimh. 3.

Mionn seiceadóra.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le heastát , ba as , éagach.
Mionnaímse, , as ,

atá bliana d’aois agus os a chionn, agus deirim go gcreidim
go bhfuil sa scríbhinn pháipéir atá i gceangal leis seo, agus atá marcáilte
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agam, an fhı́or-uacht dheireanach bhunaidh [nó an uacht dheireanach gona
codaisı́l] a rinne , ba as [seoladh agus tuairisc],

éagach; go ndearna an sin an céanna tar éis bliana
d’aois a bheith slánaithe aige, agus nár phós sé duine ar bith tar éis a dhéanta;
gur mise [luaigh an gaol] an sin agus an seiceadóir
aonair san uacht sin [nó san uacht sin gona codaisı́leacha], faoin ainm [nó de
réir mar a bheidh]; go riarfaidh mé go fı́reata eastát an tiomnóra sin trı́na
fhiacha córa agus na leagáidı́ a tiomnaı́odh leis an uacht sin [nó leis an uacht
sin gona codaisı́leacha] aige a ı́oc, a mhéid a shroichfidh an t-eastát chuige sin
agus a mbeidh iallach dlı́ orm; go bhfoilseánfaidh mé fardal fı́or i leith an
eastáit sin, agus go dtabharfaidh mé cuntas cruinn ina thaobh, de réir mar a
cheanglóidh an dlı́ orm; gur éag an tiomnóir i an
lá de [más i gClárlann Phrobháide Cheantair a dhéantar an
t-iarratas, cuir leis: agus go raibh áit chónaithe sheasta ag an tiomnóir tráth
a bháis i laistigh de cheantar ] agus gurb
é luach an eastáit go léir atá ag cineachadh chun a ionadaí phearsanta
dhlíthiúil agus á dhílsiú dó suim [na sócmhainní comhlána, gan aon asbhaint
i leith fiach] gan dul thairis sin, de réir mar is fearr is eol dom, mar a
cuireadh i bhfios dom agus mar a chreidim.

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 4.

Mionn riarthóra maille leis an uacht.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le heastát , ba as , éagach.
Mionnaímse, , as ,

atá bliana d’aois agus os a chionn, agus deirim go gcreidim go bhfuil sa
scríbhinn pháipéir atá i gceangal leis seo, agus atá marcáilte agam, an fhíor-
uacht dheireanach bhunaidh [nó an uacht dheireanach gona codaisíl]
a rinne , ba as [seoladh agus tuairisc], éagach, agus
go ndearna an sin an céanna tar éis bliana d’aois a
bheith slánaithe aige, agus nár phós sé duine ar bith tar éis a dhéanta agus
go bhfuair , an seiceadóir atá ainmnithe sa
chéanna, bás roimh an tiomnóir sin [nó de réir mar a bheidh], agus gur mise
[luaigh an gaol] an tiomnóra sin agus an leagáidí iarmharach atá ainmnithe
san uacht sin [nó de réir mar a bheidh], agus go riarfaidh mé go hiomlán
agus go fíreata eastát an tiomnóra sin, trína fhiacha córa agus na leagáidí a
tiomnaíodh leis an uacht sin [nó leis an uacht sin gona codaisíleacha] aige
a íoc agus iarmhar a eastáit a dháileadh de réir dlí; agus go bhfoilseánfaidh
mé fardal fíor iomlán i leith an eastáit sin, agus go dtabharfaidh mé cuntas
cruinn ina thaobh de réir mar a cheanglóidh an dlí orm; agus gur éag an
tiomnóir i an lá de [más i gClárlann
Phrobháide Cheantair a dhéantar an t-iarratas, cuir leis: agus go raibh áit
chónaithe sheasta aige tráth a bháis i laistigh de
cheantar ] agus gurb é luach an eastáit phearsanta go
léir a bhí ag an tiomnóir sin suim [an t-eastát pearsanta comhlán gan aon
asbhaint i leith fiach] agus gurb é margadhluach an eastáit réadaigh go léir
leis an tiomnóir sin atá ag cineachadh chun a ionadaí phearsanta dhlíthiúil
agus á dhı́lsiú dó [an méid a thaispeántar sa mhionnscrı́bhinn ar mhargadhluach]
gan dul thairis sin, de réir mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios
dom agus mar a chreidim.

Arna mhionnú, etc.
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Uimh. 5.

Mionn riarthóra.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le heastát , ba as , éagach.
Mionnaímse, , as ,

atá bliana d’aois agus os a chionn, agus deirim go bhfuair
, ba as [seoladh agus tuairisc], éagach, bás ina dhíthiomnóir

[luaigh anseo an baitsiléir, etc., a bhí ann, agus glan as gach páirtí eile atá i
dteideal deonú i dtosaíocht ar an iarratasóir; agus luaigh an cháil ina bhfuil
an t-iarratasóir ag lorg riaracháin], gur mise dleathach
an éagaigh sin agus go riarfaidh mé go hiomlán agus go fíreata eastát
an éagaigh sin, trína fhiacha córa a íoc agus iarmhar an eastáit sin a
dháileadh de réir dlí, agus go bhfoilseánfaidh mé fardal fíor i leith an
eastáit sin agus go dtabharfaidh mé cuntas cruinn ina thaobh, de réir mar a
cheanglóidh an dlí orm; gur éag an t-éagach sin i an
lá de [más i gClárlann Phrobháide Cheantair a dhéantar an
t-iarratas, cuir leis: agus go raibh áit chónaithe sheasta ag an éagach sin tráth
a bháis i laistigh de cheantar ]
agus gurb é luach an eastáit phearsanta go léir a bhí ag an éagach sin suim
[an t-eastát pearsanta comhlán gan aon asbhaint i leith fiach] agus gurb é
margadhluach an eastáit réadaigh go léir leis an éagach sin atá ag cineachadh
chun a ionadaithe pearsanta dlíthiúla agus á dhílsiú dóibh [an méid a thais-
peántar sa mhionnscríbhinn ar mhargadhluach] gan dul thairis sin, de réir
mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom agus mar a chreidim.

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 6.

Probháid.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh a fhios go ndearnadh, an lá de , an uacht
dheireanach a bhfuil cóip di, arna síniú ag an Oifigeach
Probháide [nó ag an gCláraitheoir Probháide Ceantair], i gceangal leis
seo, a rinne , éagach, a d’éag ar, nó um, an lá
de [más ó Chlárlann Phrobháide Cheantair a eisítear an
deonú, cuir leis: agus ag a raibh tráth a bháis áit chónaithe sheasta
i laistigh de cheantar ] a chruthú,
agus ı́ a chlárú san Oifig Phrobháide [nó sa Chlárlann Phrobháide Cheantair]
agus go ndearna an Chúirt riarachán an eastáit go léir atá ag cineachadh
chun ionadaí pearsanta an éagaigh sin agus á dhílsiú dó a dheonú
do atá ainmnithe san uacht [agus sna codaisíleacha]
sin, ar é a bheith curtha faoi mhionn ar dtús go riarfadh sé an céanna go
fíreata.

[Cuir isteach an deimhniú cuí faoi mhionnscríbhinn Ioncaim Intíre].
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Uimh. 7.

Riarachán i gcás díthiomnachta.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh a fhios go ndearna an Chúirt, an lá de , litreacha
riaracháin an eastáit atá ag cineachadh chun ionadaí pearsanta ,
éagach, a d’éag ina dhíthiomnóir ar, nó um, an lá de
[más ó Chlárlann Phrobháide Cheantair a eisítear an deonú, cuir isteach:
agus ag a raibh tráth a bháis áit chónaithe sheasta i
laistigh de cheantar ], agus atá á dhílsiú don ionadaí
pearsanta sin, a dheonú do ar é a bheith curtha faoi
mhionn ar dtús go riarfadh sé an céanna go fíreata.

[Cuir isteach an deimhniú cuí faoi mhionnscríbhinn Ioncaim Intíre].

Uimh. 8.

Riarachán maille leis an uacht.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh a fhios go ndearna , éagach, a d’éag ar,
nó um, an lá de i [más ó Chlárlann Phrobháide Cheantair
a eisítear an deonú, cuir isteach: agus ag a raibh tráth a bháis áit chónaithe
sheasta i laistigh de cheantar ], agus gur
fhorghníomhaigh sé go cuí, a uacht dheireanach (gona codaisíleacha), a
bhfuil cóip di arna síniú ag an Oifigeach Probháide [nó ag an gCláraitheoir
Probháide Ceantair] i gceangal leis seo, agus gur ainmnigh sé
san uacht sin mar sheiceadóir [nó nár ainmnigh sé seiceadóir ar bith san
uacht sin] [nó de réir mar a bheidh].

Agus bíodh a fhios thairis sin go ndearna an Chúirt an lá
de litreacha riaracháin maille leis an uacht sin i leith an
eastáit, atá ag cineachadh chun ionadaí pearsanta an éagaigh sin, agus á
dhílsiú dó, a dheonú do ar é a bheith curtha faoi
mhionn roimh ré go riarfadh sé an céanna go fíreata de réir bhrí na huachta
(agus na gcodaisíleacha) sin.

[Cuir isteach an deimhniú cuí faoi mhionnscríbhinn Ioncaim Intíre].

Uimh. 9.

Probháid gan riaradh.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh a fhios go ndearna , éagach, a d’éag ar,
nó um, an lá de i
[más ó Chlárlann Phrobháide Cheantair a eisítear an deonú, cuir isteach:
agus ag a raibh áit chónaithe sheasta tráth a bháis i
laistigh de cheantar ], agus gur fhorghníomhaigh
sé go cuí, a uacht dheireanach [a bhfuil cóip di, arna síniú ag an Oifigeach
Probháide [nó ag an gCláraitheoir Probháide Ceantair], i gceangal leis seo],
agus gur ainmnigh sé
san uacht sin mar sheiceadóirí, agus ar an lá de go
ndearnadh probháid na huachta sin, maille le riarachán an eastáit atá ag
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cineachadh chun ionadaí pearsanta an éagaigh sin, agus á dhílsiú dó, a
dheonú san Oifig Phrobháide [nó sa Chlárlann Phrobháide Cheantair
réamhráite] don sin, probháid atá anois faoi thaifead [agus
gur forchoimeádadh cumhacht chun a shamhail a dheonú don
sin]; agus go ndearna an sin, tar éis dó an phrobháid sin
a ghlacadh air féin, idirláimhsiú ar eastát an éagaigh sin, agus gur éag sé ar
an lá de , ag fágáil cuid den eastát sin gan riaradh.

Agus bíodh a fhios thairis sin go ndearnadh, an lá de ,
uacht sin [agus codaisíleacha] an éagaigh sin a chruthú freisin san Oifig
Phrobháide [nó sa Chlárlann Phrobháide Cheantair sin] agus go ndearnadh
riarachán an eastáit atá ag cineachadh chun ionadaí pearsanta an éagaigh
sin, agus á dhílsiú dó, agus a fágadh amhlaidh gan riaradh, a dheonú
i don sin, ar é a bheith curtha
faoi mhionn ar dtús go riarfadh sé an céanna go fíreata.

[Cuir isteach an deimhniú cuí faoi mhionnscríbhinn Ioncaim Intíre].

Uimh. 10.

Probháid dhúbailte.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh a fhios go ndearnadh, an lá de , an uacht
dheireanach a bhfuil cóip di arna síniú ag an Oifigeach
Probháide [nó ag an gCláraitheoir Probháide Ceantair] i gceangal leis seo,
a rinne , éagach, a d’éag ar, nó um, an lá
de i [más ó Chlárlann Phrobháide
Cheantair a eisítear an deonú, cuir leis: agus ag a raibh áit chónaithe sheasta
tráth a bháis i laistigh de cheantar ],
a chruthú agus a chlárú san Oifig Phrobháide [nó sa Chlárlann Phrobháide
Cheantair] agus go ndearna an Chúirt riarachán an eastáit, atá ag cineachadh
chun ionadaí pearsanta an éagaigh sin, agus á dhílsiú dó, a dheonú
do , duine de na seiceadóirí a ainmníodh san uacht sin, ar
é a bheith curtha faoi mhionn ar dtús go riarfadh sé an céanna go fı́reata [agus
gur forchoimeádadh cumhacht chun a shamhail a dheonú do ,
an seiceadóir eile a ainmníodh san uacht sin].

Agus bíodh a fhios thairis sin go ndearnadh, an lá de ,
an uacht sin [agus na codaisíleacha] a chruthú freisin san Oifig Phrobháide
[nó sa Chlárlann Phrobháide Cheantair sin] agus go ndearna an Chúirt riarachán
dá shamhail sin i leith an eastáit sin a dheonú don sin, ar
é a bheith curtha faoi mhionn ar dtús go riarfadh sé an céanna go fíreata.

[Cuir isteach an deimhniú cuí faoi mhionnscríbhinn Ioncaim Intíre].

Uimh. 11.

Riarachán maille le huacht (DE BONIS NON).

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh a fhios go ndearna , éagach, a d’éag ar,
nó um, an lá de 19 , i [más i
gClárlann Phrobháide Cheantair a dhéantar an t-iarratas, cuir leis: agus ag a
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raibh áit chónaithe sheasta tráth a bháis i laistigh
de cheantar ], agus gur fhorghníomhaigh sé, go cuí, a
uacht dheireanach [a bhfuil cóip di, arna síniú ag an Oifigeach Probháide
[nó ag an gCláraitheoir Probháide Ceantair], i gceangal leis seo], agus gur
ainmnigh sé san uacht sin mar sheiceadóir, agus ar an
lá de go ndearnadh probháid na huachta sin agus riarachán
an eastáit atá ag cineachadh chun ionadaí pearsanta an éagaigh sin, agus á
dhílsiú dó, a dheonú san Oifig Phrobháide [nó sa Chlárlann Phrobháide
Cheantair sin] do [ atá anois faoi
thaifead i ] agus go ndearna an sin,
tar éis dó an sin a ghlacadh air féin, idirláimhsiú ar
eastát an éagaigh sin; agus gur éag dá éis sin, ar an lá de
19 , ag fágáil cuid den eastát sin gan riaradh, agus go ndearnadh, an
lá de 19 , litreacha riaracháin an eastáit sin atá ag
cineachadh chun ionadaí pearsanta an éagaigh sin, agus á dhílsiú dó, agus
a fágadh amhlaidh gan riaradh, maille leis an uacht sin ,
a dheonú san Oifig Phrobháide [nó sa Chlárlann Phrobháide Cheantair]
do , ar é a bheith curtha faoi mhionn ar dtús go riarfadh
sé an céanna go fíreata.

[Cuir isteach an deimhniú cuí faoi mhionnscríbhinn Ioncaim Intíre].

Uimh. 12.

Riarachán i gcás díthiomnachta (DE BONIS NON).

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh a fhios go bhfuair , éagach, bás ina dhíthiomnóir
ar, nó um, an lá de 19 , i [más
i gClárlann Phrobháide Cheantair a dhéantar an t-iarratas, cuir leis: agus,
tráth a bháis, go raibh áit chónaithe sheasta aige i laistigh
de cheantar ], agus tar éis a bháis, eadhon, ar an
lá de , go ndearnadh litreacha riaracháin an eastáit atá ag
cineachadh chun ionadaí pearsanta an éagaigh sin, agus á dhílsiú dó, a
dheonú san Oifig Phrobháide [nó sa Chlárlann Phrobháide Cheantair]
do [litreacha riaracháin atá anois faoi thaifead
i ] agus go ndearna an sin, tar
éis dó an riarachán sin a ghlacadh air féin, idirláimhsiú ar eastát an éagaigh
sin; agus gur éag dá éis sin, ar, nó um, an lá de 19 ,
ag fágáil cuid den eastát sin gan riaradh, agus go ndearnadh, an lá
de 19 , litreacha riaracháin an eastáit sin atá ag
cineachadh chun ionadaí pearsanta an éagaigh sin, agus á dhílsiú dó, agus a
fágadh amhlaidh gan riaradh, a dheonú do ar é a bheith
curtha faoi mhionn ar dtús go riarfadh sé an céanna go fíreata.

[Cuir isteach an deimhniú cuí faoi mhionnscríbhinn Ioncaim Intíre].
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Uimh. 13.

Riarachán díthiomnachta,
faoi theorainn le linn mionaoise.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh a fhios go ndearna an Chúirt, an lá de ,
litreacha riaracháin an eastáit atá ag cineachadh chun ionadaí
pearsanta , éagach, a d’éag ina dhíthiomnóir ar, nó um,
an lá de i [más i gClárlann Phrobháide
Cheantair a dhéantar an t-iarratas, cuir leis: agus ag a raibh áit chónaithe
sheasta tráth a bháis i laistigh de cheantar ],
agus atá á dhílsiú don ionadaí pearsanta sin, a dheonú do ,
an caomhnóir a ceapadh go dleathach ar naíon (darb aois faoi seach
bliana, bliana, bliana, bliana, bliana agus bliana nó mar
sin) faoi theorainn chun úsáide agus chun tairbhe do agus
go dtí go slánóidh ocht mbliana déag d’aois (nó go dtı́ go
ndéanfaidh duine de na naín sin, ar an aois sin a shlánú, riarachán a iarraidh
agus a fháil i leith eastát neamhriartha an éagaigh sin), ar an
sin a bheith curtha faoi mhionn ar dtús go riarfadh sé an céanna go fíreata.

[Cuir isteach an deimhniú cuí faoi mhionnscríbhinn Ioncaim Intíre].

Uimh. 14.

Riarachán maille le huacht.
d’aturnae.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh a fhios go ndearna , éagach, a d’éag ar, nó um,
an lá de , i [más i gClárlann
Phrobháide Cheantair a dhéantar an t-iarratas, cuir leis: agus ag a raibh
áit chónaithe sheasta tráth a bháis i laistigh de
cheantar ], agus gur fhorghníomhaigh sé, go cuí, a uacht
dheireanach a bhfuil cóip di, arna síniú ag an Oifigeach
Probháide [nó ag an gCláraitheoir Probháide Ceantair] i gceangal leis seo,
agus gur ainmnigh sé san uacht sin.

Agus bíodh a fhios thairis sin go ndearnadh, an lá de
19 , litreacha riaracháin [maille leis an uacht sin ] i leith
an eastáit atá ag cineachadh chun ionadaí pearsanta an éagaigh sin, agus á
dhílsiú dó, a dheonú do , an t-aturnae a ceapadh go
dleathach do atá ina chónaí anois i ,
faoi theorainn chun úsáide agus chun tairbhe do go dtí
go ndéanfaidh riarachán eastát neamhriartha an éagaigh sin
a iarraidh agus a fháil, ar an sin a bheith curtha faoi mhionn
roimh ré go riarfadh sé an céanna go fíreata de réir bhrí na huachta sin.

[Cuir isteach an deimhniú cuí faoi mhionnscríbhinn Ioncaim Intíre].
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Uimh. 15.

Riarachán i gcás díthiomnachta d’aturnae.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Bíodh a fhios go ndearnadh, an lá de 19 , litreacha
riaracháin an eastáit atá ag cineachadh chun ionadaí pearsanta ,
éagach, a d’éag ina dhíthiomnóir ar, nó um, an lá de ,
19 , i [más i gClárlann Phrobháide Cheantair a dhéan-
tar an t-iarratas, cuir leis: agus ag a raibh áit chónaithe sheasta tráth a bháis
i i gceantar ], agus atá á dhílsiú don
ionadaí pearsanta sin, a dheonú do , an t-aturnae a ceapadh
go dleathach do atá ina chónaí anois i
faoi theorainn chun úsáide agus chun tairbhe do go dtí
go ndéanfaidh riarachán eastát neamhriartha an éagaigh
sin a iarraidh agus a fháil—ar an sin a bheith curtha
faoi mhionn ar dtús go riarfadh sé an céanna go fíreata.

[Cuir isteach an deimhniú cuí faoi mhionnscríbhinn Ioncaim Intíre].

Uimh. 16.

Fírinniú urra.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le heastát Mionnaímidne,
ba as as

i gContae
agus

, éagach as
i gContae

atá, faoi seach, bliana d’aois agus os a chionn, agus deirimid, go
leithleach: gur sinne na hurraí atá beartaithe thar ceann atá
le bheith ina riarthóir ar eastát an sin, ba as
i gContae , éagach, i suim phionósach punt, go
riarfaidh sé an t-eastát sin go fíreata; agus mionnaímse, an
sin agus deirim thairis sin, i mo pháirt féin, gur fiú mé tar éis m’fhiacha
córa go léir a íoc, in eastát réadach agus pearsanta, suim punt, agus
mionnaímse, an sin agus deirim thairis sin, i mo pháirt
féin, gur fiú mé, tar éis m’fhiacha córa go léir a íoc, in eastát réadach agus
pearsanta, suim punt.

Arna mhionnú, etc.
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Uimh. 17.

Roghnú caomhnóra ag mionaoisigh.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le heastát De bhrí go bhfuair
ba as ba as , éagach,

bás ina bhaintreach fir agus ina dhí-
éagach. thiomnóir ar, nó um, an lá

de 19 , i

[más i gClárlann Phrobháide Cheantair a dhéantar an t-iarratas, cuir leis:
agus go raibh aige tráth a bháis áit chónaithe sheasta i
laistigh de cheantar ], agus gur fhág sé de chlann
dhleathach , agus iadsan amháin, ar mionaoiseach
an sin agus gan aige/aici ach bliana d’aois, agus ar mionaoiseach
freisin an sin agus gan aige/aici ach bliana d’aois.

Anois déanaimidne, an sin agus an
sin, leis seo, , is uncail dleathach ó thaobh máthar dúinn
[nó de réir mar a bheidh] agus duine dár neasghaolta, a thoghadh agus a
roghnú mar chaomhnóir dúinn chun go bhfaighidh sé litreacha riaracháin
eastát pearsanta an sin, éagach, agus iad le deonú dó chun
ár n-úsáide agus go dtí go slánóidh duine againn bliana d’aois, agus go
n-iarrfaidh agus go bhfaighidh litreacha riaracháin an eastáit phearsanta sin,
nó go dtí go slánóimid go léir bliana d’aois [nó chun go dtréigfidh sé
dúinn, agus thar ár gceann, a bhfuil de cheart, de theideal agus de leas
againn chun na litreacha riaracháin agus iontu, etc., [de réir mar a bheidh],
[cuir leis i gcás aturnae a bheith ag láithriú ar son na mionaoiseach] agus
ceapaimid as , leis seo, mar aturnae dúinn
chun an roghnú seo againn a chomhdú nó a chur á chomhdú dúinn san Oifig
Phrobháide [nó sa Chlárlann Phrobháide Cheantair i ].

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Finné

Uimh. 18.

Tréigean probháide nó riaracháin maille leis an uacht.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le heastát De bhrí go bhfuair
ba as ba as ,

éagach, bás an lá de ,
éagach. 19 , i

[más i gClárlann Phrobháide Cheantair a dhéantar an t-iarratas, cuir leis:
agus go raibh aige tráth a bháis áit chónaithe sheasta i
laistigh de cheantar ], agus de bhrí go ndearna agus
gur fhorghníomhaigh sé go cuí a uacht dheireanach [nó a uacht dheireanach
gona codaisíl] dar dáta an lá de 19 , agus
gur cheap sé ina sheiceadóir ar an uacht sin [nó de réir
mar a bheidh].

Anois dearbhaímse, an sin, agus mé bliana
d’aois agus os a chionn, nach ndearna mé idirláimhsiú ar eastát pearsanta
an éagaigh sin, agus nach ndéanfaidh mé idirláimhsiú air feasta, le hintinn
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calaois a dhéanamh ar chreidiúnaithe, agus tréigim go sainráite leis seo mo
cheart chun phrobháid na huachta sin [nó na huachta sin gona codaisíl-
eacha], [nó chun litreacha riaracháin maille leis an uacht sin] [nó leis an
uacht sin gona codaisíleacha] i leith eastát an éagaigh sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Finné

Uimh. 19.

Tréigean riaracháin.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le heastát De bhrí go bhfuair
ba as ba as , éagach,

bás ina agus ina
dhíthiomnóir an lá de

éagach. 19 , i
[más i gClárlann Phrobháide Cheantair a dhéantar an t-iarratas, cuir leis: agus
go raibh aige tráth a bháis áit chónaithe sheasta i laistigh de
cheantar ].

Agus de bhrí gur [luaigh an gaol] dó mise as .
Anois déanaimse, an sin, leis seo, agus mé

bliana d’aois agus os a chionn, tréigean ar mo cheart uile chun litreacha
riaracháin eastát an éagaigh sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Finné

Uimh. 20.

CAVEAT.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Ná déantar aon ní maidir le heastát A.B., ba as ,
éagach, a d’éag an lá de i , gan fhios
domsa (E.F., aturnae) C.D., as i gContae , a
bhfuil leas agam ann.

(Arna shíniú) E.F.

[Áit chláraithe ghnó].
nó C.D.,

[Seoladh le haghaidh seirbheála].

Uimh. 21.

Rabhadh i leith CAVEAT.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do C.D. [nó E.F., aturnae C.D.]
Tugtar rabhadh duit leis seo nach foláir duit, laistigh de cheithre lá dhéag
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tar éis an rabhadh seo a sheirbheáil ort, agus lá na seirbheála sin san áireamh,
láithreas a thaifeadadh [thar ceann C.D.], san Oifig Phrobháide, i leith an
caveat atá taifeadta agat in eastát , ba as ,
éagach, a d’éag i an lá de 19 ,
agus do leas [nó leas an chliaint sin agat] a leagan amach, agus bíodh seo
ina fhógra, mura ndéanfaidh tú amhlaidh, nach mbeidh aon éifeacht as sin
amach leis an caveat sin.

(Arna shíniú)
Oifigeach Probháide.

Arna eisiúint ar thionscnamh R.S. [leag amach anseo an leas atá ag R.S.
ann agus, más faoi uacht nó codaisíl é, leag amach a dáta, más ann, agus
tabhair seoladh le haghaidh seirbheála.]

[Formhuiniú a bheidh le déanamh tar éis na seirbheála.]
Sheirbheáil J.K. an rabhadh seo ar i [luaigh anseo cá

háit agus cén tslí a ndearnadh an tseirbheáil] an lá de
19 .

(Arna shíniú) J.K.

Uimh. 22.

Láithreas i leith rabhaidh nó forghairme (ach amháin chun glacadh
nó diúltú).

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le heastát A.B., ba as Láithrímse, C.D. [nó E.F., thar ceann
éagach. C.D.], is é sin, deartháir agus

duine de neasghaolta an A.B. sin,
éagach.

[nó aon leas eile a bheadh ag an C.D. sin].

Arna dhátú
(Arna shíniú) E.F., aturnae thar ceann C.D.

[Áit chláraithe ghnó].

nó C.D. [seoladh le haghaidh seirbheála].

Uimh. 23.

Forghairm chun riarachán a ghlacadh nó a dhiúltú.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do as
De bhrí go ndealraíonn sé ó mhionnscríbhinn ó

as , a comhdaíodh san Oifig Phrobháide an lá
de 19 , gur tusa [baintreach, leanbh, nó de réir mar a
bheidh] dleathach (dhleathach) agus neasghaol aonair an sin,
éagach, díthiomnóir, a d’éag ar, nó um, an lá de ,
19 , agus go bhfuil [an páirtí ag a bhfuil an fhorghairm á heisiúint] á
éileamh [luaigh a leas mar chreidiúnaí, neasghaol (agus inis an gaol), etc.].
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Anois cuirtear d’aithne ort leis seo láithriú, laistigh de cheithre lá
dhéag tar éis an fhorghairm seo a sheirbheáil ort, agus lá na seirbheála sin
san áireamh, san Oifig Phrobháide, go pearsanta nó trı́ d’aturnae, agus litreacha
riaracháin eastát an éagaigh sin, mar dhuine a d’éag ina dhíthiomnóir, a
ghlacadh nó a dhiúltú, nó, mura ndéanfaidh tú sin, cúis a shuíomh, más ann,
le nach ndéanfaí an céanna a dheonú don sin nó a chur
ina chúram.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Oifigeach Probháide.

Aturnae thar ceann an sin.

[Áit chláraithe ghnó].

Uimh. 24.

Forghairm chun forghníomhú uachta a ghlacadh d’ualach nó a
dhiúltú.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do
as

De bhrí go ndealraíonn sé ó mhionnscríbhinn ó A.B., as ,
a comhdaíodh san Oifig Phrobháide an lá de 19 , gur
tusa an seiceadóir, agus gur sibhse
na leagáidithe iarmharacha, a ainmníodh in uacht dheireanach
ba as , a d’éag an , agus gur sibhse
a chlann nádúrtha dhleathach agus a bhfuil de neasghaolta ar marthain ina
dhiaidh, agus gur sibhse na leagáidithe a ainmníodh
san uacht sin aige, agus go bhfuil an A.B. sin á éileamh gur creidiúnaí é ag
an éagach sin [mura creidiúnaí é, luaigh an leas atá aige] agus go dteastaíonn
uaidh go ndéanfaí ionadaíocht a bhaint amach i leith an éagaigh sin.

Anois cuirtear d’aithne oraibh leis seo láithriú, laistigh de cheithre lá
dhéag tar éis an fhorghairm seo a sheirbheáil oraibh, agus lá na seirbheála
sin san áireamh, san Oifig Phrobháide, go pearsanta nó trí bhur n-aturnae;
tusa , an [seiceadóir] sin, chun forghníomhú na
huachta sin a ghlacadh d’ualach ort féin nó a dhiúltú; agus má dhiúltaíonn
tú, ansin sibhse, an [na leagáidithe iarmharacha] sin,
chun litreacha riaracháin eastát an éagaigh sin, maille leis an uacht sin aige,
a ghlacadh nó a dhiúltú; agus má dhiúltaíonn sibhse an céanna, ansin [mar
atá roimhe seo maidir le neasghaolta agus leagáidithe], nó, mura ndéanfaidh
sibh sin, cúis a shuíomh, más ann, le nach ndeonófaí don A.B. sin litreacha
riaracháin, maille leis an uacht sin, i leith eastát an éagaigh sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Oifigeach Probháide.
Aturnae thar ceann an A.B. sin.

[Áit chláraithe ghnó].
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Uimh. 25.

Forghairm chun uacht a thabhairt i láthair agus a thaisceadh, agus
chun probháid na huachta a ghlacadh nó a dhiúltú.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1]

Do
as

De bhrí go ndealraíonn sé ó mhionnscríbhinn ó
as , a comhdaíodh san Oifig Phrobháide an lá
de 19 , gur tusa an seiceadóir atá ainmnithe in uacht
dheireanach , ba as , a d’éag ar,
nó um, an lá de , 19 , agus go dteastaíonn
ón sin, [luaigh leas an chliaint mar leagáidí iarmharach
nó mar leagáidithe iarmharacha, de réir mar a bheidh] an éagaigh sin, go
gcruthófaí an uacht sin.

Anois cuirtear d’aithne ort leis seo láithriú, laistigh de cheithre lá
dhéag tar éis an fhorghairm seo a sheirbheáil ort, agus lá na seirbheála sin
san áireamh, san Oifig Phrobháide, go pearsanta nó trí d’aturnae, agus an
uacht sin a thabhairt i láthair agus a thaisceadh san Oifig Phrobháide, agus
glacadh le forghníomhú na huachta sin, agus má dhiúltaíonn tú sin, cúis
a shuíomh, más ann, le nach ndeonófaí don sin litreacha
riaracháin, maille leis an uacht sin, i leith eastát an éagaigh sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Oifigeach Probháide.
Aturnae thar ceann an sin.

[Áit chláraithe ghnó]

Uimh. 26.

Forghairm chun uacht [má tá ann] a thabhairt i láthair agus a thaisceadh,
agus probháid na huachta a ghlacadh nó a dhiúltú, agus, mura bhfuil
uacht ann, chun litreacha riaracháin a ghlacadh nó a dhiúltú.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do
as

De bhrí go ndealraíonn sé ó mhionnscríbhinn ó A.B., as ,
an lá de , 19 , a comhdaíodh san Oifig Phrobháide,
gur tusa baintreach , a d’éag ar,
nó um, an lá de 19 , agus gur sibhse
a chlann dhleathach agus a bhfuil de neasghaolta aige, agus go bhfuil an
A.B. sin á éileamh gur príomhchreidiúnaí é [nó luaigh an leas atá ag A.B.],
agus go dteastaíonn uaidh go ndéanfaí ionadaíocht a bhaint amach don
éagach sin:

Anois cuirtear d’aithne oraibh leis seo láithriú, laistigh de cheithre lá
dhéag tar éis an fhorghairm seo a sheirbheáil oraibh, agus lá na seirbheála
sin san áireamh, go pearsanta nó trí bhur n-aturnae, san Oifig Phrobháide
chun uacht dheireanach an éagaigh sin (má rinne sé uacht) a thabhairt i
láthair san am agus san áit sin agus í a thaisceadh san Oifig Phrobháide,
agus chun go ndéanfaidh na seiceadóirí, má ainmníodh aon seiceadóirí san
uacht sin, forghnı́omhú na huachta a ghlacadh d’ualach orthu féin nó a dhiúltú;
agus má dhiúltaı́onn siad, ansin chun go ndéanfaidh an sin agus
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an sin litreacha riaracháin, maille leis an uacht sin, i leith
eastát an éagaigh sin, a ghlacadh nó a dhiúltú, agus más rud é nach ndearna
an t-éagach sin uacht ar bith, ansin chun go ndéanfaidh an
sin agus an sin litreacha riaracháin eastát an éagaigh sin,
ionann is dá mba dhuine é a d’éag ina dhíthiomnóir, a ghlacadh nó a dhiúltú;
nó, mura ndéanfaidh siad sin, cúis a shuı́omh, má thig leo é, le nach ndeonófaı́
an céanna don A.B. sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Oifigeach Probháide.

Uimh. 27.

Láithriú de bhun forghairme chun probháid nó riarachán a ghlacadh
nó a dhiúltú.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Maidir le heastát A.B., éagach.
Tá C.D., trína aturnae G.H. [nó i bpearsa, cibé acu é], ag láithriú san

ábhar seo [agus más mian le C.D. probháid nó riarachán a ghlacadh, cuir
leis:] agus is mian leis probháid [nó riarachán, cibé acu é] a ghlacadh.

[Ainm agus áit chláraithe ghnó an aturnae; nó
ainm agus seoladh an pháirtí, le haghaidh seirbheála.]

Uimh. 28.

Forghairm chun uacht líomhnaithe a thabhairt i láthair agus chun í a
chruthú i bhfoirm shollúnta nó, mura bhfuil sin á dhéanamh, cúis a
shuíomh le nach ndearbhófaí í a bheith neamhbhailí.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].
Do
as

De bhrí go ndealraíonn sé ón mionnscríbhinn ó A.B., a comhdaíodh san
Oifig Phrobháide an lá de 19 , gur tusa
an seiceadóir atá ainmnithe in uacht dheireanach a líomhnaítear a rinne

, ba as , éagach, agus
gur dleathach an éagaigh sin, agus duine dá neasghaolta, an
A.B. sin, agus gur éag an sin ina dhíthiomnóir, agus
gur ceart foraithne agus dearbhú a dhéanamh an uacht líomhnaithe sin a
bheith ar neamhní.

Anois cuirtear d’aithne ort leis seo láithriú, laistigh de cheithre lá
dhéag tar éis an fhorghairm seo a sheirbheáil ort, agus lá na seirbheála sin
san áireamh, san Oifig Phrobháide, go pearsanta nó trí d’aturnae, agus an
uacht sin a líomhnaítear a rinne an t-éagach sin a thabhairt i láthair agus a
thaisceadh san Oifig Phrobháide, agus í a chruthú i bhfoirm shollúnta dlí,
nó, mura ndéanfar sin, cúis a shuíomh [más dóigh leat é sin a bheith le do
leas] le nach ndearbhófaí an céanna a bheith ar neamhní.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Oifigeach Probháide.
Aturnae thar ceann an sin.

[Áit chláraithe ghnó].
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Uimh. 29.

Forghairm chun uacht dheireanach a líomhnaítear a rinneadh a
thabhairt i láthair ar agra leagáidí in uacht roimhe sin.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].
Do
as

De bhrí go ndealraíonn sé ó mhionnscríbhinn ó A.B., as ,
a comhdaíodh san Oifig Phrobháide an lá de ,
19 , gur sibhse na seiceadóirí atá ainmnithe
san uacht a líomhnaítear a rinne ,
ba as , a d’éag , agus arb é a
dáta , agus gur mac dleathach agus duine de neasghaolta an
éagaigh sin an A.B. sin agus gur príomhleagáidí é atá ainmnithe in uacht
dheireanach an éagaigh sin, dar dáta , agus go bhfuil ar intinn
aige uacht dheireanach sin an éagaigh sin a chruthú.

Anois cuirtear d’aithne oraibh leis seo, etc. [mar atá i bhFoirm Uimh.
28 go dtí an deireadh], agus, freisin, le nach ndéanfaí litreacha riaracháin,
maille leis an uacht dheireanach sin, i leith eastát an éagaigh sin, a dheonú
don A.B. sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Oifigeach Probháide.
Aturnae thar ceann an sin.

[Áit chláraithe ghnó].

Uimh. 30.

Forghairm chun riarachán maille leis an uacht a ghlaoch isteach agus
chun páipéar tiomnach eile a chorprú agus a áireamh sna litreacha

riaracháin.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do
as

De bhrí go ndealraíonn sé ó mhionnscríbhinn ó A.B., as ,
a comhdaíodh san Oifig Phrobháide an lá de , 19 ,
go ndearnadh litreacha riaracháin eastát , ba as

, éagach, maille le huacht an éagaigh sin dar
dáta , a dheonú duitse ar, nó um, , agus go bhfuil
an A.B. sin, a bhfuil leas aige san eastát sin, tar éis a líomhain gur ceart na
litreacha riaracháin sin, maille leis an uacht sin, a ghlaoch isteach chun go
bhféadfar agus go ndéanfar doiciméad nó páipéar tiomnach áirithe a dtagraı́tear
dó san uacht sin mar uacht athair an tiomnóra sin, nó an méid de a airbheart-
aíonn blianachtaí áirithe £ a thabhairt do , a
chorprú agus a áireamh sna litreacha riaracháin sin maille le huacht an
éagaigh sin agus a bheith ina chuid den chéanna, agus chun na litreacha
riaracháin sin a atheisiúint chugatsa mar riarthóir eastát an éagaigh sin,
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maille le huacht sin an lá de , agus leis
an doiciméad sin, nó an méid sin de atá luaite, arna chorprú nó arna aontú
leis an uacht sin sa deonú sin.

Anois cuirtear d’aithne ort leis seo, laistigh de cheithre lá dhéag tar
éis an fhorghairm seo a sheirbheáil ort, agus lá na seirbheála sin san áireamh,
na litreacha riaracháin réamhráite, maille leis an uacht sin, a thabhairt
isteach agus a fhágáil san Oifig Phrobháide. Agus thairis sin cúis a shuíomh
le nach ndéanfaí an doiciméad sin, nó an méid de atá luaite, a áireamh agus
a chorprú san uacht sin maille leis na litreacha riaracháin sin.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Oifigeach Probháide.

Aturnae thar ceann an sin.

[Áit chláraithe ghnó].

Uimh. 31.

Forghairm chun probháid nó riarachán a thabhairt isteach.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do

as

De bhrí go ndealraíonn sé ó mhionnscríbhinn ó ,
a comhdaíodh san Oifig Phrobháide an lá de 19 ,
go ndearnadh probháid (nó litreacha riaracháin) na huachta deireanaí a
líomhnaítear a rinne , ba as ,
éagach, a dheonú duitse ar, nó um, an lá de , 19 ,
agus go bhfuil , atá á éileamh gurb é an
éagaigh sin é, tar éis a líomhain gur ceart an
sin a ghlaoch isteach agus a chúlghairm, agus a dhearbhú an céanna a bheith
ar neamhní de réir dlí.

Anois cuirtear d’aithne ort leis seo, laistigh de cheithre lá dhéag tar
éis an fhorghairm seo a sheirbheáil ort, agus lá na seirbheála sin san áireamh,
an deonú réamhráite a thabhairt isteach agus a
fhágáil san Oifig Phrobháide agus thairis sin cúis a shuíomh (más dóigh leat
gur le do leas é) le nach ndéanfaí cúlghairm ar an gcéanna agus nach
ndearbhófaí an uacht sin a bheith ar neamhní.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Oifigeach Probháide.

Aturnae thar ceann an sin.

[Áit chláraithe ghnó].
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Uimh. 32.

Forghairm chun fardal a thabhairt ar aird.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Do
as

De bhrı́ go ndealraı́onn sé ón mionnscrı́bhinn ó A.B., as ,
a comhdaı́odh san Oifig Phrobháide an lá de 19 , gur
tusa seiceadóir [nó riarthóir] eastát ,
ba as , éagach, a d’éag an , agus go
bhfuil an A.B. sin á éileamh gur prı́omhchreidiúnaı́ é ag an éagach sin agus
go dteastaı́onn uaidh go ndéanfar fardal ar eastát an éagaigh sin a thabhairt
ar aird.

Anois cuirtear d’aithne ort leis seo, laistigh de cheithre lá dhéag tar
éis an fhorghairm seo a sheirbheáil ort, fardal agus cuntas fíor, iomlán agus
foirfe ar eastát an éagaigh sin a thaisceadh san Oifig Phrobháide, faoi
mhionn, mar aon le cuntas fírinneach ar riaradh an eastáit sin agat.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Oifigeach Probháide.

Aturnae thar ceann an sin.

[Áit chláraithe ghnó].

Uimh. 33.

Fógra atá le tarchur ag cláraitheoir probháide ceantair go ndearnadh
iarratas chuige probháid, nó riarachán maille leis an uacht, a dheonú.

An chlárlann phrobháide cheantair i

Don Oifigeach Probháide.

Bíodh seo ina fhógra go ndearnadh iarratas chugam, an lá seo
de , 19 , probháid a dheonú i leith na huachta [nó
litreacha riaracháin a dheonú maille leis an uacht], dar dáta an lá
de , 19 [gona codaisíl nó codaisíleacha dar dáta an
lá de , 19 ], a rinne [i gcásanna riaracháin maille leis
an uacht, i leith an eastáit a bhí ag] , ba as

, éagach, a d’éag an lá de ,
19 , i agus ag a raibh tráth a bháis áit chónaithe
sheasta i laistigh de cheantar ,
ó as [nó ó
as aturnae as ],
an seiceadóir [nó an leagáidí iarmharach, nó de réir mar a bheidh] atá
ainmnithe san uacht [nó sa chodaisíl] sin, sna focail seo a leanas:—[Cuir
isteach anseo an sliocht as an uacht nó as an gcodaisíl].

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Cláraitheoir Probháide Ceantair.
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Uimh. 34.

Fógra atá le tarchur ag cláraitheoir ceantair á rá go ndearnadh
iarratas chuige riarachán a dheonú.

An chlárlann phrobháide cheantair i

Don Oifigeach Probháide.

Bíodh seo ina fhógra go ndearnadh iarratas chugam, an lá seo
de 19 , litreacha riaracháin a dheonú i leith
eastát , ba as , éagach, a d’éag ina dhíthiomnóir
an lá de 19 , i ,
agus ag a raibh tráth a bháis áit chónaithe sheasta i
laistigh de cheantar , baintreach fir, gan leanbh ná
sliochtach eile, ná athair ná máthair, deartháir ná deirfiúr, nia ná neacht,
seanathair ná seanmháthair, uncail ná aintín, sin-seanathair ná sin-
seanmháthair [nó de réir mar a bheidh] ina dhiaidh, ó
as [nó ó
as aturnae ], duine de chol ceathracha
dleathacha an éagaigh agus neasghaol dó, [nó de réir mar a bheidh].

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Cláraitheoir Probháide Ceantair.

Uimh. 35.

Fógra gur taifeadadh CAVEAT i gclárlann phrobháide cheantair.

An chlárlann phrobháide cheantair i

Don Oifigeach Probháide.

Bíodh seo ina fhógra go ndearnadh, an lá seo de
19 , caveat a thaifeadadh sa Chlárlann Phrobháide Cheantair i
sna téarmaí seo a leanas:—

‘‘Ná déantar aon ní maidir le heastát , ba as
, éagach (a d’éag an lá de 19 ,

i agus ag a raibh tráth a bháis áit chónaithe sheasta
i réamhráite, laistigh de cheantar ),
gan fhios domsa [is é sin, aturnae] as ,
ag a bhfuil leas ann.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Cláraitheoir Probháide Ceantair.
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CUID II

BANNA RIARACHÁIN

An Ard-Chúirt

An Oifig Phrobháide/An Chlárlann Phrobháide Cheantair i (a)

Dlitear de gach duine dínn (b) (c)

suim (d) a íoc ina hiomláine le hUachtarán na hArd-Chúirte agus i
ngeall lena híoc cuirimid ceangal orainn féin agus ar gach duine dínn agus
ar ár (e)

Arna shéalú lenár séala(í) agus arna dhátú an lá de
19 . Is é coinníoll na hoibleagáide seo: más rud é go ndéanfaidh (f)

thuasainmnithe, arb é (g)

(h) , éagach, é agus atá le bheith ina riarthóir
ar eastát an éagaigh sin, nó go gcuirfidh sé/sí faoi deara go ndéanfar, arna
éileamh sin air/uirthi go dleathach, fardal fíor i dtaobh an eastáit sin atá tar
éis teacht nó a thiocfaidh faoina láimh, ina sheilbh/seilbh nó ar a eolas/heolas
nó faoi láimh, i seilbh nó faoi rialú aon duine eile lena aghaidh/haghaidh;

go ndéanfaidh sé/sí an fardal sin a thabhairt ar aird, nó go gcuirfidh sé/sí
faoi deara é a thabhairt ar aird, san Oifig Phrobháide (nó sa chlárlann
phrobháide cheantair i ), arna éileamh sin air/uirthi de
réir dlí; go ndéanfaidh sé/sí an t-eastát sin a riaradh go hiomlán agus go
hionraic de réir dlí, agus na fiacha go léir a bhí ar an éagach tráth a bháis,
na dleachtanna báis go léir is iníoctha i leith eastát an éagaigh agus a bhfuil
an t-ionadaí pearsanta freagrach iontu agus an cháin ioncaim agus an
fhorcháin go léir is iníoctha as an eastát a íoc (i),

agus na scaireanna go léir san eastát a dháileadh ar na daoine sin atá ina
dteideal de réir dlí agus mar a cheanglaítear le dlí air/uirthi;

agus thairis sin, go dtabharfaidh sé/sí, nó go gcuirfidh sé/sí faoi deara go
dtabharfar, cuntas cruinn ar an riarachán sin arna éileamh sin air/uirthi de
réir dlí;

——————————
(a) Más cuí, cuir isteach ionad na clárlainne probháide ceantair.
(b) Cuir isteach ainmneacha, seoltaí agus slite beatha an phríomhaí agus na n-urraí.

Níl aon urraí ag teastáil nuair is corparáid iontaobhais an príomhaí.
(c) Mura bhfuil ach páirtí amháin sa bhanna, is ceart na focail ‘‘de gach duine’’

a scriosadh.
(d) Mura n-ordaítear a mhalairt, is í suim atá le cur isteach anseo dúbailt luach

comhlán an eastáit (lena n-áirítear margadhluach iomlán maoine dochorraithe).
(e) Cuireann pearsana aonair ceangal orthu féin, ar a seiceadóirí agus ar a riarthóirí.

Cuireann corparáidí iontaobhais agus corparáidí eile ceangal orthu féin agus ar a
gcomharbaí.

(f) Cuir isteach ainm iomlán an phríomhaí.
(g) Cuir in iúl an cháil ina bhfuil deonú á iarraidh ag an bpríomhaí.
(h) Cuir isteach ainm, seoladh agus slí bheatha an éagaigh.
(i) Más creidiúnaí an príomhaí, cuir isteach anseo: ‘‘go rátúil agus go comhréireach

agus de réir na tosaíochta a cheanglaítear le dlí, gan tosaíocht a thabhairt, áfach, dá
fhiach/fiach féin de bharr é/í a bheith ina riarthóir ná d’fhiach aon duine eile’’.
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agus thairis sin go ndéanfaidh sé/sí, má éilítear sin air/uirthi, na litreacha
riaracháin a thabhairt suas agus a sheachadadh san Ard-Chúirt má dhealraı́onn
sé ina dhiaidh seo go ndearna an t-éagach aon uacht a bheidh tugtha ar aird
sa Chúirt sin maille le hiarraidh í a cheadú agus a fhormheas dá réir sin (j);

ansin, ar an gcoinníoll sin a chomhlíonadh, beidh an oibleagáid seo ar
neamhní agus gan éifeacht, ach mura gcomhlíontar é beidh sí i lánfheidhm
agus i lánéifeacht.

iArna Shı́niú, arna Shéalú agus
uarna Sheachadadh ag an
u
u
y
u

sin atá ainmnithe istigh u
u

i láthair t
(k)

——————————
(j) I gcás riaracháin maille le huacht, is ceart an mhír seo a scriosadh.
(k) I gcás an riarthóra bheartaithe ní foláir don duine ar mionnaíodh an mionn os

a chomhair an banna a fhianú mura bhfuil sé fianaithe ag oifigeach údaraithe don
Oifig Phrobháide nó do chlárlann phrobháide cheantair. Níl aon fhianú ag teastáil i
gcás corparáide iontaobhais; ní gá di ach a séala a ghreamú.
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FOSCRÍBHINN R.

BILLÍ DÍOLACHÁIN.

O. 81, r. 2 Uimh. 1.

Toiliú le sásamh a thaifeadadh agus foréileamh chuige sin.

An Ard-Chúirt

Maidir le bille díolacháin a rinneadh idir agus
dar dáta an lá de

De bhrí gur fhorghníomhaigh , an lá
de , bille díolacháin chuig ar shuim

. Agus de bhrí go bhfuiltear tar éis an bille díolacháin sin a shásamh
agus a urscaoileadh go hiomlán. Anois toilímse, , leis
seo, sásamh an bhille díolacháin sin a thaifeadadh.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Finné

Mionnaímse, an thuasainmnithe, as ,
agus deirim gur fhianaigh mé agus gur shínigh mé an toiliú sin thuas, agus
go bhfaca mé é á fhorghníomhú go cuí ag an sin, agus
deirim gurb é m’ainm dílis, i mo lámhscríbhneoireacht féin, atá san
ainm atá sínithe mar fhinné leis an toiliú sin thuas.

Arna mhionnú etc.

Anois, éilímse, , as ,
aturnae, leis seo, thar ceann an sin, ar an oifigeach
cuí sásamh an bhille díolacháin sin a thaifeadadh.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Do Mháistir na hArd-Chúirte.
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O. 81, r. 7 Uimh. 3.

Fógra gur taifeadadh sásamh.

An Phríomh-Oifig, An Ard-Chúirt.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Clárú (nó athchlárú) 19

Tarchur na hachomaireachta 19

Taifeadadh an tsásaimh 19

Bíodh seo ina fhógra go ndearnadh meabhrán sásaimh i
leith an bhille díolacháin thuasluaite a thaifeadadh sa Chlár
an dáta a luaitear thuas.

(Arna shíniú)

Do Chláraitheoir Contae Chontae
Arna chur an lá de 19 .
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FOSCRÍBHINN S.

GNÍOMHAIS CHOMHSHOCRAÍOCHTA.

Uimh. 1. O. 82, r. 1

Mionnscríbhinn forghníomhaithe.

An Ard-Chúirt

Maidir le gnı́omhas comhshocraı́ochta dar dáta , a rinneadh
idir agus

Mionnaı́mse, as ,
agus deirim mar a leanas:—

1. An doiciméad thuas-scrı́ofa [nó atá scrı́ofa anseo istigh] is cóip dhı́lis é
den ghnı́omhas ag sannadh maoine [nó de réir mar a bheidh], agus de gach
sceideal nó fardal atá i gceangal leis an ngnı́omhas sin nó a bhfuil tagairt dó
ann, agus de gach fianú ar a fhorghnı́omhú.

2. [I gcás fhorghníomhú an ghníomhais ag an bhféichiúnaí] D’fhor-
ghníomhaigh an féichiúnaí an gníomhas an lá de
19 , ar a chlog, nóin. Bhí mé i láthair nuair a
d’fhorghníomhaigh an féichiúnaí an gníomhas sin, agus chonaic mé á fhor-
ghníomhú aige é.

3. [I gcás fhorghnı́omhú an ghnı́omhais ag creidiúnaı́:] D’fhorghnı́omhaigh
, a chónaíonn i

agus ar é, an gníomhas an lá de ,
ar a chlog, nóin, agus is eisean an chéad [nó an t-aon]
chreidiúnaí a d’fhorghníomhaigh an gníomhas sin. Bhí mé i láthair nuair a
d’fhorghníomhaigh an sin an gníomhas sin, agus
chonaic mé á fhorghníomhú aige é.

4. Tá cónaí ar an bhféichiúnaí, , i
agus is é.

5. Is é [nó Is iad] seo a leanas an áit [nó na háiteanna] a bhfuil gnó an
fhéichiúnaí sin á sheoladh:—

Arna mhionnú, etc.

Uimh. 2. O. 82, r. 1

Mionnscríbhinn féichiúnaí le haghaidh clárú.

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Mionnaímse, ,
agus deirim mar a leanas:—

1. Ar an lá de , d’fhorghníomhaigh mé gníomhas ag
sannadh maoine [nó de réir mar a bheidh]

2. De réir mar a mheastar is é £ méid iomlán na maoine de mo
chuid a áirítear faoin ngníomhas, agus is é £ glanmhéid na maoine
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de mo chuid a áirítear faoin ngníomhas, tar éis £ a asbhaint, is é sin,
luach* na n-urrús atá ar teachtadh ag creidiúnaithe agus is gá chun fiacha
atá dlite dóibh a chumhdach.

3. De réir mar a mheastar is é £ méid iomlán na ndliteanas orm a
áirı́tear faoin ngníomhas agus is é £ glanmhéid na ndliteanas orm a
áirítear faoin ngníomhas, tar éis £ a asbhaint, is é sin, an méid† faoi
chumhdach urrús atá ar teachtadh ag creidiúnaithe.

4. [I gcás imshocraíocht a bheith iníoctha:] Is é £ méid iomlán na
himshocraíochta is iníoctha faoin ngníomhas.

5. Is iad seo a leanas ainmneacha agus seoltaí mo chreidiúnaithe, mar
aon leis na suimeanna atá dlite do gach creidiúnaí nó á n-éileamh acu:

Ainm an chreidiúnaí Seoladh Méid an fhéich atá dlite nó á
éileamh, tar éis luach an urrúis atá

ar teachtadh a asbhaint

Arna mhionnú, etc.

*Ní ceart an barrachas (más ann) a mheastar ó urrúis atá ar teachtadh ag
creidiúnaithe a bhaint as méid comhlán na maoine.

†Is ceart an tsuim seo a bheith ag freagairt do mhéid na n-urrús a asbhaintear
thuas. Nı́ ceart aon asbhaint a dhéanamh i leith iarmhéideanna neamhurraithe
d’fhiacha atá faoi pháirturrús.
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Uimh. 4.

Mionnscríbhinn féichiúnaí de bhun Ordú 82, riail 6.

An Ard-Chúirt

Maidir le hachainí ó de bhun an Irish
Bankruptcy and Insolvent Act, 1857, alt 343.

Mionnaímse, as ,
agus deirim mar a leanas:—

1. Is é [nó Is iad] an áit [nó na háiteanna] a bhfuil mo ghnó
á sheoladh:

2. Is é [nó Is iad] teideal [nó teidil] an ghnólachta [nó na
ngnólachtaí] faoina bhfuil gnó á sheoladh agam:

3. De réir mar a mheastar is é £ méid iomlán mo
mhaoine agus is é £ glanmhéid mo mhaoine, tar éis
£ a asbhaint, is é sin, luach na n-urrús atá ar teachtadh
ag creidiúnaithe agus is gá chun fiacha atá dlite dóibh a
chumhdach.

4. De réir mar a mheastar is é £ méid iomlán na
ndliteanas atá orm agus is é £ glanmhéid na ndliteanas
atá orm, tar éis £ a asbhaint, is é sin, an méid a
chumhdaítear le hurrúis atá ar teachtadh ag creidiúnaithe.

5. Is iad seo a leanas ainmneacha agus seoltaí mo chreid-
iúnaithe, mar aon leis na suimeanna atá dlite dóibh nó á
n-éileamh acu:—

Ainmneacha Méid an fhéich atá dlite nó á éileamh,
na Seoltaí tar éis luach an urrúis atá ar

gcreidiúnaithe teachtadh a asbhaint

£

Arna mhionnú, etc.
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éi

d
na

nd
lit

ea
na

s
de

ré
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Athbhreithniú breithiúnach agus orduithe a fhearann ar shaoirse an
duine.

Uimh. 1.

Ordú HABEAS CORPUS AD SUBJICIENDUM.

[Teideal]

Do/ C.D. as .

Cuirtear d’aithne leis seo ortsa, an C.D. sin, corp , a
tógadh agus atá á choinneáil i do choimeád, mar atá ráite, a bheith agat san
Ard-Chúirt, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, i gCúirt Uimh. ,
Dé , an lá de 19 , ar a chlog nóin,
maille le lá agus cúis a thógtha agus a choinneála, cibé ainm a ghairtear de
sa chúis sin, chun go ngabhfaidh sé faoi cibé ábhair agus nithe agus go
bhfaighidh sé cibé ábhair agus nithe, go huile agus go haonta, a ndéanfaidh
an Ard-Chúirt san am agus san áit sin breithniú orthu ina leith chuige seo;
agus bíodh an t-ordú seo agat ansin an uair sin.

Le hordú Príomh-Bhreitheamh
na hÉireann, an lá de 19 .

(Arna shíniú) (Séala)
Máistir na hArd-Chúirte.

Le hordú ón mBreitheamh Onórach Uasal, a rinneadh
an lá de 19 , ar thionscnamh A.B.

Is é as , aturnae thar ceann an
A.B. sin, a thóg amach an t-ordú seo.

Uimh. 2.

Ordú HABEAS CORPUS AD TESTIFICANDUM.

[Teideal]

Do/
Séiléir an phríosúin i

Cuirtear d’aithne ort leis seo corp , a cimíodh chun
an phríosúin agus atá á choinneáil ann faoi do choimeád, mar atá ráite, a
bheith agat os comhair [tuairisc na cúirte] an lá de
19 , ar a chlog, nóin, chun fianaise a thabhairt san am agus
san áit sin [thar ceann an Phobail in aghaidh M.N.: nó, murab é sin é, tabhair
tuairisc na n-imeachtaí mar a dhéanfaí in subpoena], agus é a bheith i láthair
agat amhlaidh ó lá go lá go dtí go mbeidh a fhianaise tugtha ag an
sin, mar atá ráite. Agus nuair a bheidh a fhianaise tugtha aige, ansin é a
thabhairt ar ais gan mhoill faoi do choimeád chuig an bpríosún sin, agus é
a chur á choinneáil ann faoi shlánchoimeád, go dtí go scaoilfear amach as
sin é i gcúrsa cuí an dlí.

Le hordú, etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1].
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Uimh. 3.

Ordú CERTIORARI.

[Teideal]

Do/
C.D.
Breitheamh den Chúirt Chuarda, (nó
Breitheamh den Chúirt Dúiche,
nó de réir mar a bheidh.)

De bhrí gur dealraitheach go ndlitear díot an t-ordú/na horduithe,
go huile agus go haonta, a rinne tú an lá de i ,
lena [leag amach go comair brí an ordaithe (nó na n-orduithe) nó na
n-imeachtaí atá le díchur], a chur ar aghaidh chun na hArd-Chúirte.

Anois cuirtear d’aithne leis seo ortsa, an C.D. sin, an t-ordú/na horduithe
sin [nó de réir mar a bheidh], go huile agus go haonta, a chur ar aghaidh
láithreach, faoi do láimh agus do shéala, chun na hArd-Chúirte, na Ceithre
Chúirt, Baile Átha Cliath, maille le gach a mbaineann leis an gcéanna,
chomh hiomlán foirfe agus a rinne tú iad agus mar atá siad anois i do
choimeád nó faoi do chumhacht, i dteannta an ordaithe certiorari seo, ionas
go bhféadfar an céanna a neamhniú.

Le hordú, etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Uimh. 4.

Freagra ar ordú CERTIORARI.

Is ceart an t-ordú certiorari a fhormhuiniú mar seo:—

Tá forghníomhú an ordaithe seo á léiriú leis an sceideal/na sceidil atá i
gceangal leis seo.* Freagra an C.D. sin atá luaite istigh:

(Arna shíniú) C.D. (Séala)

*Nóta—Cuimsítear sa sceideal/sna sceidil an t-ordú/na horduithe nó na
himeachtaí agus na doiciméid eile atá le cur ar ais.

Uimh. 5. O. 84, r. 21

Séanadh de bhun QUO WARRANTO.

[Teideal]

De bhrí, le hordú a rinneadh san ábhar seo an lá de ,
gur ordaı́odh [leag amach go comair an chuid ábhartha den ordú coinnı́ollach
chun cúis a shuı́omh].
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Anois deir an C.D. thuasainmnithe trína aturnae [nó ina phearsa dhílis
féin] leis seo go séanann sé go huile agus go hiomlán an oifig, na saoirsí, na
pribhléidí agus na díolúintí a shonraítear san ordú sin, agus nach féidir leis
a bhréagnú go ndearna sé forghabháil gan aon bharántas dlíthiúil, ná ceart
ar bith, ar an oifig, ar na saoirsí, ar na pribhléidí agus ar na díolúintí sin
agus go n-admhaíonn sé an fhorghabháil sin.

Arna dhátú
(Arna shíniú) C.D.

O. 84, r. 21
Uimh. 6.

Breithiúnas eisealbhaithe ar shéanadh de bhun QUO WARRANTO.

[Teideal]

An lá de , 19 .

Ós rud é go ndearna an cosantóir C.D., an lá de ,
séanadh a thaifeadadh san ábhar seo, breithnítear an lá seo inniu go ndlitear
den C.D. sin gan idirláimhsiú etc. [gabh ar aghaidh mar atá i bhFoirm Uimh. 7].

O. 84, r. 23
Uimh. 7.

Breithiúnas i gcásanna eile QUO WARRANTO.

[Teideal]

An lá de , 19 .
(Réamhaithris an t-ordú coinnı́ollach chun cúis a shuı́omh agus cibé ábhair

eile is iomchuı́.)
Anois breithnı́tear go ndlitear den chosantóir C.D. gan idirláimhsiú a

dhéanamh ar an oifig, na saoirsı́, na pribhléidı́ ná na dı́olúintı́ sin, ná cúram a
chur iontu ar dhóigh ar bith, ach gurb amhlaidh a eisiatar é go hiomlán ón
gcéanna, nó aon cheann dı́obh, a fheidhmiú nó a úsáid feasta. Agus go
ngnóthóidh an A.B. sin, an t-insteoir thuasluaite, in aghaidh an C.D. sin, a
chostais ina leith seo arna bhfómhas.

O. 84, r. 29
Uimh. 8.

Ordú MANDAMUS.

[Teideal]

Do/
C.D. agus
E.F.

De bhrı́ le [réamhaithris an reacht nó an chairt, más ann, lena gceanglaı́tear
an gnı́omh a dhéanamh].
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Agus de bhrı́ gur dealraitheach [leag amach na deimhnisc a thaispeánann
nach ndearnadh an gnı́omh ar ceanglaı́odh é a dhéanamh] agus gur ceanglaı́odh
oraibhse, an C.D. agus an E.F. sin, le , an lá de
19 , [leag amach ar éilı́odh orthu] ach go bhfuil sibh, gan aird a thabhairt
ar bhur ndualgas ina leith sin, tar éis faillı́ agus diúltú a thabhairt go hiomlán
[leag amach an gnı́omh a faillı́odh nó a diúltaı́odh].

Anois cuirtear d’aithne leis seo oraibhse, an A.B. agus an C.D. sin, go
ndéanfaidh sibh, agus gach duine ar leith agaibh, de réir bhur ndualgais [leag
amach an t-ordú] agus go gcuirfidh sibh i bhfios don Ard-Chúirt, na Ceithre
Chúirt, Baile Átha Cliath, an chaoi ina ndearna sibh forghnı́omhú ar an ordú
seo, agus go gcuirfidh sibh an t-ordú seo ar ais láithreach chun na hArd-Chúirte
nó go suı́fidh sibh don Ard-Chúirt cúis dá mhalairt.

Le hordú, etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Uimh. 9.

Freagra ar ordú MANDAMUS.

(Féadfar an freagra a fhormhuiniú ar chúl an ordaithe bunaidh, nó é a
léirscrı́obh ar sceideal ar leith.)

Nuair a fhormhuinı́tear é ar chúl an ordaithe bunaidh.

An freagra ó [na páirtithe a bhfuil an t-ordú dı́rithe chucu] ar an ordú seo.

Déanaimidne, , a bhfuil an t-ordú seo
dı́rithe chugainn, a dheimhniú agus a fhreagairt go ró-umhal don Ard-Chúirt
san am agus san áit atá luaite san ordú seo go ndearnamar, etc. [más umhlaı́ocht
don ordú an freagra, is ceart na focail sa chuid shainordaitheach den ordú a
achoimriú san aimsir chaite agus gan iad a chur san aimsir fháistineach]. Amhail
mar a cuireadh d’aithne orainn leis an ordú sin.

[Le sı́niú ag páirtithe tabhartha an fhreagra nó ag lı́on córaim dı́obh, mura rud
é gur comhlacht corpraithe iad, agus sa chás gurb ea is leor an séala corpraithe a
ghreamú.]

Nuair a fhormhuinı́tear an freagra ar sceideal ar leith, cuir formhuiniú mar a
leanas ar an ordú bunaidh [nó ar an gcóip a seirbheáladh]: Léirı́tear an freagra
ó ar an ordú seo [nó, más umhlaı́ocht don ordú an
freagra, abair: Léirı́tear forghnı́omhú an ordaithe seo] sa sceideal atá i gceangal
leis seo.

An freagra ó

[Le sı́niú nó le séalú mar a luaitear thuas].

Uimh. 10.

Ordú toirmisc.

[Teideal]

Do
C.D.

De bhrı́ gur dealraitheach go bhfuil tusa, an C.D. sin, [leag amach sonraı́ is
leor chun go dtaispeánfar cad é an cineál iad na himeachtaı́ atá le toirmeasc].
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Agus nach bhfuil agatsa, an C.D. sin, dlı́nse ar bith chun an
a éisteacht agus a chinneadh de bhrí [leag amach na fíorais a thaispeánann
uireasa dlínse].

Anois toirmisctear leis seo ortsa, an C.D. sin, gabháil ar aghaidh a
thuilleadh sa sin.

Le hordú, etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1].

Uimh. 11.

Ordú astaithe.

[Teideal]

Do/

Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána.

Cuirtear d’aithne oraibh leis seo C.D. a astú ionas go mbeidh sé
agaibh os comhair na hArd-Chúirte, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath,
an lá de 19 , chun freagairt as foghlacha agus
díspeagthaí áirithe a tugadh ina choinne san Ard-Chúirt, agus bíodh an
t-ordú seo agaibh ansin an uair sin.

Le hordú, etc. [mar atá i bhFoirm Uimh. 1].
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Uimh. 13. O. 84, r. 20

Ráiteas is gá chun iarratas ar athbhreithniú breithiúnach a fhorasú.

[Teideal]

(a) Ainm an Iarratasóra:

(b) Seoladh an Iarratasóra:

(c) Tuairisc an Iarratasóra:

(d) An faoiseamh atá á lorg:

(e) Na forais ar a lorgaítear an faoiseamh sin:

(f) Ainm agus áit chláraithe ghnó na n-aturnaetha thar ceann an
Iarratasóra:

(g) Seoladh seirbheála an Iarratasóra laistigh den dlínse (más i bpearsa
atá sé ag gníomhú):

Arna dhátú an lá seo de

(Arna shíniú)
Iarratasóir/Aturnaetha



[246]

FOSCRÍBHINN U.

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC CHOIRIÚIL.

O. 86, r. 3 Uimh. 1.

Deimhniú an Bhreithimh.

An Phríomh-Chúirt Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

De bhrí gur triaileadh agus gur ciontaíodh an
sin, os mo chomhairse, an sínitheoir thíos, an lá de
19 , ar dhíotáil á chúiseamh [luaigh an cion go haicearrach] agus as a
aithle sin gur cuireadh pianbhreith air.

Deimhním leis seo gur cás é atá oiriúnach le haghaidh achomhairc
ón sin chun na Cúirte Achomhairc Choiriúil, ar na
forais seo a leanas:—

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Breitheamh.

N.B.—Is ceart foirm dá samhail seo a úsáid sa Chúirt Chuarda, agus ainm
na Cúirte sin mar cheannteideal uirthi.

O. 86, r. 4 Uimh. 2.

Fógra achomhairc de dhroim deimhnithe ó bhreitheamh na cúirte
trialach.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc Choiriúil.

Tugaimse, ,
a ciontaíodh i gcion [luaigh an cion go haicearrach] agus atá anois i mo
phríosúnach i [nó, i mo chónaí anois i

] agus a fuair go cuí deimhniú atá i gceangal leis
seo, duit leis seo fógra achomhairc chun na Cúirte Achomhairc Choiriúil i
gcoinne an chiontaithe sin agus/nó na pianbhreithe sin orm ar na forais atá
leagtha amach anseo ina dhiaidh seo:

Arna dhátú
(Arna shíniú)

[nó marc]
Achomharcóir.



[247] Foscríbhinn U

Síniú agus seoladh an fhinné
a d’fhianaigh an marc.

Sonraí na trialach agus an chiontaithe.

1. Dáta na trialach

2. An Chúirt inar triaileadh

3. An phianbhreith

Forais an achomhairc.

Nóta:

1. Is ceart an deimhniú ó Bhreitheamh na trialach a chur leis an bhfógra
seo chun an Chláraitheora.

2. Is ceart don achomharcóir an cheist seo a leanas a fhreagairt:

An mian leis an achomharcóir bheith i láthair nuair a éistfear a
achomharc?

Uimh. 3. O. 86, r. 4

Fógra um iarratas ar chead achomhairc.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc Choiriúil.

Déanaimse, ,
a ciontaíodh i gcion [luaigh an cion go haicearrach] agus as a aithle sin a
cuireadh faoi phianbhreith agus a rinne iarratas chun
an Bhreithimh a thriail mé ar dheimhniú gur chás oiriúnach le haghaidh
achomhairc mo chás, deimhniú a diúltaı́odh, agus atá anois i mo phrı́osúnach
i [nó, i mo chónaí anois i ], ós
mian liom achomharc a dhéanamh i gcoinne an chiontaithe agus/nó na
pianbhreithe sin orm, fógra a thabhairt duit leis seo go ndéanfaidh mé
iarratas chun na Cúirte Achomhairc Choiriúil ar chead achomhairc ar na
forais a shonraítear anseo thíos.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

[nó marc]
Iarratasóir.

Síniú agus seoladh an fhinné
a d’fhianaigh an marc.
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Sonraí na trialach agus an chiontaithe.

1. Dáta na trialach

2. An Chúirt inar triaileadh

3. An phianbhreith

Forais an iarratais.

Nóta:
Is ceart don iarratasóir na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt:—

(a) An mian leis an iarratasóir bheith i láthair nuair a éistfear a iarratas
ar chead achomhairc?

(b) An mian leis an iarratasóir bheith i láthair nuair a éistfear iarratais
idirbhreitheacha i ndáil lena iarratas ar chead achomhairc?

O. 86, r. 7 Uimh. 4.

Fógra go bhfuil an Cláraitheoir tar éis fógra achomhairc nó fógra
um iarratas ar chead achomhairc a fháil.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

v.

Tugtar fógra duit leis seo go bhfuil an t-achomharcóir [nó an t-iarratasóir]
thuasainmnithe, a ciontaíodh sa [teideal na Cúirte]
an lá de , 19 , tar éis fógra achomhairc [nó fógra
um iarratas ar chead achomhairc] a thaisceadh i gcoinne a chiontaithe agus
a phianbhreithe [mura n-oireann ‘‘a chiontaithe agus’’, scrios amach é].

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc Choiriúil.
Do [na daoine a luaitear in Ordú 86, r. 7].

O. 86, r. 8(2) Uimh. 5.

Fógra um iarratas ar fhadú na tréimhse ama chun achomharc a dhéanamh,
nó cead achomhairc a iarraidh, laistigh di.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

v.

Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc Choiriúil.



[249] Foscríbhinn U

Déanaimse, ,
a ciontaíodh i gcion [luaigh an cion go haicearrach] agus as a aithle sin a
cuireadh faoi phianbhreith ar an lá de ,
19 , agus a rinne iarratas chun an Bhreithimh a thriail mé ar dheimhniú
gur chás oiriúnach le haghaidh achomhairc mo chás, deimhniú a deonaíodh/
a diúltaíodh, agus atá anois i mo phríosúnach i
[nó i mo chónaí i ], fógra a thabhairt duit go
ndéanfaidh mé iarratas chun na Cúirte Achomhairc Choiriúil ar fhadú na
tréimhse ama ina bhféadfaidh mé fógra achomhairc [nó fógra um iarratas
ar chead achomhairc] a thabhairt laistigh di. Is iad seo a leanas na forais ar
a n-iarraim an fadú sin:

Is iad seo a leanas na forais atá le bheith mar bhonn agam le m’achomharc/
le m’iarratas ar chead achomhairc:

Arna dhátú

(Arna shíniú)

[nó marc]
Iarratasóir.

Síniú agus seoladh an fhinné
a d’fhianaigh an marc

Nóta:
Is ceart don iarratasóir an cheist seo a leanas a fhreagairt:

An mian leis an iarratasóir bheith i láthair nuair a éistfear a iarratas
ar fhadú na tréimhse ama chun fógra mar atá ráite thuas a thabhairt
laistigh di?

Uimh. 6. O. 86, r. 9(3)

Cúirtbhanna achomharcóra ar ar gearradh fíneáil.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Meabhraítear mar a leanas: De bhrí go ndearnadh
as [slí bheatha] a chiontú an lá de ,
19 , i agus as a aithle sin gur cuireadh de
phianbhreith air suim £ a íoc mar fhíneáil sa chion sin aige agus
gur mian leis achomharc a dhéanamh i gcoinne an chiontaithe agus na
pianbhreithe sin air, de dhroim deimhnithe ón mBreitheamh gur cás atá
oiriúnach le haghaidh achomhairc é an cás. Agus de bhrí gur ordaíodh go
bhféadfaidh an t-achomharcóir, in ionad an tsuim sin a íoc, dul i gcúirt-
bhannaí, é féin i suim £ , mar aon le hurraí i suim £ an
duine, go dtabharfaidh sé an t-achomharc sin aige ar aghaidh os comhair
na Cúirte Achomhairc Choiriúil.

Admhaíonn an sin leis seo os comhair na
Cúirte é a bheith i bhfiacha ag an Stát sa tsuim sin £ agus í a bheith
le tobhach ar a earraí agus a airnéisí, a thailte agus a thionóntáin, chun
úsáide an Aire Airgeadais, má loiceann seisean, an
sin, sa choinníoll atá formhuinithe air seo.

Arna thógáil agus arna admháil an lá seo de , 19 .
(Arna shíniú)

Cléireach.
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An Coinníoll.

Is amhlaidh atá coinníoll an chúirtbhanna atá scríofa anseo istigh: Más rud é
go ndéanfaidh an sin as
an t-achomharc sin aige a thabhairt ar aghaidh go cuí agus go láithreoidh sé i
bpearsa agus go mbeidh sé i láthair ag an gCúirt Achomhairc Choiriúil agus os
a comhair gach aon agus gach uile thráth a éistfear a achomharc chun na Cúirte
sin, agus an tráth a chinnfear é go críochnaitheach, agus go ngéillfidh sé do
bhreithiúnas na Cúirte sin, agus nach n-imeoidh sé ná nach mbeidh sé as láthair
ón gCúirt sin le linn aon trátha éisteachta díobh sin gan chead, agus go
n-íocfaidh sé an tsuim sin £ , nó cibé suim a ordóidh an Chúirt sin, le
Cláraitheoir na Cúirte sin, ansin beidh an cúirtbhanna seo ar neamhní, ach mura
ndéanfar amhlaidh beidh sé i lánfheidhm agus i lánéifeacht.

N.B.—Úsáidfear foirm dá samhail seo sa Chúirt Chuarda, agus ainm na Cúirte
sin mar cheannteideal uirthi.

O. 86, r. 9(3) Uimh. 7.

Cúirtbhanna d’urraí achomharcóra ar ar gearradh fíneáil.

An Phríomh-Chúirt Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

v.

Meabhraítear gur tháinig as
[slí bheatha] agus as
[slí bheatha] i bpearsa os comhair na Cúirte, an lá de ,
19 , agus gur admhaigh siad ar leithligh iad a bheith i bhfiacha ag an Stát
sna suimeanna ar leithligh seo a leanas, is é sin le rá, an
sin i suim £ agus an sin i suim £ agus na
suimeanna sin a bheith le tobhach ar a n-earraí agus a n-airnéisí, a dtailte
agus a dtionóntáin, faoi seach, chun úsáide an Aire Airgeadais, má
loiceann , atá anois os comhair na Cúirte, sa choinníoll
atá formhuinithe air seo.

Arna thógáil agus arna admháil an lá agus an bhliain thuasluaite.

(Arna shíniú)
Cléireach.

An Coinníoll.

Is amhlaidh atá coinníoll an chúirtbhanna atá scríofa anseo istigh: De bhrí
gur ciontaíodh an sin i agus
gur cuireadh de phianbhreith air fíneáil £ a íoc sa chion sin aige,
agus go bhfuil curtha in iúl anois aige gur mian leis achomharc a dhéanamh
chun na Cúirte Achomhairc Choiriúil i gcoinne an chiontaithe agus na
pianbhreithe sin agus gur ordaíodh dó, in ionad an tsuim sin £ a
íoc, dul i gcúirtbhannaí, é féin i suim mar aon le
urraí i suim £ , más rud é go ndéanfaidh an sin
a achomharc a thabhairt ar aghaidh go cuí agus go láithreoidh sé i bpearsa
agus go mbeidh sé i láthair ag an gCúirt sin agus os a comhair an tráth a
chinnfear é go críochnaitheach, agus go ngéillfidh sé do bhreithiúnas na
Cúirte sin, agus nach n-imeoidh sé ná nach mbeidh sé as láthair ón gCúirt
sin le linn aon trátha éisteachta díobh sin gan chead, ansin beidh an
cúirtbhanna seo ar neamhní, ach mura ndéanfar amhlaidh beidh sé i
lánfheidhm agus i lánéifeacht.

N.B.—Úsáidfear foirm dá samhail seo sa Chúirt Chuarda, agus ainm na
Cúirte sin mar cheannteideal uirthi.
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Uimh. 8. O. 86, r. 13(2)

Deimhniú nach bhfuil aon achomharc ar feitheamh.

Deimhním nach bhfuil ar feitheamh sa Chúirt Achomhairc Choiriúil aon
achomharc ná aon iarratas ar chead achomhairc ó , ná
thar a cheann, i gcoinne aon chiontaithe nó pianbhreithe ag an
[teideal na Cúirte].

Arna dhátú

(Arna shíniú)
Cláraitheoir.

Uimh. 9. O. 86, r. 19(1)

Fógra um iarratas ar bhannaí ó achomharcóir atá ag feitheamh ar
achomharc.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc Choiriúil.

Tugaimse, an t-achomharcóir [nó, an t-iarratasóir] thuasainmnithe, a
ciontaíodh i gcion agus atá anois i mo phríosúnach i
bPríosún , agus atá tar éis fógra achomhairc [nó iarratas
ar chead achomhairc] a thabhairt don Chúirt Achomhairc Choiriúil, fógra
duit leis seo go ndéanfaidh mé iarratas chun na Cúirte sin [i gcás an cead
sin a dheonú] ar bhannaí maille le hurraí, ar na forais seo a leanas:—

Tá na daoine thíosluaite toilteanach bheith ina n-urraí i suim £
an duine go mbeidh mé i láthair an tráth a éistfear agus a chinnfear an
t-achomharc.

Ainm an urra

Slí bheatha

Seoladh

Ainm an urra

Slí bheatha

Seoladh

Arna dhátú

(Arna shíniú)
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O. 86, r. 19(5) Uimh. 10.

Cúirtbhanna ag feitheamh ar achomharc chun na Cúirte Achomhairc
Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Meabhraítear mar a leanas: De bhrí gur ciontaíodh ,
an lá de 19 , i agus as
a aithle sin gur cuireadh pianbhreith air agus go bhfuil sé
anois i gcoimeád dleathach agus, tar éis dó achomharc a dhéanamh go cuí
i gcoinne a chiontaithe agus a phianbhreithe chun na Cúirte Achomhairc
Choiriúil, agus tar éis bannaí a dheonú dó ag feitheamh ar chinneadh a
achomhairc, ar é do dhul i gcúirtbhanna é féin i suim £ maille le
beirt leorurra i suim £ an duine, ar theacht don sin
as [slí bheatha]
agus do as [slí bheatha]
agus do as [slí bheatha]
i bpearsa os mo chomhairse, an sínitheoir thíos, duine de Bhreithiúna na
Cúirte Dúiche, admhaíonn siad go leithleach iad a bheith i bhfiacha ag an
Stát sna suimeanna leithleacha sin, agus iad a bheith le tobhach ar a n-earraí
agus a n-airnéisí, a dtailte agus a dtionóntáin leithleacha, faoi seach, chun
úsáide an Aire Airgeadais, má loiceann seisean, an
sin, sa choinníoll atá formhuinithe air seo.

Príomhpháirtí
Urra
Urra

Arna thógáil agus arna admháil an lá seo de , 19 ,
i os mo chomhairse Breitheamh den Chúirt
Dúiche.

An Coinníoll.

Is amhlaidh atá coinníoll an chúirtbhanna atá scríofa anseo istigh: más
rud é go láithreoidh seisean, an sin, i bpearsa agus
go dtabharfaidh sé é féin suas ag an gCúirt Achomhairc Choiriúil agus os a
comhair gach aon agus gach uile thráth a éistfear a achomharc agus an tráth
a chinnfear é go críochnaitheach, agus go ngéillfidh sé do bhreithiúnas na
Cúirte sin, agus nach n-imeoidh sé ná nach mbeidh sé as láthair ón gCúirt
sin le linn aon trátha éisteachta díobh sin gan chead, agus idir an dá linn nach
n-imeoidh sé as an limistéar lena mbaineann dlínse na Cúirte sin, ansin
beidh an cúirtbhanna seo ar neamhní, ach mura ndéanfar amhlaidh beidh
sé i lánfheidhm agus i lánéifeacht.

Líonadh an t-achomharcóir agus síníodh sé é seo a leanas:—

Nuair a scaoilfear faoi bhannaí mé, is é seo a leanas an áit chónaithe a
bheidh agam agus ar chuici atá aon fhógraí, etc., le seoladh:—

(Arna shíniú)
Achomharcóir.
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Uimh. 11. O. 86, r. 19(1)

Fógra um iarratas ar bhannaí ó achomharcóir atá ag feitheamh ar
atriail.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc Choiriúil.
De bhrí go ndearna mise, an

thuasainmnithe, achomharc i gcoinne mo chiontaithe i
agus go ndearnadh an ciontú sin a neamhniú agus atriail a ordú, agus de
bhrí go bhfuilim anois i mo phríosúnach i bPríosún ,
anois tugaim fógra duit leis seo go ndéanfaidh mé iarratas chun na Cúirte
Achomhairc Choiriúil ar bhannaí, ag feitheamh ar chinneadh m’atrialach.

Tá na daoine thíosluaite toilteanach bheith ina n-urraí i suim £
an duine go mbeidh mé i láthair ag an atriail.

Ainm an urra

Slí bheatha

Seoladh

Ainm an urra

Slí bheatha

Seoladh

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Uimh. 12. O. 86, r. 19(5)

Cúirtbhanna ag feitheamh ar atriail.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Meabhraítear mar a leanas: De bhrí gur ciontaíodh ,
an lá de 19 , i agus as
a aithle sin gur cuireadh pianbhreith air agus go bhfuil sé anois
i gcoimeád dleathach, agus de bhrı́ gur chuir an Chúirt Achomhairc Choiriúil
an ciontú sin ar neamhní go cuí agus gur ordaigh sí an sin
a atriail sa chion céanna ab ábhar don chiontú sin agus gur cheadaigh sí
bannaí dó ag feitheamh ar a atriail, ar é a dhul i gcúirtbhanna é féin i suim
£ maille le urraí i suim £ an duine, ar
theacht don sin as [slí bheatha]
agus do as [slí bheatha]
agus do as [slí bheatha]
i bpearsa os mo chomhairse, an sínítheoir thíos, duine de Bhreithiúna na
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Cúirte Dúiche, admhaíonn siad, go leithleach, iad a bheith i bhfiacha ag an
Stát sna suimeanna leithleacha sin agus na suimeanna sin a bheith le tobhach
ar a n-earraí agus a n-airnéisí, a dtailte agus a dtionóntáin leithleacha, faoi
seach, chun úsáide an Aire Airegeadais, má loiceann seisean, an
sin, sa choinníoll atá formhuinithe air seo.

Príomhpháirtí

Urra

Urra

Arna thógáil agus arna admháil an lá seo de , 19 ,
i os mo chomhairse
Breitheamh den Chúirt Dúiche.

An Coinníoll.

Is amhlaidh atá coinníoll an chúirtbhanna atá scríofa anseo istigh: Más
rud é go láithreoidh an sin i bpearsa agus go dtabhar-
faidh sé é féin suas ag suí den [teideal na Cúirte]
agus os a comhair agus ag aon suí den Chúirt sin nó d’aon Chúirt eile chun
a gcuirfear siar nó chun a n-aistreofar an triail, lena thriail a sheasamh san
am agus san áit sin agus le freagairt i ngach ábhar agus rud a chuirfear ina
choinne san am agus san áit sin agus nach bhfágfaidh sé an Chúirt sin gan
chead agus go ndéanfaidh sé freastal ansin i bpearsa ó lá go lá le linn éisteacht
na trialach sin agus ag aon atráthú uirthi agus an tráth a chinnfear í go
críochnaitheach agus idir an dá linn nach n-imeoidh sé as an limistéar lena
mbaineann dlínse na Cúirte Achomhairc Choiriúil, ansin beidh an
cúirtbhanna seo ar neamhní, nó mura ndéanfar amhlaidh beidh sé i
lánfheidhm agus i lánéifeacht.

Líonadh an t-achomharcóir agus síníodh sé é seo a leanas:—
Nuair a scaoilfear faoi bhannaí mé, is é seo a leanas an áit chónaithe a

bheidh agam agus ar chuici atá aon fhógraí, etc., le seoladh:—

(Arna shíniú)
Achomharcóir.

O. 86, r. 19(6) Uimh. 13.

Fógra go ndeachthas i gcúirtbhanna.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Do Rialtóir Phríosún .

Bíodh seo ina fhógra go ndeachaigh [ainmneacha agus seoltaí] i gcúirt-
bhannaí i [luaigh na suimeanna] an lá seo inniu, de bhun ordaithe ón gCúirt
Achomhairc Choiriúil san imeacht seo dar dáta an lá de ,
19 , agus gurb é seo is coinníoll do na cúirtbhannaí sin:

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Cléireach Cúirte Dúiche.
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Uimh. 14. O. 86, r. 19(5)

Deimhniú urra.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Deimhniú é seo go ndearna an Chúirt Dúiche tusa,
as , a bhfuil do shíniú anseo thíos, a
ghlacadh an lá seo de 19 mar urra don
thuasainmnithe i suim £ i gcúirtbhanna arb é seo is coinníoll dó:

(Arna shíniú)
Cléireach Cúirte Dúiche.

Admhaím go bhfuil an deimhniú sin thuas ceart.

(Arna shíniú)

Urra.

Uimh. 15. O. 86, r. 19(8)(14)

Barántas chun achomharcóir faoi bhannaí a ghabháil.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Do Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána agus do Rialtóir
Phríosún .

De bhrí gur scaoileadh faoi bhannaí, agus
go bhfuil ordaithe anois barántas a eisiúint chun an
sin a ghabháil.

Cuirtear d’aithne oraibh leis seo an sin a ghabháil
agus é a thabhairt go dtí an Príosún sin, agus é a sheachadadh ansin mar
aon leis an mbarántas seo i gcoimeád an Rialtóra sin, agus ceanglaítear
leis seo ortsa, an Rialtóir sin, an sin a ghlacadh faoi
do choimeád agus é a shlánchoinneáil go dtí go ndéanfaidh an Chúirt sin
ordú eile.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Cláraitheoir.
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O. 86, r. 19(10) Uimh. 16.

Faisnéis ó urra chun achomharcóir a ghabháil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Faisnéis ó
as
a deir faoi mhionn:—

1. Deirimse, , go ndearnadh an
thuasainmnithe, tar éis don Chúirt Achomhairc Choiriúil bannaí a cheadú
dó, é féin i suim £ , mar aon le urra i suim
£ , a scaoileadh faoi na bannaí sin ar an gcoinníoll seo:

2. Chuaigh mise i mbannaı́ i suim £ go gcomhlı́onfadh an
sin an coinníoll sin.

3. Tá drochamhras agam go bhfuil an sin ar tí
imeacht as dlínse na Cúirte Achomhairc Choiriúil [nó inis conas a chreidtear
atá an t-achomharcóir ar tí loiceadh i gcomhlíonadh a chúirtbhannaí] agus
is mian liom dá bhrí sin an sin a thabhairt suas i
gcoimeád agus mé féin a urscaoileadh amhlaidh ó na cúirtbhannaı́ sin. Creidim
go fírinneach go bhfuil an sin anois i ndúiche

Dá bhrí sin iarraim barántas chun an sin a
ghabháil.

Arna mhionnú, etc.

Arna leagan faoi mo bhráid an lá de .

(Arna shíniú)
Breitheamh den Chúirt Dúiche.

Ag gníomhú dó i ndúiche agus don dúiche sin.

O. 86, r. 19(10) Uimh. 17.

Barántas ar fhaisnéis ó urra.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Do Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána.

De bhrí gur leagadh go cuí faoi bhráid an tsínitheora thíos faisnéis
ó as gur scaoil an Chúirt Achomhairc
Choiriúil faoi bhannaí ar chúirtbhannaí arbh é a
gcoinníoll go
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agus go bhfuil drochamhras ag an sin an
sin a bheith ar tí imeacht as dlínse na Cúirte Achomhairc Choiriúil [nó de
réir mar a bheidh], agus go gcreidtear go bhfuil an
sin i ndúiche

Cuirtear d’aithne oraibh leis seo an sin a ghabháil
agus é a thabhairt os comhair na Cúirte Dúiche a shuífidh i
ionas go gcuirfear á chimiú é go lena choinneáil
ansin de réir dlí.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Breitheamh den Chúirt Dúiche.
ag gníomhú dó i ndúiche agus don dúiche sin.

Uimh. 18. O. 86, r. 19(11)

Achomharcóir a chimiú ar fhaisnéis ó urra.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Do Cheannfort an Gharda Síochána i
agus do Rialtóir

De bhrí, ar an lá de 19 , gur leagadh faoi bhráid
an Bhreithimh den Chúirt Dúiche a bhí ag gníomhú i ndúiche
agus don dúiche sin, ar iarratas ar bharántas chun a ghabháil,
faisnéis gur chreid a urra, agus go raibh drochamhras aige,
an sin, ba phríosúnach a bhí scaoilte faoi bhannaí ag
an gCúirt Achomhairc Choiriúil, a bheith ar tí loiceadh i gcomhlíonadh
choinníollacha a chúirtbhanna. Agus gurbh áil leis an
sin dá thoisc sin an sin a thabhairt suas.

Agus de bhrí go bhfuil an sin anois os comhair na
Cúirte Dúiche atá ina suí i agus é tugtha suas ag an

sin in urscaoileadh a chúirtbhanna, cuirtear d’aithne
ort leis seo dá bhrí sin an sin a sheachadadh láithreach
do Rialtóir mar aon leis an mbarántas cimithe seo, agus
ceanglaítear ortsa, an Rialtóir sin, an sin a
ghlacadh faoi do choimeád agus é a shlánchoinneáil de réir dlí.

Arna dhátú

(Arna shíniú)
Breitheamh den Chúirt Dúiche.
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O. 86, r. 19(16) Uimh. 19.

Barántas chun cúirtbhannaí a eistréatadh.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Do Cheannfort an Gharda Síochána i

De bhrí, ar an lá de 19 , go ndeachaigh
i gcúirtbhannaí
agus gurbh é seo coinníoll na gcúirtbhannaí sin:

Agus de bhrí gur loic an sin i gcomhlíonadh an choinníll
sin

Agus de bhrí, ar an lá de 19 , gur ordaigh an Chúirt
Achomhairc Choiriúil na cúirtbhannaí sin a eistréatadh.

Cuirtear d’aithne leis seo dá bhrí sin ortsa, a bhfuil an barántas seo dírithe
chugat, an t-ordú sin a fhorghníomhú i gcoinne an sin mar
a leanas:

Suim [luaigh an tsuim] a thobhach ar [ainm an duine] trí earraí agus
airnéisí an sin faoi seach a thochsal agus a dhíol.

Agus chuige sin is leorúdarás an barántas seo do gach n-aon lena mbaineann.

Íoctar le Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc Choiriúil an tsuim a
thoibheofar.

Cuirtear an barántas seo ar ais laistigh de seachtain mura
bhforghníomhófar é.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Cláraitheoir.

O. 86, r. 23(1) Uimh. 20.

Fógra tréigthe achomhairc.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Tugaimse, , a ciontaíodh i gcion
i

agus a chuir go cuí chun na Cúirte Achomhairc Choiriúil fógra achomhairc
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[nó fógra um iarratas ar chead achomhairc] i gcoinne an chiontaithe sin agus/nó
i gcoinne na pianbhreithe a cuireadh orm, fógra duit leis seo nach bhfuil ar
intinn agam m’achomharc a thabhairt ar aghaidh a thuilleadh, agus go dtréigim
leis seo gach imeacht eile ina leith ó dháta an fhógra seo.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

(Finné)

Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc Choiriúil.

Uimh. 21. O. 86, r. 24(1)

Iarratas ar ordú go bhfreastalóidh finné.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Bíodh seo ina fhógra go ndéanfaidh an
thuasainmnithe iarratas chun na Cúirte Achomhairc Choiriúil ar ordú go
bhfreastalóidh an finné a shonraítear anseo ina dhiaidh seo agus go gceist-
eofar é os comhair na Cúirte sin, eadhon:

1. Ainm agus seoladh an fhinné:

2. Ar ceistíodh an finné sin ag an triail:

3. Murar ceistíodh é, cén fáth nár ceistíodh amhlaidh é:

4. Cad iad na hábhair a mbeartaítear é a cheistiú ina dtaobh:

Tá i gceangal leis seo ráiteas arna shíniú ag an bhfinné sin ar an bhfianaise
atá beartaithe aige a thabhairt, agus ar an bhfáth nár thug sé fianaise ag
an triail.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc Choiriúil agus don Phríomh-
Aturnae Stáit
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O. 86, r. 24(2) Uimh. 22.

Ordú d’fhinné freastal os comhair na Cúirte lena cheistiú.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Do
as

Ordaítear duit freastal os comhair na Cúirte Achomhairc Choiriúil an
lá de , 19 , sna Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath,
ar a chlog, nóin, chun fianaise a thabhairt ar son
[cuir leis, más gá:] agus freisin na doiciméid seo a leanas a bhreith leat agus
a thabhairt ar aird san am agus san áit réamhráite [sonraigh na doiciméid
atá le tabhairt ar aird].

Arna dhátú

(Arna shíniú)
Cláraitheoir.

O. 86, r. 24(5) Uimh. 23.

Fógra d’fhinné freastal os comhair Scrúdaitheora lena cheistiú.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Do
as

Bíodh seo ina fhógra go bhfuil ordaithe duit ag an gCúirt Achomhairc
Choiriúil freastal os comhair , an Scrúdaitheoir atá ceaptha ag
an gCúirt sin, an lá de , 19 , i
ar a chlog, nóin, chun fianaise a thabhairt ar son
[cuir leis, más gá:] agus freisin na doiciméid seo a leanas a bhreith leat agus
a thabhairt ar aird san am agus san áit réamhráite [sonraigh na doiciméid
atá le tabhairt ar aird].

Arna dhátú

(Arna shíniú)
Cláraitheoir.
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Uimh. 24. O. 86, r. 24(7)

Teideal don teistíocht ó fhinné a ceistíodh os comhair
Scrúdaitheora.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

An teistíocht a tógadh os comhair an tsínitheora thíos, Scrúdaitheoir a
cheap an Chúirt Achomhairc Choiriúil go cuí chuige sin, ó
as , a ceistíodh os mo chomhairse faoi ordú ón gCúirt sin
dar dáta an lá de , 19 , i láthair an
sin, achomharcóir [nó a abhcóide agus a aturnae], agus i láthair abhcóide
[nó aturnae] thar ceann an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, i
an lá de , 19 .

Bhí caoi iomlán ag an achomharcóir i bpearsa [nó trína abhcóide nó trína
aturnae] agus ag abhcóide [nó aturnae] thar ceann an Stiúrthóra Ionchúiseamh
Poiblí ceisteanna a chur ar an bhfinné sin, agus léigh mé féin an teistíocht
amach don fhinné sin sular shínigh sé í.

Teistíocht as
a deir (faoi mhionn a chuir mise air go cuí) mar a leanas:—

[tugtar anseo an teistíocht]

(Arna shíniú)

[Finné].

Arna thógáil os mo chomhairse an lá seo de , 19 .
Scrúdaitheoir.

Uimh. 25. O. 86, r. 28

Fógra faoi thoradh achomhairc.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Bíodh seo ina fhógra go ndearna an Chúirt Achomhairc Choiriúil an lá seo
inniu breithiúnas a thabhairt leis an éifeacht seo a leanas, eadhon:

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Cláraitheoir.
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O. 86, r. 29 Uimh. 26.

Fógra iarratais.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

Bíodh seo ina fhógra go ndéanfaidh mise, an
thuasainmnithe, iarratas chun na Cúirte Achomhairc Choiriúil ar

ar na forais atá leagtha amach anseo thíos.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Forais an iarratais

O. 86, r. 5 Uimh. 27.

Fógra faoi achomharc faoi alt 29(6) den acht um thrácht ar bhóithre,
1961.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

v.

Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc Choiriúil.
Déanaimse, , a rinne iarratas de bhun fhorálacha

alt 29 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961, chun (na
Cúirte Cuarda nó na Príomh-Chúirte Coiriúla) chun dícháiliúchán a chealú
agus arb éagóir liom an t-ordú a rinneadh ar an iarratas sin a éisteacht,
fógra faoi achomharc chun na Cúirte Achomhairc Choiriúil in aghaidh an
ordaithe sin, ar na forais atá leagtha amach anseo ina dhiaidh seo, a thabhairt
duit leis seo:

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Achomharcóir.

Sonraí

1. Dáta an ordaithe ag forchur dı́cháiliúchán iarmhartach nó foghabhálach.

2. Dáta an ordaithe atá faoi achomharc.

3. Seoladh an achomharcóra.

Forais an Achomhairc.
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ACHAINÍOCHA TOGHCHÁIN.

Uimh. 1. O. 97, r. 2

Admháil ar achainí.

Fuarthas an lá de , sa Phríomh-Oifig, achainí a
bhaineann le toghadh A.B., Teachta do , a
d’airbheartaigh a bheith arna síniú ag [cuir isteach ainmneacha an
achainígh].

(Arna shíniú)
Cláraitheoir.

Uimh. 2. O. 97, r. 3

Achainí

An Ard-Chúirt.

Maidir leis an toghchán do [luaigh an áit] a rinneadh an lá de
, 19 .

Don Ard-Chúirt.
San achainí umhal ó A. as [nó ó A. as

agus B. as , de réir mar a
bheidh], a bhfuil a ainm (a n-ainmneacha) curtha aige (acu) léi, léirítear
mar a leanas:—

1. An t-achainíoch A., is duine é a vótáil [nó a raibh ceart vótála aige,
de réir mar a bheidh] sa toghchán thuasluaite [nó atá á éileamh go raibh
ceart aige chun deimhniú a thofa a fháil sa toghchán thuasluaite, nó a bhí
ina iarrthóir sa toghchán thuasluaite] agus an t-achainíoch B. [luaigh anseo
ar an dóigh chéanna ceart gach achainígh ar leith].

2. Rinneadh an toghchán an lá de , 19 , nuair a
bhí A.B., C.D., agus E.F. ina n-iarrthóirí, agus dheimhnigh an Ceann
Comhairimh gur toghadh go cuí A.B. agus C.D.

3. [Luaigh na fíorais agus na forais ar a seasann na hachainígh].

Impíonn an t-achainíoch (na hachainígh) dá bhrí sin go gcinnfear nár
toghadh go cuí an A.B. sin, nó nár deimhníodh go cuí a thoghadh, agus go
raibh an toghchán ar neamhní [nó gur toghadh go cuí an E.F. sin agus go
raibh sé ceart a thoghadh a dheimhniú, nó de réir mar a bheidh].

Arna dhátú
(Arna shíniú)
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O. 97, r. 18(3) Uimh. 3.

Cúirtbhanna

Meabhraítear gur tháinig A.B. as [ainm agus tuairisc mar atá thuas] os
mo chomhairse [ainm agus tuairisc] an lá de , 19 ,
agus gur admhaigh sé [nó gur admhaigh siad go leithleach] é féin [nó iad
féin] a bheith i bhfiacha ag Uachtarán na hArd-Chúirte i suim míle punt
[nó sna suimeanna seo a leanas, is é sin le rá, an C.D. sin i suim ,
an E.F. sin i suim , an G.H. sin i suim , agus an J.K. sin i
suim ] agus an tsuim [nó na suimeanna] sin a bheith le tobhach ar
a earraí agus a airnéisí, a thalamh agus a thionóntáin [nó ar a n-earraí
agus a n-airnéisí, a dtalamh agus a dtionóntáin, faoi seach] chun úsáide
Uachtarán na hArd-Chúirte agus a chomharbaí.

Is amhlaidh atá coinnı́ollacha an chúirtbhanna seo: Más rud é go n-ı́ocfaidh
[ainm an achainígh, agus má tá breis is achainíoch amháin ann cuir isteach,
nó aon duine díobh] go hiomlán agus go hionraic na costais, na muirir agus
na caiteachais go léir i leith na hachainí toghcháin a shínigh sé [nó siad]
maidir le dáilcheantar [ainm an dáilcheantair] a thiocfaidh chun bheith
iníoctha ag an achainíoch sin [nó na hachainígh sin, nó aon duine díobh] le
haon duine nó daoine, ansin beidh an cúirtbhanna seo ar neamhní, ach mura
ndéanfar amhlaidh beidh sé i lánfheidhm.

(Arna shíniú)

[Síniú na n-urraí].

Arna thógáil agus arna admháil ag an [ainmneacha na n-urraí] thuas-
ainmnithe an lá de , i , os
mo chomhairse.

(Arna shíniú)

Máistir na hArd-Chúirte, nó
Breitheamh den Chúirt Dúiche, nó
Feidhmeannach Síochána [cibé acu é].

O. 97, r. 26(3) Uimh. 4.

Fógra trialach.

Maidir leis an achainí thoghcháin ó .....................................................................

Dáilcheantar.............................................................................................................

Bíodh seo ina fhógra go dtriailfear an achainí thuasluaite i
an lá de , agus cibé laethanta ina dhiaidh sin is gá.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Máistir na hArd-Chúirte.
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Uimh. 5. O. 97, r. 33(3)

Iarratas ar chead achainí a tharraingt siar.

Maidir leis an achainí thoghcháin ó ............................................................................

Dáilcheantar....................................................................................................................

Tá beartaithe ag an achainíoch cead a iarraidh a achainí a tharraingt siar ar
an bhforas seo a leanas [luaigh an foras] agus impíonn sé go gceapfaí lá chun a
iarratas a éisteacht.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Uimh. 6. O. 97, r. 33(5)

Fógrán faoi iarratas chun achainí a tharraingt siar.

Maidir leis an achainí thoghcháin ó ............................................................................

Dáilcheantar....................................................................................................................

Bíodh seo ina fhógra gur thaisc an t-achainíoch thuasainmnithe, an lá
de , sa Phríomh-Oifig, fógra faoi iarratas chun an achainí a
tharraingt siar, ar cóip de é seo a leanas [leag amach]. Agus bíodh seo ina
fhógra go bhféadfaidh aon duine arbh fhéidir dó bheith ina achainíoch i leith
an toghcháin sin, laistigh de chúig lá tar éis don Cheann Comhairimh an fógra
seo a fhoilsiú, fógra a thabhairt i scrı́bhinn go bhfuil ar intinn aige cead a iarraidh
le linn na héisteachta go nglacfaí leis féin mar mhalairt achainígh.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Máistir na hArd-Chúirte.

Uimh. 7. O. 58, r. 23(5)

Fógra i dtaobh toraidh achomhairc.

An Chúirt Uachtarach.

An tAcht Toghcháin, 1963.

Bíodh seo ina fhógra go bhfuil breithiúnas leis an éifeacht seo a leanas
tugtha an lá seo inniu ag an gCúirt Uachtarach, is é sin le rá:

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.

Do:—.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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O. 58, r. 23(5) Uimh. 8.

Fógra i dtaobh toraidh achomhairc.

An Chúirt Uachtarach.

An tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Achainíocha agus Dícháilíochtaí),
1974.

Bíodh seo ina Fhógra go bhfuil breithiúnas leis an éifeacht seo a leanas
tugtha an lá seo inniu ag an gCúirt Uachtarach, is é sin le rá:

Arna dhátú
(Arna shíniú)

Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.

Do:—.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................
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COSTAIS.

CUID I.

(1) Tionscnamh Imeachtaí.

O. 99, r. 13(1)
Ítim

1. Teagasc a tharraingt d’abhcóide chun £1.34
comhairle a thabhairt maidir le tionscnamh go
imeachtaí ... ... ... ... £6.72

2. Toghairm thionscnaimh, achainí, fógra
tionscnaimh foriarratais nó fógra tríú páirtí a
tharraingt, a eisiúint, a chomhdú agus a £3.36
sheirbheáil ar pháirtí amháin (gan freastal ar go
abhcóide a áireamh) ... ... ... ... ... £13.44

3. Toghairm thionscnaimh chomhthráthach a eis-
iúint agus a sheirbheáil ar pháirtí amháin ... ... £1.01

Nóta le hítimí 1 agus 2:
—Déanfar tagairtí sna hítimí seo do thoghairm

thionscnaimh a sheirbheáil ar pháirtí amháin,
i ndáil le toghairm i gcaingean aimiréalachta
in rem, a fhorléiriú mar thagairt don toghairm
a sheirbheáil ar long.

4. Athnuachan a dhéanamh ar thoghairm thion-
scnaimh a eisíodh—
(a) i gcaingean aimiréalachta ... ... ... £8.06
(b) in aon chaingean eile ... ... ... £2.69
lena n-áirítear mionnscríbhinn a tharraingt agus
a chomhdú, freastal ar athnuachan a iarraidh
agus ordú a fháil.

5. Fógra foriarratais (seachas foriarratas tionsc- £1.68
naimh) a tharraingt, a eisiúint, a chomhdú agus go
a sheirbheáil ar pháirtí amháin ... ... ... £6.72

6. Fógra achomhairc nó cás sonraithe a tharraingt,
a chomhdú agus a sheirbheáil ar pháirtí amháin
(faoi réir Ordú 99, riail 47) ... ... ... Lánroghnach

7. Ráiteas éilimh, cosaint (agus frithéileamh), freagra £2.02
ar achainı́, freagra, nó pléadáil eile a tharraingt, a go
chomhdú agus a sheachadadh ar pháirtı́ amháin £9.40

8. Sonraı́ pléadála a tharraingt, a chomhdú agus a
sheachadadh ar pháirtı́ amháin agus iarraidh ar £1.34
shonraı́ den sórt sin a tharraingt agus a sheachad- go
adh ar pháirtı́ amháin ... ... ... £6.72

9. Réamhghnı́omh nó dearbhú dócmhainneachta a
tharraingt agus a chomhdú, fógra i dtaobh an
chomhdaithe a tharraingt agus an fógra sin a
sheirbheáil ar pháirtı́ amháin ... ... ... Lánroghnach
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Ítim
10. Leasú a tharraingt ar an doiciméad dá dtagraı́tear £1.34

in ı́tim 2 nó 7 agus an doiciméad leasaithe a go
sheirbheáil nó a sheachadadh ar pháirtı́ amháin £4.03

11. Fógra a tharraingt faoi thoghairm thionscnaimh
nó scéala faoi eisiúint phróise, lena sheirbheáil
lasmuigh den dlı́nse ... ... ... ... ... £1.01

12. Aon doiciméad a tharraingt, freastal ar aon
iarratas a bheith á dhéanamh, agus aon obair eile
a dhéanamh is gá—

(a) chun ordú a fháil chun seirbheáil ionadach a
dhéanamh ar aon doiciméad;

(b) chun ordú a fháil ag ceadú aon doiciméad a
sheirbheáil lasmuigh den dlı́nse;

(c) chunaon ordú ex parte eile a fháil, roimh na him-
eachtaı́ nó i gcúrsa na n-imeachtaı́, nach
bhforáiltear dó ar shlı́ eile faoi aon ı́tim eile

agus an t-ordú a fháil ... ... ... ... Lánroghnach
(d) chun forghairm a fháil agus an t-ordú a fháil £2.69

(2) Follasú agus Iniúchadh.
13. Na nithe seo a leanas a tharraingt, a chomhdú agus

a sheirbheáil:—

(a) mionnscrı́bhinn doiciméad nó liosta doic-
iméad, nó

(b) agarcheisteanna i gcomhair páirtı́ a scrúdú, nó £4.03
(c) mionnscrı́bhinn mar fhreagra ar agar- go

cheisteanna £10.75

(3) Ullmhúchán le haghaidh trialach, etc.
14. Ordú subpoena nó fógra faoi subpoena a tharraingt

agus a eisiúint d’aon lı́on daoine nach mó ná triúr
agus an céanna do gach lı́on breise nach mó ná
triúr—

ad testificandum ... ... ... ... £0.84
duces tecum ... ... ... ... £1.01

15. Fógra a tharraingt agus a sheirbheáil —

(a) chun doiciméad dá dtagraı́tear i bpléadáil nó i
mionnscrı́bhinn a thabhairt ar aird lena iniúch-
adh ... ... ... ... £1.01

(b) chun doiciméad a thabhairt ar aird i dtriail nó
in éisteacht ... ... ... ... £1.01

(c) chun aon doiciméad nó fı́oras a admháil ... £1.01

16. Teagasc i leith thriail nó éisteacht aon chúise nó
ábhair, achainı́ nó foriarratais, is cuma cad é modh
na trialach nó na héisteachta (lena n-áirı́tear
cuntais a thógáil nó fiosruithe a dhéanamh) ... Lánroghnach

17. Teagasc i leith achomhairc i gcoinne ordaithe nó
breithiúnais idirbhreithigh nó chrı́ochnaithigh ... Lánroghnach
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Nótaı́ le hı́timı́ 16 agus 17:
Tá sé ceaptha go gcumhdóidh na hı́timı́ seo aon
obair a dhéanamh, nach bhforáiltear di ar shlı́ eile,
is gá nó is cuı́ a dhéanamh ag ullmhú do thriail,
d’éisteacht nó d’achomharc, nó roimh shocrú na
n-ábhar faoi dhı́ospóid, lena n-áirı́tear:—
(a) teagasc a ghlacadh chun agairt, cosaint, frith-

éileamh nó achomharc a dhéanamh, nó i leith
aon phléadála, sonraı́ pléadála, mionn-
scrı́bhinne, réamhghnímh nó tarchuir faoi
Ordú 64, riail 46;

(b) na fíorais agus an dlí a bhreithniú;
(c) freastal ar chliant agus comhfhreagras a

dhéanamh leis;
(d) agallamh agus comhfhreagras a dhéanamh

le finnéithe agus le finnéithe ionchasacha
agus cruthúnais a ghlacadh dá gcuid fianaise;

(e) socrú a dhéanamh chun tuarascálacha nó
comhairle a fháil ó shaineolaithe agus chun
pleananna, grianghraif agus samhlacha a
fháil;

(f) cuardach a dhéanamh in Oifig na dTaifead
Poiblí agus in áiteanna eile ar dhoiciméid
iomchuí;

(g) aon mhaoin nó áit ábhartha i leith na n-im-
eachtaí a iniúchadh;

(h) pléadálacha, mionnscríbhinní agus doic-
iméid ábhartha eile a ghrinnscrúdú;

(i) i gcás nach dtabharfar an chúis nó an t-ábhar
chun trialach nó chun éisteachta, an obair a
bheidh déanta i ndáil le hiomairliú soc-
raíochta; agus

(j) cúram agus stiúradh ginearálta na n-imeachtaı́.

18. Teagasc a tharraingt d’abhcóide chun comhairle £1.34
a thabhairt i scríbhinn nó i gcomhchomhairle ... go

£6.72

19. Freastal ar abhcóide i gcomhchomhairle ... £3.36
As gach leathuair tar éis na chéad uaire ... £1.34
Nóta:—Áirítear san ítim seo freastal chun
coinne a dhéanamh le haghaidh comhchomh-
airle.

20. Mionteagasc a tharraingt, le nótaı́ eolais d’abhcóide
agus cruthúnais ar fhianaise, an fóilió ... ... ... ... £0.12

21. Freastal chun coinne a fháil le finné a cheistiú
agus ar cheistiú an fhinné os comhair aon
choimisinéara, oifigigh don chúirt nó aon duine £5.37
eile a bheidh ceaptha chun é a cheistiú, as gach go
lá den cheistiú. £16.12
Nóta:—Lamhálfar, freisin, don aturnae cait-

eachais taistil a bheidh tabhaithe go
réasúnach aige.

22. Freastal chun fiat an Ard-Aighne a fháil, i gcás
inar gá ... ... ... ... £1.34
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(4) Triail nó Éisteacht.

23. Freastal ar shuíonna laistigh de 20 míle ón áit
ina mbíonn an t-aturnae ag cleachtadh, chun na
gcríoch seo a leanas—

(a) triail nó éisteacht chúise, ábhair nó
achomhairc, as gach lá— £2.02

(i) a mbeidh an chúis, an t-ábhar nó an go
t-achomharc ar áireamh sa liosta a £6.72
bheidh́ le triail nó le héisteacht, ach
nach mbeidh tús curtha léi nó leis

(ii) den triail nó den éisteacht ... ... £4.03
go

£16.12
(b) éisteacht breithiúnais fhorchoimeádta £1.34

go
£4.03

24. Freastal ar shuíonna in áiteanna eile chun aon
chríche a luaitear in ítim 23, as gach lá (ach £10.75
amháin an Domhnach) a mbeidh an t-aturnae go
as láthair de riachtanas óna oifig £16.12
Nótaí le hítimí 23 agus 24:
(a) má tá ar an aturnae freastal ar níos mó ná

éisteacht nó triail amháin san am agus san
áit chéanna, déanfar an caiteachas a roinnt
go réasúnach sa chás sin;

(b) lamhálfar, freisin, don aturnae caiteachais
taistil a bheidh tabhaithe go réasúnach aige;

(c) ní bhaineann na hítimí seo leis an bhfreastal
a luaitear in ítim 26.

25. Freastal chun ordú nó breithiúnas a thaifeadadh
nó a chur ar ordú ... ... ... ... ... £1.01

26. Freastal ar éisteacht toghairme achoimre nó £2.02
toghairme speisialta nó ar éisteacht foriarratais go
os comhair na Cúirte, as gach lá ... ... ... ... £16.12

27. Freastal chun coinne a fháil d’éisteacht os comh-
air an Mháistir, an Scrúdaitheora, nó Clár-
aitheora, nó chun a dheimhniú gur foilsíodh fóg-
rán nó go ndearnadh aon seirbheáil ba ghá a
dhéanamh ... ... ... ... ... £1.01

28. Freastal chun páipéir a sheachadadh a bheidh
ag teastáil lena n-úsáid ag Breitheamh, ag an
Máistir, ag an Scrúdaitheoir nó ag Cláraitheoir £1.01

29. Freastal ar an Scrúdaitheoir nó ar Chláraitheoir £2.02
chun dréachtordú a chur ar ordú (i gcás inar gá) go
agus a shocrú ... ... ... ... ... ... £8.06

(5) Fómhas.
30. Bille costas a tharraingt agus a léirscríobh, lena

n-áirítear cóip don Mháistir Fómhais agus cóip
amháin lena seirbheáil, an fóilió ... ... ... ... £0.13

31. Bille costas a thaisceadh agus a sheirbheáil agus
fógra fómhais a eisiúint, a sheirbheáil agus a
chomhdú ... ... ... ... ... £2.68
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Ítim
32. Freastal ar fhómhas, comhlánú billí, deimhniú, £2.35

comhlánú mhionnscríbhinn an tsuimithe agus go
dheimhniú an fhómhais ... ... ... £12.09

33. Agóidí a tharraingt in aghaidh chinneadh an
Mháistir Fómhais, nó freagra a tharraingt ar
agóidí, lena n-áirítear cóipeanna lena seirbheáil
agus lena gcomhdú; na hagóidí nó na freagraí sin
a sheachadadh ar pháirtí amháin agus freastal ar
an éisteacht nó ar an athbhreithniú ag an Máistir
Fómhais — má cheadaítear na hagóidí ... ... Lánroghnach

(6) Forghníomhú. £

34. (a) Ordú fieri facias capias, ordú elegit, ordú
forlámhaithe nó ordú astaithe a tharraingt
agus freastal chun eisiúint an ordaithe sin
a fháil; aon ordú iardain chun éifeacht a
thabhairt dó agus aon ordú eile chun
breithiúnas nó ordú a chur i bhfeidhm a
tharraingt agus freastal chun eisiúint an
ordaithe sin a fháil ... ... ... £1.34

(b) Cóipeanna d’aon ordú den sórt sin (i gcás
inar gá), an fóilió ... ... ... £0.05

35. (a) Fógra a tharraingt i dtaobh ordú for-
ghníomhaithe a athnuachan ... ... £1.01

(b) Athnuachan ar ordú forghníomhaithe a
fháil ... ... ... ... ... £1.01

(7) Freastal.
36. Chun—

(a) toiliú duine a fháil le gníomhú mar neas-
chara nó mar chaomhnóir ad litem agus £1.68
toiliú nó ceadú aon pháirtí leasmhair eile a go
fháil ... ... ... ... ... £4.03

(b) aon toiliú eile a fháil ... ... ... £1.01
go

£4.03
Nóta: Áirítear san ítim seo foirm an toilithe

nó an cheadaithe a tharraingt.

37. Chun toiliú a thabhairt nó admháil a shíniú ... £1.01

38. (a) Chun láithreas a thaifeadadh agus fógra a
thabhairt ina thaobh ... ... ... £1.34

(b) I gcás láithreas a thaifeadadh thar ceann
níos mó ná duine amháin an tráth céanna,
as gach duine breise ... ... ... £0.13

39. Chun aon deimhniú a fháil ón bPríomh-Oifig nó
ó oifig eile den Ard-Chúirt nó den Chúirt
Uachtarach ... ... ... ... ... £1.01
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40. Chun breithiúnas, ordú, banna, lis pendens nó
cúirtbhanna a chlárú ... ... ... £3.09

41. Chun cúirtbhanna a dhíchur nó sásamh breith-
iúnais a thaifeadadh (de bhreis ar eisíoc) £3.69

42. Sa Phríomh-Oifig nó in oifig eile den Ard-
Chúirt nó den Chúirt Uachtarach, i gClárlann
na nGníomhas, i gClárlann na Talún nó in oifig
phoiblí eile, chun aon doiciméad a chomhdú, a
chuardach nó a chur ar ordú, lena n-áirítear
deimhniú ar thoradh aon chuardaigh (nach
gcumhdaítear le haon ítim eile) ... ... ... ... £1.01

43. Chun cúis nó ábhar a chur síos i gcomhair trial-
ach nó éisteachta ... ... ... ... £1.01

44. Ar an oifigeach cuí chun a chur in iúl dó go
bhfuil cúis nó ábhar a cuireadh síos i gcomhair
trialach nó éisteachta socraithe agus go bhféad-
far é a liostú dá réir sin ... ... ... £1.01

45. Ar theisteoir ag mionnú aon mhionnscríbhinne
seachas mionnscríbhinn seirbheála, nó ar an
teisteoir ag teistiú ina taobh trı́ aturnae nó cléireach £1.01

46. (a) Chun deimhniú breithe, pósta nó báis a
chuardach agus a fháil ... ... ... £1.01

(b) As gach deimhniú de bhreis ar thrí cinn a
gheofar an tráth céanna ... ... ... £0.33

47. Chun cuardach ginearálta a dhéanamh ar
dheimhnithe breithe, pósta nó báis, in aghaidh
na huaire ... ... ... ... £2.02

48. Ar chlódóir chun fógrán a chur isteach san Iris
Oifigiúil nó i bpáipéar eile, as gach foilsiú ... £1.01

49. (a) Ar abhcóide le mionteagasc, cás i gcomhair
tuairime i scríbhinn nó teagasc chun aon
doiciméad a shocrú ... ... £1.01

(b) nó i gcás 21 phunt nó níos mó a bheith i
dtáille an abhcóide ... ... ... £2.02

50. Chun fógra nó doiciméad eile a thaisceadh sa
Phríomh-Oifig i gcomhair tarchuir nach
bhforáiltear dó ar shlí eile ... ... ... £1.01

51. I mBanc na hÉireann agus in Oifig an Chuntas-
óra, ar airgead a thaisceadh maille le pléadáil nó
faoi ordú nó treoir ón gCúirt ... ... ... £2.02

52. Ar stoic nó urrúis a aistriú isteach sa Chúirt nó £1.68
amach aisti faoi aon ordú nó treoir ón gCúirt go

£26.88
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53. Ar aistriú aon stoic Rialtais nó aon stoic eile faoi £1.34
chumhacht aturnae, as gach aistriú den sórt sin go

£4.03

54. Chun dréacht a fháil le hairgead tirim a íoc faoi
ordú agus é a íoc leis an íocaí, as gach dréacht £1.34

Nóta: Nı́ rachaidh an táille iomlán ar
dhréachtaí a gheofar faoin ordú céanna thar

55. Chun deimhniú cistí nó cóip de chuntas an
Chuntasóra a chur ar ordú agus a fháil ... ... £1.01

56. Ar an gCuntasóir agus ar Bhanc na hÉireann
chun earraí a thaisceadh leis an mBanc ... £1.68

57. Gach freastal is gá agus is cuí nach bhforáiltear £1.01
dó nó nach gceadaítear faoi aon ítim eile ... go

£6.12
Nóta: Lamhálfar, freisin, don aturnae cait-

eachais taistil réasúnacha a bheidh tabhaithe
iarbhír.

(8) Doiciméid a tharraingt nach bhforáiltear
dóibh ar shlí eile.

58. Mionnscríbhinn seirbheála nó mionnscríbhinn
fhoirmiúil eile ... ... ... ... ... £2.02

Nóta: Áirítear san ítim seo mionnscríbhinn a
léirscríobh, freastal chun go ndéanfaí í a
mhionnú agus í a chomhdú.

59. Mionnscríbhinn (seachas mionnscríbhinn seir-
bheála, nó mionnscríbhinn fhoirmiúil eile),
toiliú, gealltanas, admháil nó doiciméid eile dá
samhail, an fóilió ... ... ... ... £0.13

60. Foilseán a bheidh ag gabháil le mionnscríbhinn
a ullmhú lena mharcáil ag coimisinéir mionnaí,
as gach foilseán ... ... ... ... £0.20

61. Fógrán don Iris Oifigiúil nó fógrán nuachtáin nó
fógrán eile a bheidh le formheas ag an Scrúdaith-
eoir nó ag Cláraitheoir ... ... ... ... £1.01

Nóta: Áirítear san ítim seo freastal chun
formheas a fháil.

62. Cuntais, ráitis agus doiciméid eile is gá lena
n-úsáid sa Chúirt, an fóilió ... ... ... £0.13

63. Craobh ghinealaigh, as gach fáinne lándéanta £0.13
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64. Na nithe seo a leanas a tharraingt, a eisiúint, a
chomhdú agus a sheirbheáil ar pháirtí amháin—

(a) fógra chun dul ar aghaidh faoi bhreithiúnas
nó ordú (lena n-áirítear tarchur más gá) £1.68

(b) fógraí eile a eiseofar, le hordú ón gCúirt, ó £1.68
Mháistir Fómhais nó ó Chláraitheoir ... go

£4.03

65. Duillín foriarratais a tharraingt ar iarratas ex
parte chuig an Máistir ... ... ... £0.50

66. Fógra a tharraingt faoi thoghairm a chur síos os
chomhair an Mháistir ... ... ... ... £0.67

67. Fógra do chorparáid nó do chomhlacht poiblí,
faoi thoghairm a eisiúint, a tharraingt don Iris
Oifigiúil nó do nuachtán ... ... ... £0.84

68. Cúirtbhanna a tharraingt agus a léirscríobh £1.68

69. Mír shásaimh agus mionnscríbhinn a tharraingt
agus a léirscríobh ... ... ... ... £1.17

70. Fógra do chreidiúnaí a tharraingt nó a líonadh
á cheangal air a éileamh a chruthú ... ... £0.10

71. Aon fhógra nó doiciméad nach bhforáiltear dó
ar shlí eile a tharraingt ... ... ... Lánroghnach

(9) Cóipeanna.

72. Cóip de dhoiciméad—

(a) cóip chlóscríofa nó lámhscríofa, an fóilió £0.07

(b) cóip charbóin, an fóilió ... ... £0.03

(c) cóip a chlóbhuailfear nó a atáirgfear ar
mhodh fótagrafach nó eile ... ... ... Lánroghnach

73. An cló-phrofa a scrúdú agus a cheartú, an fóilió £0.02

(10) Litreacha, etc.

74. (a) Litreacha nó teileagraim nach mbeidh thar
fhóilió amháin iontu a scríobh, a shíniú agus
a thaifeadadh ... ... ... ... £0.50

cinn a mbeidh thar fhóilió amháin iontu £0.07

(b) I gcás litreacha leithleacha nó ciorcláin den
bhrí chéanna
As an gcéad cheann ... ... ... £0.40
As gach litir nó ciorclán ina dhiaidh sin ... £0.13

(c) Cóip charbóin de litir a bheidh le cur amach £0.17
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75. Teachtaireachtaí agus glaonna gutháin nach
bhforáiltear dóibh nó nach gceadaítear faoi aon
ítim eile ... ... ... ... ... Lánroghnach

(11) Grinnscrúduithe.

76. Grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht de
dheimhniú, de thuarascáil, de scéim nó de £1.34
dhoiciméad dá samhail a bheidh curtha isteach go
lena fhormheas nó lena scrúdú ag aturnae ... £6.72

77. Grinnscrúdú a dhéanamh ar aon doiciméad
nach bhforáiltear dó nó nach gceadaítear faoi
aon ítim eile, an fóilió ... ... ... ... ... ... £0.07

78. Scrúdú a dhéanamh, i gcás inar gá, ar éilimh faoi
Ordú 55, Cuid VI—

(a) i gcás nach mó ná cúig cinn a líon ... ... £0.84

(b) as gach cúig cinn bhreise ... ... ... £0.84

(12) Seirbheáil.

79. I gcás níos mó ná freastal amháin a bheith ag
teastáil chun aon toghairm, achainí, pléadáil nó
fógra a sheirbheáil nó a sheachadadh ar pháirtí
amháin; nó i gcás ina ndéanfar seirbheáil laistigh
den dlínse ar shlí seachas trí sheirbheáil phear-
santa nó leis an bpost, nó i gcás ina ndéanfar
seirbheáil lasmuigh den dlínse ... ... ... Lánroghnach

80. I gcás inar gá toghairm, achainí, pléadáil nó
fógra a sheirbheáil nó a sheachadadh ar níos mó
ná duine amháin, seirbheáil nó seachadadh ar
gach duine breise—

(a) más gá í a sheirbheáil go pearsanta nó a £0.67
sheachadadh ... ... ... ... ... go

£2.02

(b) má údaraítear seirbheáil leis an bpost ... £0.33

81. Seirbheáil nó seachadadh aon doiciméid, nach
bhforáiltear dó nó nach gceadaítear faoi aon
ítim eile—

(a) más gá é a sheirbheáil go pearsanta nó a
sheachadadh ... ... ... ... ... £0.84

(b) má údaraítear seirbheáil leis an bpost ... £0.33

De bhreis ar an tsuim a cheadaítear faoi mhír
(a) den ítim seo, liúntas míleáiste i leith gach
míle i ndiaidh an chéad dá mhíle idir an áit a
ndéanfar seirbheáil nó seachadadh agus an áit
ghnó is gaire ag an aturnae a bheidh ag déanamh
na seirbheála nó an tseachadta ... ... £0.13
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CUID II.

O. 99, r. 39 Costais Bhreithiúnais de Mhainneachtain Láithriú.

(1) Dlínse na Cúirte Dúiche
Mura mó ná £2,500 méid an
bhreithiúnais

—Cibé suim ba chuı́ do
bhreithiúnas i leith méid dá
shamhail sa Chúirt Dúiche.

(2) Dlínse na Cúirte Cuarda
Más mó ná £2,500 ach nach mó
ná £15,000 méid an bhreith-
iúnais

—Cibé suim ba chuı́ do
bhreithiúnas i leith méid dá
shamhail sa Chúirt Chuarda.

(3) Dlı́nse na hArd-Chúirte
Más mó ná £15,000 méid an
bhreithiúnais

—£95.00 mar aon le £5.00 ar
gach seirbheáil bhreise tar éis
na chéad seirbheála; agus, i
ngach cás, beidh an méid sin
ar leith ó gach eisı́oc iarbhı́r
agus riachtanach agus de
bhreis air.

————

CUID III.

O. 99, r. 45 Ábhair phrobháide neamhchointinneacha.

(1) Probháidí.

Na hearraí Mionn Mionnscríbhinn Probháid Baint
arna mionnú seiceadóra chun críocha faoi shéala amach
a bheith faoi agus freastal Ioncaim agus

bhun ar an bpáirtí freastal ar an
a bheith á bpáirtí a
chur faoi bheith á chur
mhionn faoi mhionn

£ £ £ £ £
5 0.39 0.39 0.17 0.17

20 0.39 0.39 0.17 0.67
100 0.78 0.78 0.17 1.34
200 1.06 1.06 0.45 1.34
300 i i 1.18 1.34
450 u u 1.90 1.34
600 u u 2.58 1.34
800 u u 3.53 1.34

1,000 y 1.57 y 1.57 5.10 1.34
1,500 u u 7.06 1.85
2,000 u u 9.41 1.85
3,000 u u 11.82 2.86
4,000 t t 14.17 2.86
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Na hearraí Mionn Mionnscríbhinn Probháid Baint
arna mionnú seiceadóra chun críocha faoi shéala amach
a bheith faoi agus freastal Ioncaim agus

bhun ar an bpáirtí freastal ar an
a bheith á bpáirtí a
chur faoi bheith á chur
mhionn faoi mhionn

£ £ £ £ £
5,000 i i 14.95 i
6,000 u u 15.74 u
7,000 u u 16.52 u
8,000 u u 17.30 u
9,000 u u 18.09 u

10,000 u u 18.87 u
12,000 u u 19.66 u
14,000 u u 20.44 u
16,000 u u 21.62 u
18,000 u u 22.79 y 3.25
20,000 u u 23.97 u
25,000 u u 25.59 u
30,000 u u 27.55 u
35,000 u u 29.51 u
40,000 u u 32.48 u
45,000 q q 35.39 u1.57 1.5750,000 r r 38.36 t
60,000 u u 41.33 i
70,000 u u 47.21 u
80,000 u u 53.14 u
90,000 u u 59.02 u

100,000 u u 64.96 u
120,000 u u 67.87 u
140,000 u u 72.80 u
160,000 u u 79.69 y 5.26
180,000 u u 85.62 u
200,000 u u 91.50 u
250,000 u u 97.44 u
300,000 u u 112.00 u
350,000 u u 127.51 u
400,000 u u 131.88 u
500,000 t t 136.81 t

Agus as gach £100,000 breise nó aon chodán de £100,000 a
mbeidh mionnaithe an t-eastát pearsanta a bheith faoina bhun, i
dteannta na dtáillı́ sin thuas, táille bhreise, as probháid faoi shéala £9.80

Teagasc i leith deonú agus obair faoi na hAchtanna Airgeadais,
cibé suim a bheidh cóir agus réasúnach, ag féachaint do na
himthosca go léir, lena n-áirítear:—
(a) castacht, tábhacht, deacracht, annamhacht, nó práinn na ceiste

a bheidh ardaithe;
(b) luach na maoine a bheidh ag aistriú nó a mheasfar a bheith

ag aistriú ar bhás an éagaigh;
(c) méid na dleachta a bheidh i gceist;
(d) tábhacht an ábhair do na tairbhithe;
(e) an scil, an saothar agus an fhreagracht a bhainfidh leis agus

aon saineolas a bheidh tugtha nó curtha i bhfeidhm ar thaobh
an aturnae;

(f) líon agus tábhacht aon doiciméad a bheidh grinnscrúdaithe;
(g) an áit ina mbeidh agus na himthosca faoina mbeidh an gnó,

nó aon chuid den ghnó, déanta agus
(h) an tréimhse ama a bheidh caite go réasúnach air.
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As an uacht a léirscríobh agus a chóimheas, mura mó ná trí fhóilió
í agus pár san áireamh ... ... ... ... £0.56
más mó ná trí fhóilió í, an fóilió, agus pár san áireamh ... ... £0.17

Nuair a bheidh beirt seiceadóir nó níos mó ann, agus nach mbeidh
siad curtha faoi mhionn an tráth céanna, as gach freastal i ndiaidh
an chéad fhreastail ar iad a bheith á gcur faoi mhionn agus
mionnscríbhinn á mionnú acu:—

Má mhionnaítear gur fiú faoi bhun £20 na hearraí ... ... £0.39
Má mhionnaítear gur fiú faoi bhun £100 na hearraí ... ... £0.78
Má mhionnaítear gur fiú £100 nó níos mó na hearraí ... ... £1.01

I dteannta na dtáillí sin roimhe seo, tá an táille seo a leanas le
lamháil as freastal chun an dleacht stampa a íoc, má mhionnaítear
gur fiú faoi bhun £300 na hearraí ... ... ... ... £1.01

Má mhionnaítear gur fiú £300 nó níos mó iad, táille ... £2.07

(2) Litreacha riaracháin maille le huacht.

I dteannta na dtáillí in alt (1) ar an mbanna a ullmhú agus freastal
ar a fhorghníomhú, más:

Faoi bhun £20 na hearraí ... ... ... ... £0.39
£20 nó faoi bhun £100 na hearraí ... ... ... £1.01
£100 nó níos mó na hearraí ... ... ... ... £1.57

Uacht nó codaisíl a léirscríobh agus a chóimheas chun probháid
nó litreacha riaracháin maille leis an uacht a dheonú, i gcás
marcanna pinn luaidhe a bheith san uacht nó sa chodaisíl, nó i
gcás an uacht nó an chodaisíl a bheith le clárú mar mhacasamhail,
i dteannta aon táille eile ar an gcéanna a léirscríobh nó a
chóimheas:

Más dhá fhóilió nó níos lú na marcanna pinn luaidhe san uacht
nó sa chodaisíl nó sa chuid nó sna codanna den chéanna a bheidh
le clárú mar mhacasamhail ... ... ... ... £0.11

Más mó ná dhá fhóilió iad, as gach fóilió breise nó cuid d’fhóilió £0.06

(3) Litreacha riaracháin i gcás díthiomnachta.

Na hearraí Mionn Mionnscríbhinn Litreacha Baint
arna mionnú riarthóra agus chun críocha Riaracháin amach
a bheith faoi freastal ar é a Ioncaim agus faoi shéala

bhun bheith á freastal ar an
chur faoi riarthóir a

mhionn agus ar bheith á
fhorghníomhú chur faoi

an bhanna mhionn

£ £ £ £ £

5 0.39 0.39 0.17 0.17
20 0.50 0.39 0.17 0.67
50 0.78 0.78 0.22 1.34

100 1.40 1.40 0.45 1.34
200 1.57 1.40 0.67 1.34
300 i i 1.90 1.34
450 u u 2.58 1.34
600 y 2.07 y 1.57 3.53 1.34
800 u u 5.10 1.34

1,000 t t 7.06 1.34
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Na hearraí Mionn Mionnscríbhinn Litreacha Baint
arna mionnú riarthóra agus chun críocha Riaracháin amach
a bheith faoi freastal ar é a Ioncaim agus faoi shéala

bhun bheith á freastal ar an
chur faoi riarthóir a

mhionn agus ar bheith á
fhorghníomhú chur faoi

an bhanna mhionn

£ £ £ £ £

1,500 i i 10.64 1.34
2,000 u u 14.17 2.86
3,000 u u 14.73 i
4,000 u u 15.34 u
5,000 u u 16.52 u
6,000 u u 17.70 u
7,000 u u 18.87 u
8,000 u u 20.05 u
9,000 u u 21.28 u

10,000 u u 22.40 u
12,000 u u 23.58 u
14,000 u u 24.81 y 3.25
16,000 u u 26.54 u
18,000 u u 28.34 u
20,000 u u 30.07 u
25,000 u u 32.48 u
30,000 q 2.07 q 1.57 35.39 u
35,000 r r 38.36 u
40,000 u u 42.73 u
45,000 u u 47.21 t
50,000 u u 51.58 i
60,000 u u 56.11 u
70,000 u u 64.96 u
80,000 u u 73.92 u
90,000 u u 82.66 u

100,000 u u 91.50 u
120,000 u u 95.98 u
140,000 u u 104.83 y 5.26
160,000 u u 112.56 u
180,000 u u 122.53 u
200,000 u u 131.48 u
250,000 u u 140.28 u
300,000 u u 147.62 u
350,000 u u 155.01 u
400,000 u u 162.40 u
500,000 t t 169.79 t

Agus as gach £100,000 breise, nó aon chodán de £100,000, a
mbeidh mionnaithe an t-eastát pearsanta a bheith faoina bhun, i
dteannta na dtáillí sin thuas, táille bhreise, ar litreacha riaracháin
faoi shéala ... ... ... ... ... ... ... ... £14.73
Nuair a bheidh beirt riarthóir nó níos mó ann, agus nach mbeidh
siad curtha faoi mhionn an tráth céanna, as gach freastal i ndiaidh
an chéad fhreastail ar iad a bheith á gcur faoi mhionn agus
mionnscríbhinn á mionnú acu, agus freastal ar fhorghníomhú an
bhanna á chur san áireamh:—

Más faoi bhun £20 na hearraí ... ... ... ... ... ... ... £0.39
Más £20 nó faoi bhun £100 na hearraí ... ... ... ... ... £0.78
Más £100 nó níos mó na hearraí ... ... ... ... ... ... ... £1.57



Foscríbhinn W [280]

I dteannta na dtáillí sin thuas, nó banna a ullmhú, más:—

Faoi bhun £20 na hearraí ... ... ... ... £0.28

£20 agus faoi bhun £50 na hearraí ... ... ... ... £0.50

£50 agus faoi bhun £100 na hearraí ... ... ... ... £0.78

£100 agus os a chionn sin na hearraí ... ... ... ... £1.01

I dteannta na dtáillí sin roimhe seo tá táille arb ionann í agus an
táille ar phrobháid le lamháil ar fhreastal chun an dleacht
stampa a íoc.

Ar theagasc i leith deonú agus obair faoi na hAchtanna Airgead-
ais, mar atá i gcás Probháidí.

(4) Probháid dhúbailte nó sosaidh.

Má Freastal Mionn Mionn- Ráiteas Probháid Baint
mhionn- san Oifig an tseic- scríbhinn mar thaca dhúbailte amach

aítear Phrobh- eadóra chun le hiarr- nó
na áide agus agus críocha atas ar sosaidh

hearraí a an uacht a freastal ar Ioncaim an stampa faoi
bheith chuardach é a bheith agus dleacht- shéala

faoi bhun agus an á chur faoi freastal ar íoctha a
léir- mhionn an seic- tharraingt

scríbhinn eadóir a agus a
a chur ar bheith á chóipeáil

ordú chur faoi
mhionn

£ £ £ £ £ £ £

5 0.50 0.39 0.26 — 0.17 0.17
20 0.50 0.39 0.26 — 0.17 0.73

100 1.01 0.78 0.53 1.01 0.17 1.34
200 1.01 1.01 0.70 1.01 0.45 1.34
300 1.01 1.57 1.05 1.01 1.18 1.34
450 1.01 1.57 1.05 1.01 1.90 1.34
600 1.01 1.57 1.05 1.57 1.96 1.34
800 1.01 1.57 1.05 1.57 1.96 1.34

1,000 1.01 1.57 1.05 1.57 1.96 1.34
1,500 1.01 1.57 1.05 1.57 1.96 1.79
2,000 1.01 1.57 1.05 1.57 1.96 1.79
3,000 1.01 1.57 1.05 1.57 1.96 2.86
4,000 1.01 1.57 1.05 1.57 1.96 2.86
5,000 1.01 1.57 1.05 1.57 1.96 2.86

Más £5,000 nó níos mó: Is ionann na táillí atá le glacadh agus na
cinn thuas, ach amháin an táille bhainte amach, arb é a bheidh
inti más fiú £70,000 nó níos mó na hearraí ... ... ... £5.38

An táille sin thuas ar an ráiteas mar thaca le hiarratas ar an
stampa dleacht-íoctha a tharraingt agus a chóipeáil, tá sí le
glacadh nuair is cúig fhóilió nó níos lú a bheidh sa ráiteas.
Más mó ná cúig fhóilió an ráiteas, ar gach fóilió breise ... £0.22

Teagasc—mar atá i gcás Probháidí
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Nuair a bheidh beirt seiceadóir nó níos mó le cur faoi mhionn,
agus nach mbeidh siad curtha faoi mhionn an tráth céanna, ar
gach freastal i ndiaidh an chéad fhreastail ar iad a bheith á
gcur faoi mhionn, an táille chéanna is atá ar chéad-deonú
faoin tsuim chéanna.

(5) Eisiomlú probháide nó litreacha riaracháin maille le huacht
nó gan uacht.

Freastal san Oifig Phrobháide (nó sa Chlárlann Cheantair), an
deonú probháide agus an uacht bhunaidh, nó deonú riaracháin,
a chuardach, agus eisiomlú a chur ar ordú ... ... ... ... £1.01

Eisiomluithe faoi shéala agus faoi stampa ... ... ... £3.36

Baint amach ... ... ... ... ... ... ... ... ... £1.40

(6) Cóip dhúblach agus thriarach de phrobháidı́ nó litreacha riaracháin
maille le huacht nó gan uacht.

Freastal san Oifig Phrobháide (nó sa Chlárlann Cheantair), an
uacht a chuardach, agus cóip dhúblach nó thriarach de dheonú
agus léirscríbhinn a chur ar ordú ... ... ... ... ... £1.01

Ráiteas mar thaca le hiarratas ar an stampa dleacht-ı́octha a tharr-
aingt agus a chóipeáil—An táille chéanna is atá ar
phrobháid dhúbailte nó sosaidh.

Freastal agus an stampa dleacht-íoctha a fháil ... ... ... £2.07

Cóip dhúblach nó thriarach de phrobháid, nó litreacha riaracháin
maille le huacht nó gan uacht; más faoi bhun £100 nó aon
suim is lú ná sin an t-eastát pearsanta, an táille chéanna is
atá ar an deonú bunaidh, más fiú £100 nó nı́os mó an t-eastát
pearsanta ... ... ... ... ... ... ... ... £1.96

Baint amach ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... £1.40

(7) Litreacha riaracháin, maille le huacht nó gan uacht, DE BONIS NON

nó sosaidh.

Má Freastal Mionn Mionn- Ráiteas Riarachán Baint
mhionn- san Oifig an riar- scríbhinn mar thaca de bonis amach

aítear Phrobh- thóra agus chun le hiarratas non nó
na áide ag freastal ar críocha ar an sosaidh,

hearraí a cuardach é a bheith Ioncaim stampa maille le
bheith agus ag á chur agus dleacht- huacht nó

faoi bhun grinn- faoi freastal íoctha a gan uacht,
scrúdú na mhionn ar an tharraingt faoi shéala
huachta, agus ar riarthóir agus a agus

agus fhor- a bheith á chóipeáil stampa
ag cur ghníomhú chur faoi dleacht-

deonuithe an bhanna mhionn íoctha
roimhe sin
i gcuntas

£ £ £ £ £ £ £
5 1.01 0.78 0.39 — 0.17 0.17
20 1.01 0.78 0.39 — 0.17 0.67
50 1.01 1.01 0.78 — 0.22 1.01

100 1.01 1.57 1.01 0.78 0.45 1.34
200 1.01 2.07 1.01 1.01 0.67 1.34
300 1.01 2.58 1.57 1.01 1.85 1.34
450 1.01 2.58 1.57 1.01 1.85 1.34



Foscríbhinn W [282]

Más £450 nó níos mó: Is ionann na táillí atá le glacadh agus na
cinn thuas ach amháin an táille bhainte amach, arb é a bheidh
inti más £1,500 agus os a chionn sin na hearraí ... ... £2.86

I gcás níos mó ná deonú amháin a bheith ann roimhe sin, ar
gach deonú a chuardófar i ndiaidh an chéad chinn, táille
bhreise ... ... ... ... ... ... ... ... ... £0.78

An táille sin thuas ar an ráiteas mar thaca le hiarratas ar an
stampa dleacht-íoctha a tharraingt agus a chóipeáil, tá sí le
glacadh más cúig fhóilió nó níos lú a bheidh sa ráiteas. Más
mó ná cúig fhóilió é, ar gach fóilió breise ... ... £0.22

Freastal chun dleacht stampa a íoc—mar atá i gcás Probháidí

I dteannta an mhéid sin thuas, ar ullmhú an bhanna, agus ar gach
freastal i ndiaidh an chéad fhreastail ar na riarthóirí a bheith
á gcur faoi mhionn, agus ar fhorghníomhú an bhanna, nuair a
bheidh beirt riarthóir nó níos mó ann agus gan iad a bheith
curtha faoi mhionn an tráth céanna, an táille chéanna is atá
ar ghnáthdheonuithe litreacha riaracháin.

(8) Probháidí, speisialta nó teoranta.

Treoracha—mar atá i gcás probháidí

Mionnscríbhinn chun críocha Ioncaim, agus freastal ar an seic-
eadóir a bheith á chur faoi mhionn ina leith—an táille
chéanna is atá ar ghnáthphrobháidí.

Mionn seiceadóra a tharraingt, an fóilió ... ... ... ... £0.17

Cóip chóir den mhionn don Oifig Phrobháide (nó don Chlárlann
Cheantair), an fóilió ... ... ... ... ... £0.06

Freastal san Oifig Phrobháide (nó sa Chlárlann Cheantair) air sin £2.07

An céanna a léirscríobh, an fóilió ... ... ... ... £0.06

Gach freastal ar na seiceadóirí a bheith á gcur faoi mhionn ... £1.01

An uacht a léirscrı́obh agus a chóimheas Na táillí céanna is atá ar
Probháid speisialta nó theoranta, ghnáthphrobháidí.9faoi shéala

Baint amach

(9) Litreacha riaracháin, maille le huacht nó gan uacht, speisialta nó
teoranta

Táille chomhairliúcháin ... ... ... ... ... ... £1.01

Gníomhais nó ionstraimí eile a ghrinnscrúdú agus a achoimriú,
nuair is gá, in aghaidh an fhóilió ... ... ... £0.06

Seachvótáil ainmniúcháin ... ... ... ... ... £2.07

Mionnscríbhinn chun críocha Ioncaim agus freastal ar na riar-
thóirí a bheith á gcur faoi mhionn ina leith—na táillí céanna
is atá ar ghnáthdheonuithe litreacha riaracháin
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Mionn speisialta an riarthóra a tharraingt, an fóilió ... ... £0.17

Cóip chóir den mhionn don Oifig Phrobháide (nó don Chlárlann
Cheantair) lena ghrinnscrúdú, an fóilió ... ... ... ... £0.06

Freastal san Oifig Phrobháide (nó sa Chlárlann Cheantair) air sin £2.07

An céanna a léirscríobh, an fóilió ... ... ... ... ... ... £0.06

Gach freastal ar na riarthóirí a bheith á gcur faoi mhionn, agus ar
fhorghníomhú an bhanna ... ... ... ... ... ... £1.01

An uacht a léirscríobh agus a Na táillí céanna is atá ar
chóimheas ghnáthdheonuithe litreacha
Litreacha riaracháin faoi shéala riaracháin, maille le huacht9
agus faoi stampa nó gan uacht.
Baint amach

(10) Cóipeanna de thaifid, d’uachtanna agus de dhoiciméid eile, nó
sleachta astu.

As freastal san Oifig Phrobháide (nó sa Chlárlann Cheantair) nó
in Oifig na dTaifead Poiblí agus cuardach a dhéanamh ar
thaifead, uacht nó doiciméad eile, nó ar dheonú probháide,
litreacha riaracháin, maille le huacht nó gan uacht, ar feadh
cúig bliana, nó aon tréimhse is giorra ná cúig bliana, lena
n-áirítear cóip a ordú ... ... ... ... ... £1.01

As gach cúig bliana i ndiaidh na chéad chúig bliana ... £0.50

As taifead, uacht nó doiciméad eile a ghrinnscrúdú, nuair is gá,
chun sleachta a ordú, nó chun aon chríche eile lena n-áirítear
sleachta a ordú, an fóilió ... ... ... ... ... £0.06

As cóip oifige de thaifead, d’uacht nó de dhoiciméad eile, nó
sliocht as an gcéanna, a chur i gcóimheas leis an ábhar
bunaidh nó le cóip chláraithe de, lena n-áirítear táille chun
sleachta a thógáil, an fóilió ... ... ... ... ... ... £0.03

As cóip oifige den chaingean ag deonú probháide nó riaracháin
a chur i gcóimheas leis an taifead bunaidh ina leith, lena
n-áirítear táille chun sleachta a thógáil ... ... ... ... ... £0.17

(11) CAVEAT.

As freastal san Oifig Phrobháide agus caveat a thaifeadadh nó a
tharraingt siar ... ... ... ... ... ... £1.01

As freastal san Oifig Phrobháide, agus teagasc a thabhairt maidir
le rabhadh a thabhairt do dhaoine a mbeidh caveat taiscthe
acu láithreas a thaifeadadh ... ... ... ... ... £1.01

As rabhadh i leith caveat a sheirbheáil, mar aon le cóip de ... ... £0.78

(12) Mionnscríbhinní seachas na mionnscríbhinní agus na mionnaí a
áirítear sna táillí ar phrobháid agus litreacha riaracháin agus dearbh-

uithe i dtaobh eastáit phearsanta agus earraí.

As teagasc a ghlacadh maidir le gach mionnscríbhinn nó dearbhú
i dtaobh eastáit phearsanta agus earraí ... ... ... £1.01
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As an gcéanna a tharraingt, mar aon le cóip chóir de, an fóilió £0.17

As gach freastal ar na teisteoirí nó na dearbhóirí a bheith á gcur
faoi mhionn nó faoi dhearbhasc i leith na mionnscríbhinne nó
an dearbhaithe sin ... ... ... ... ... £1.01

(13) Ionstraimí tréigin agus toilithe, litreacha aturnae, agus doiciméid
eile.

As teagasc a ghlacadh i leith gach ionstraime tréigin nó toilithe,
litreacha aturnae, nó aon doiciméid eile ... ... £1.01

As an gcéanna a tharraingt, mar aon le cóip chóir de, an fóilió £0.17

(14) Ginearálta.

Féadfar táille a ghearradh de réir Chuid I ar aon obair nach
bhforáiltear di anseo roimhe seo.

CUID IV.

O. 99, r. 51

Féimheacht.

Ítimí speisialta nach gcumhdaítear le Cuid 1.
Ítim

1. Toghairm féichiúnaí, lena n-áirítear gach
mionnscríbhinn mar thaca léi agus éilimh roimh
ré ar íocaíocht ... ... ... ... ... £10.08

2. Achainí féimheachta, lena n-áirítear gach
mionnscríbhinn mar thaca léi agus foirm an
ordaithe breithnithe féimheachta agus dúblach,
mar aon le barántas urghabhála ... ... £13.44

3. Achainí nó comhshocraíocht, lena n-áirítear
gach mionnscríbhinn mar thaca léi, an mhionn-
scríbhinn a cheanglaítear a chomhdú faoin
Deeds of Arrangement Act, 1890, agus foirm an
ordaithe cosanta ... ... ... ... ... £21.50

4. Ráiteas cuntais nuair a éilítear é ... ... ... £4.03

5. Cuntas speisialta an chláir chomhardaithe a
mbeidh ceangailte ar an bhféimheach nó ar an
bhféichiúnaí comhshocraíochta é a chomhdú de
bhun ordaithe ón gCúirt, an ítim ... ... ... £0.05

6. Ráiteas gnóthaí, an ítim ... ... ... ... £0.05
(Faoi réir íostáille £6.72)

I gcás ina ndéanfar ráiteas gairid nó réamh-
ráiteas i dtaobh gnóthaí agus liosta de chreid-
iúnaithe i gcomhshocraíochtaí a chomhdú san
oifig roimh an suí, an ítim ... ... ... £0.05
(Faoi réir íostáille £4.03)
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7. Iarratas chun toghairm féichiúnaí a dhíbhe nó
cúis a shuíomh in aghaidh breithnithe
féimheachta, lena n-áirítear mionnscríbhinn
féichiúnaí mar thaca ... ... ... ... £5.04

8. Tairiscint imshocraíochta féimhigh i ndiaidh
féimheachta ... ... ... ... ... £5.09

9. Cruthú féich nuair a chomhdófar é ... ... ... £1.01

10. Údarás chun vótáil nuair a chomhlánóidh an
creidiúnaí é i bhfabhar an togra ... ... ... £0.17

Nóta le hítimí 9 agus 10—Áirítear sna hítimí
seo an comhfhreagras go léir i ndáil le cruth-
uithe féich agus údaráis den sórt sin.

11. Deimhniú dílsithe eastáit i sannaithe nó in ion-
taobhaithe, lena n-áirítear cóip a chomhdú agus
cóip oifige a fháil agus freastal chun an céanna
a chlárú i gClárlann na nGníomhas (nuair is
infheidhme) ... ... ... ... £2.69

12. Bille imshocraíochta nó nóta (seachas dleacht
stampa) ... ... ... ... ... ... £0.10

Nóta le hítimí 1 go 12—Cuimsíonn na táillí sin
roimhe seo an obair go léir maidir le teagasc
a ghlacadh i leith na ndoiciméad dá dtag-
raítear faoi seach agus iad a tharraingt, a
léirscríobh, a mhionnú, a eisiúint, a chomhdú
agus a sheirbheáil.

13. Ráiteas gnóthaí féimhigh nó féichiúnaí comh-
shocraíochta a ghrinnscrúdú ... ... ... £1.34

14. Ráiteas cuntais féimhigh nó féichiúnaí comh-
shocraíochta a ghrinnscrúdú (nuair a éilítear
sin) £1.34

15. Tuarascáil nó tuarascálacha ó theachtaire a
ghrinnscrúdú ... ... ... ... ... £1.34

Nóta le hítimí 13, 14 agus 15—Féadfar na táillí
sin a mhéadú ar fhorais speisialta, nó i gcás
ina ndeimhneoidh an Scrúdaitheoir gur
réasúnach sin a dhéanamh.

16. Freastal ar réamhchruinniú de chreidiúnaithe i
gcomhshocraíocht agus é a stiúradh ... ... £4.70

17. Bannaí urraí a tharraingt agus a léirscríobh agus
freastal ar iad a bheith á bhforghníomhú ... £4.03

18. Fógra i dtaobh suíonna i bhféimheacht nó i
dtaobh comhshocraíochta a tharraingt, a eis-
iúint agus a chomhdú, agus é a tharchur chuig
páirtí amháin ... ... ... ... ... £2.02
agus chuig gach páirtí breise ... ... ... £0.17
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CUID V.

Achomhairc ón gCúirt Chuarda.O. 99, r. 12(1)

Ítim

1. Teagasc i leith fógra achomhairc agus an fógra
a ullmhú agus a thaisceadh, lena n-áirítear
cóip lena seirbheáil ... ... ... ... ... £2.02

2. An céanna a sheirbheáil ar aturnae i gcás gan
ach páirtí amháin a bheith le seirbheáil ... £0.34

3. As gach cóip bhreise a sheirbheálfar ... ... £0.13

4. Gach seirbheáil bhreise más ar aturnae a
sheirbheálfar an céanna ... ... ... ... £0.17

5. Seirbheáil ar dhuine seachas aturnae, cibé suim
réasúnach a bheidh íoctha.

6. Teagasc i leith fógra athrúcháin agus an céanna
a ullmhú agus a thaisceadh ... ... ... £2.02

7. An céanna a sheirbheáil ar aturnae i gcás gan
ach páirtí amháin a bheith le seirbheáil ... £0.34

8. As gach cóip bhreise a sheirbheálfar ... ... £0.17

9. Gach seirbheáil bhreise más ar aturnae a
sheirbheálfar an céanna ... ... ... £0.17

10. Seirbheáil ar dhuine seachas aturnae, cibé suim
réasúnach a bheidh íoctha.

CUID VI.

Táillí is iníoctha le Coimisinéirí Mionnaí.

1. Ar mhionnscríbhinn, dearbhasc nó dearbhú a
thógáil ... ... ... ... ... ... £1.00

2. Ar fhoilseáin a mharcáil a mbeidh tagairt déanta
dóibh sa chéanna agus a mbeidh ceangailte
iad a mharcáil—ar gach foilseán ... ... ... £0.25
ach, ar na foilseáin go léir, gan dul thar ... ... £3.75

3. Ar fhorghníomhú banna a fhianú ... ... ... £1.00
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FOSCRÍBHINN Z.

RIALACHA A NEAMHNIÚ.
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Uimh. 370 de 1983.
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INNÉACS

ABHCÓIDE
Abhcóide tíolactha—Féach
Amháin ag an suí ag a ndéanfar iad, iarratais nach gceadófar ach

O. 52 r. 17.
Giúiré a aitheasc, an O. 36 r. 35.
Máistir Fómhais, os comhair an O. 99 r. 29 (14).
Máistir, os comhair an O. 63 r. 11.

Tarchur in Aimiréalacht O. 64 r. 46 (6).
Róbaí O. 119 r. 3.
Scrúdaitheoir, os comhair an O. 55 r. 53.
Síniú ar phléadálacha O. 19 r. 3.
Táillí—Féach Costais.

ABHCÓIDE TÍOLACTHA
Ábhair a tharchur chuig O. 51 rr. 4, 9.
Achomaireacht agus dréachtchoinníollacha díolacháin a shocrú

O. 51 r. 4.
Socrú dréachtghníomhais, do O. 51 r. 9––O. 99 r. 37 (3).
Táillí O. 99 r. 37 (21).

ACHAINÍ
Éisteacht

Dhá lá glan tar éis na seirbheála O. 5 r. 17.
Láithriú, naíon do O. 15 r. 19.

Feidhm Ordú 5—O. 5 r. 15.
Fianaise a thabhairt le mionnscríbhinn de ghnáth, féadfar

O. 40 r. 1.
Fíordheimhniú, a O. 5 rr. 8, 15.
Formhuiniú

Seirbheáil a bheidh beartaithe a O. 5 r. 16.
Seoladh a O. 4 r. 16.

Gaeilge, i O. 120 r. 3.
Nós imeachta le

Achainíocha Toghcháin Pharlaiminte q.v.
Achtanna na gCuideachtaí q.v.
Coimircithe Cúirte (seachas mionaoisigh) q.v.
Comhlachtaí Araíonachta Gairmiúla q.v.
Cuideachtaí (foirceannadh) q.v.
Cúiseanna maidir le pósadh q.v.
Féimheacht q.v.
Ioncam q.v.
Legitimacy Declaration Act (Ir.), 1868, an q.v.
Paitinní q.v.

Seirbheáil
Gaeltacht, sa O. 120 r. 2.
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Achainí—ar leanúint.
I gcoitinne O. 9 r. 16.
Lasmuigh den dlínse O. 11 rr. 5-11.
Marcáil agus séalú roimh O. 5 rr. 9, 15.

Tíolacadh O. 5 rr. 9, 15.

ACHAINÍOCHA TOGHCHÁIN PHARLAIMINTE
Ábhair idirbhreitheacha O. 97 r. 32.
Achainí

Ábhar O. 97 rr. 3, 5.
Admháil ar O. 97 r. 2–V. 1.
Ceal, do dhul ar O. 97 r. 36.
Costais foilsithe O. 97 r. 12 (2).
Foirm O. 97 rr. 3, 4––V. 2.
Seirbheáil, a O. 97 rr. 13, 23.
Síniú achainíoch O. 97 r. 5.
Sonraí, an chúirt d’ordú O. 97 r. 6.
Tarraingt siar, a O. 97 rr. 33-35.

Fógra faoi O. 97 r. 33 (3)––V. 5.
Fógrán faoi O. 97 r. 33 (5)––V. 6.

Tíolacadh, a O. 97 rr. 2, 9, 12 (1), 13 (1).
Achainíoch, an

Bás O. 97 r. 36 (1).
Ionadú, trí O. 97 rr. 34, 35, 36 (2).
Liosta a thabhairt de na vótaí a mbeifear ag cur ina gcoinne, 

le O. 97 r. 7.
Seoladh agus ainm gníomhaire a thabhairt, le O. 97 r. 9.
Tarraingt siar ag, achainí á O. 97 rr. 33-35.

Agóidí an achainígh in aghaidh na vótaí, liosta de O. 97 r. 7.
     ’’     ’’   fhreagróra in aghaidh an toghcháin, liosta de O. 97 r. 8.
Aturnae a cheapadh

Cás speisialta a shonrú, iarratas chun O. 97 r. 30.
Ceann Comhairimh, an

Costais foilseachán a bheidh foilsithe ag O. 97 r. 12 (2).
Foilseoidh

Fógra á rá nach mbeifear ag cur i gcoinne achainí
O. 97 r. 38 (2).

    ’’    faoi iarratas chun achainí a tharraingt siar
O. 97 r. 33 (5).

    ’’      ’’   thráth agus áit trialach O. 97 rr. 26 (2), 27.
Cléireach Dháil Éireann, dualgais O. 97 r. 42.
Costais

O. 97 r. 22.
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Achainíocha Toghcháin Pharlaiminte—ar leanúint.
Éarlais, féadfar costais a bheidh iníoctha ag achainíoch a íoc 

as a O. 97 r. 40.

do O. 97 r. 12 (2).

le fómhas ag an O. 97 r. 41.
Cúirtbhanna

Admháil, a O. 97 r. 18.
Agóid in aghaidh O. 97 rr. 9, 19-22.

Éarlais chun dliteanais an achainígh a urrú O. 97 rr. 14-17.
Fianaise

Agóid in aghaidh urrúis, ag éisteacht O. 97 r. 20 (2).
Finnéithe le ceistiú i dtriail viva voce O. 97 r. 31.
Srianta le hábhar liostaí na bpáirtithe O. 97 rr. 7, 8.

Freagróir, an
Bás O. 97 r. 37.
Fógra á rá é a bheith ar intinn géilleadh d’achainí 

O. 97 r. 38 (1).
Ionadú, iarratas le glacadh trí O. 97 rr. 37, 38.

Tréimhse ama le haghaidh iarratais, an O. 97 r. 39.
Liosta d’agóidí in aghaidh toghcháin a thabhairt, le O. 97 r. 8.

Gníomhairí páirtithe a cheapadh, fógra faoi O. 97 rr. 9, 10, 41.

Iniúchadh
Ainmneacha agus seoltaí gníomhairí taifeadta a, an leabhar 

ina mbeidh O. 97 r. 11.
Éarlaisí a bheidh tugtha mar urrús i leith costas, taifead ar

O. 97 r. 15.
Liosta d’agóidí an fhreagróra in aghaidh an toghcháin

O. 97 r. 8.
    ’’    de na vótaí a mbeidh an t-achainíoch ag cur ina gcoinne 

O. 97 r. 7.
    ’’    toghcháin O. 97 r. 24.

Liosta toghcháin O. 97 r. 24.
Máistir na hArd-Chúirte

Cóip den achainí a chur chuig an gCeann Comhairimh, le 
O. 97 r. 12 (1).

leis na O. 97 r. 22.
Cúirtbhanna a admháil os comhair O. 97 rr. 18, 20-22.
Fógra a thabhairt faoi thráth agus áit na trialach, le 

O. 97 r. 42.
    ’’    ’’      ’’         nach mbeifear ag cur i gcoinne achainí, le 

O. 97 r. 38 (2).
Liosta toghcháin a dhéanamh, leis an O. 97 r. 24.



4

Achainíocha Toghcháin Pharlaiminte—ar leanúint.
Urrús i leith costas, cathain a shocróidh sé méid an 

O. 97 r. 21.

Achainí le fágáil i O. 97 r. 2.
Admhálacha bainc le fágáil i O. 97 r. 14.

Leabhar admhálacha O. 97 r. 15.
Cúirtbhanna a fhágáil i O. 97 r. 18 (4).
Fógraí le fágáil i O. 97 rr. 32 (4), 34, 37, 38, 41.
Leabhar an Liosta Toghcháin le coimeád i O. 97 r. 24.
     ”       ina dtaifeadfar ceapacháin ghníomhairí O. 97 r. 11.
Liostaí an achainígh agus an fhreagróra le fágáil i 

O. 97 rr. 7, 8.
Mionnscríbhinní faoi a. 41 d’Acht 1883 le comhdú i 

O. 97 r. 33 (6).
Ráitis faoi cheapacháin ghníomhairí a fhágáil i O. 97 rr. 9, 10.
Seirbheáil trí fhógra a chur ar taispeáint i O. 97 r. 13 (4).
Tráth agus áit trialach a chur ar taispeáint i O. 97 r. 26 (1).

Róta na mbreithiúna O. 97 r. 25.
   ’’    ’’          ’’           le haghaidh éisteachtaí O. 97 r. 25.
Seirbheáil

Aturnaetha thar ceann na bpáirtithe, ar na O. 97 r. 41.
Fógra faoi thíolacadh achainí O. 97 r. 13.

Mionnscríbhinn seirbheála O. 97 r. 23.

Seoladh le haghaidh
Achainíoch é a thabhairt, ní foláir do O. 97 r. 9.
Comhalta tofa é a thabhairt, féadfaidh O. 97 r. 10.

Seoladh le haghaidh seirbheála
Achainíoch, le tabhairt ag an O. 97 r. 9.
Comhalta a bheidh tofa chun Dáil Éireann iad a fhágáil sa 

Sonraí, an chúirt d’ordú O. 97 r. 6.
Triail

Breitheamh, an
Faoi mhíchumas, an nós imeachta nuair a bheidh 

O. 97 r. 29.
Gan a bheith tagtha O. 97 r. 28.

Cur ar atráth O. 97 rr. 28, 29.
  ’’   siar, a O. 97 rr. 27, 28.
Finnéithe a cheistiú viva voce de ghnáth O. 97 r. 31.
Fógra O. 97 rr. 26 (3), 42––V. 4.
Liosta an fhreagróra d’agóidí in aghaidh an toghcháin a 

sheachadadh roimh ré O. 97 r. 8.
    ’’     ’’        ’’           de vótaí a mbeifear ag cur ina gcoinne a 

sheachadadh roimh ré O. 97 r. 7.
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Achainíocha Toghcháin Pharlaiminte—ar leanúint.
Tráth agus áit O. 97 r. 26 (1).

Urrús i leith costas
Airgead le taisceadh sa chúirt O. 97 r. 14.

Admháil ar éarlais O. 97 r. 15.
Éilimh ina aghaidh le breithniú ag an gcúirt

O. 97 rr. 16, 17.
Cúirtbhanna

Admháil, a O. 97 r. 18.
Agóid in aghaidh O. 97 r. 19.

Éisteacht, a O. 97 rr. 20-22.

ACHOMHAIRC FAOI ACHTANNA SPEISIALTA
Acht Díobhálacha Mailíseacha, 1981, an––O. 110.
   ’’   Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959, an––O. 93.
   ’’   in aghaidh Idirdhealú (Pá), 1974, an––O. 106.
   ’’   Iompair (Tionscnóirí Turas 7 Gníomhairí Taistil), 1982, an

O. 102.
   ’’   Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981, an––O. 90.
   ’’   na nAltran, 1950––O. 95.
   ’’    ’’  bhFiaclóirí, 1928––O. 95.
   ’’    ’’  Máinliaigh Beithíoch, 1931––O. 95.
   ’’    ’’  Radharcmhastóirí, 1956––O. 95.
   ’’    ’’  dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979—O. 101.
   ’’    ’’      ’’     (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos) (Leasú), 1983

O. 112.
   ’’   um Chlárú Ainmneacha Gnó, 1963, an––O. 100.
   ’’    ’’       ’’     Teidil, 1964, an––O. 96.
   ’’    ’’  Chomhionannas Fostaíochta, 1977, an––O. 106.
   ’’    ’’  Fhógra Íosta 7 Téarmaí Fostaíochta, 1973, an––O. 105.
Achtanna Aturnaetha, 1954 7 1960, na––O. 53.
       ’’          um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 7 1971, na––O. 105.

ACHOMHARC CHUN NA CÚIRTE UACHTARAÍ
Ábhar maidir le féimheacht

Cinneadh fíorais ag an ngiúiré, achomharc i gcoinne
O. 76 r. 92.

Acht Toghcháin, 1963, faoin O. 58 r. 23.
   ’’   um Dhliteanas Sibhialta, 1961, an––a. 32 (3).

Cosantóir ag conspóid achomhairc chomhchosantóra
O. 58 r. 22.

Acht um Thoghcháin Áitiúla (Achainíocha 7 Dícháilíochtaí),
1974, faoin O. 58 r. 23.

Ard-Chúirt, iarratais le déanamh ar dtús chuig an O. 58 r. 19.
Atráthuithe O. 58 rr. 5, 10.
Bac ar fhorghníomhú, ní oibreoidh achomharc ipso facto mar

O. 58 r. 18.
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Achomharc chun na Cúirte Uachtaraí—ar leanúint.
Binsí speisialta, i gcoinne breitheanna O. 58 r. 21.
Breitheamh na trialach, iarratas ar thuarascáil ó O. 58 r. 7 (1).
Ceist dlí

Acht Toghcháin, 1963, faoin O. 58 r. 23.
   ’’   um Thoghcháin Áitiúla (Achainíocha 7 Dícháilíochtaí), 

1974, faoin O. 58 r. 23.

Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí O. 58 rr. 7 (1), 11, 23 (3, 5).
Costais O. 58 r. 8, 10, 17.

Urrús i leith O. 58 r. 17.
Cúirt Uachtarach, an

Cumhachtaí ginearálta O. 58 r. 8.
Faisnéis a fháil faoin triail O. 58 rr. 7 (1), 14, 15, 23 (3).

Fianaise O. 58 rr. 8, 14, 15, 23.

O. 58 r. 14.
Breis O. 58 r. 8.
Ceisteanna fíorais, maidir le O. 58 r. 14.
Ordachán nó rialú ón mbreitheamh O. 58 r. 15.

Formhuinithe ar orduithe O. 58 r. 3 (2).
Giúiré, i gcoinne breithiúnais i dtriail le O. 58 rr. 2, 7––O. 76 r. 92.
Leasú O. 58 rr. 6, 8.
Máistir Fómhais le fabhrú úis a ríomh, an O. 58 r. 20.
Nós imeachta

Achomharc a thaifeadadh O. 58 rr. 11, 23.
Doiciméid a bheidh le taisceadh

O. 58 rr. 11, 12, 14, 23––O. 123 r. 6.
Achomharc le fógra foriarratais/achomhairc O. 58 rr. 1, 23.

Ábhar an fhógra O. 58 rr. 1, 2, 4, 23.
Fógra 10 lá O. 58 rr. 3, 23.

Giorrú O. 58 rr. 3 (3), 23.
Leasú an fhógra O. 58 rr. 6, 23.
Seirbheáil an fhógra O. 58 rr. 3, 5.

Teorainneacha ama O. 58 rr. 3, 23.
Tréimhse a fhadú, an O. 58 rr. 3 (4), 23.

Cros-achomharc O. 58 rr. 10, 23.
Cur síos, achomharc a O. 58 rr. 11, 23.
Iarratas ex parte a dhíbhe, achomharc i gcoinne O. 58 r. 13.
Liostú, achomharc a O. 58 rr. 10, 11, 23.

Nóta luathscríbhneoireachta a éileamh, féadfaidh an chúirt cuid
bhreise den O. 123 r. 6 (b).

Ordú idirbhreitheach, ní chuirfear an chúirt faoi laincis le
O. 58. r. 16.

Páirtithe O. 58 r. 5.
Príomh-Chúirt Choiriúil, ón
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Achomharc chun na Cúirte Uachtaraí—ar leanúint.

O. 87 r. 15.

Cúirt Uachtarach cumhachtaí na Príomh-Chúirte Coiriúla a 
fheidhmiú, féadfaidh an O. 87 r. 8.

Éisteacht an achomhairc 
Achomharc a chur síos lena éisteacht, an O. 87 r. 10.
Seiceamh a bheidh i liosta na n-achomharc, sa

O. 87 r. 10.
Feidhm Ordú 86––O. 87 r. 16.
Fianaise bhreise a ghlacadh, cumhacht chun O. 87 r. 8.
Iarratas arna dhéanamh ex parte, i gcás ina mbeifear ag

achomharc i gcoinne diúltú géilleadh do O. 87 r. 12.
Le fógra foriarratais/achomhairc O. 87 r. 1.

Ábhar an fhógra O. 87 rr. 1-4.
Forais achomhairc srianta do na forais san fhógra

O. 87 r. 6.
     ”     bhreise O. 87 r. 6.
Leasú, a O. 87 r. 6.
Seirbheáil an fhógra O. 87 rr. 3, 5.

Leasú, cumhacht na Cúirte Uachtaraí maidir le O. 87 r. 8.
Loiceadh an t-achomharc a thabhairt ar aghaidh, achomharc a

dhíbhe de dheasca O. 87 r. 8.
Ní dhéanfaidh breith idirbhreitheach difear d’fheidhmiú cuí

chumhachtaí na Cúirte Uachtaraí O. 87 r. 13.
Taifeadadh achomhairc 

Doiciméid a bheidh le taisceadh O. 87 rr. 10, 11.
Seacht lá tar éis an fógra achomhairc a sheirbheáil,

laistigh de O. 87 r. 10.
Triail nua a ordú, cathain a dhéanfar O. 87 rr 2, 7, 9.
Urrús i leith costas achomhairc O. 87 r. 14.

Tátail fíorais a bhaint, cumhacht chun O. 58 r. 8.
Teorainneacha ama

Cosantóir ag conspóid achomhairc chomhchosantóra
O. 58 r. 22.

Cros-achomharc O. 58 rr. 10, 23.
Fógra foriarratais/achomhairc O. 58 rr. 3, 23.
Iarratas ex parte a dhíbhe, achomharc i gcoinne O. 58 r. 13.

Triail nua O. 58 rr. 7 (2, 3), 9.
Tuarascáil ó bhreitheamh na trialach, iarratas ar O. 58 r. 7 (1).
Ús

Máistir Fómhais do ríomh, an O. 58 r. 20.
Ní dhéanfaidh achomharc fabhrú úis a chosc ipso facto

O. 58 r. 20.
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ACHOMHARC ÓN gCÚIRT CHUARDA
Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961, an––a. 32 (3).

Cosantóir ag conspóid achomhairc ó chomhchosantóir
O. 61 r. 10.

Bac ar fhorghníomhú
Diúltú bac a dheonú, achomharc i gcoinne O. 61 r. 6.
Ní bac é achomharc per se O. 58 r. 18.

Cláraitheoir Contae, an
Doiciméid a thaisceadh leis an gcláraitheoir O. 61 r. 13.

Gá go bhfaigheadh an cláraitheoir iarbhír iad
O. 61 r. 13.

Dualgais
Achomhairc chun na hArd-Chúirte i mBaile Átha Cliath

O. 61 r. 4.
Fómhas costas O. 61 r. 12.
Orduithe le síniú O. 61 r. 11.
Subpoena le síniú O. 61 r. 19.

Míniú O. 61 r. 1.

Fómhas, an Cláraitheoir Contae do O. 61 r. 12.
Athbhreithniú O. 61 r. 12.

Scor roimh éisteacht, ar O. 61 r. 7.
Cros-achomharc O. 61 r. 5.
Fianaise

Croscheistiú teisteora O. 61 r. 8.
Fianaise bhreise O. 61 r. 8.

Iarratas ex parte, i gcoinne díbhe O. 61 r. 9.
Nós imeachta

Achomharc le fógra achomhairc O. 61 rr. 2, 6.
Ábhar an fhógra O. 61 r. 2.
Doiciméid a bheidh le taisceadh O. 61 rr. 3, 4, 10, 13.

Formhuinithe O. 61 r. 4.
Foirm an fhógra O. 61 r. 2––Foscr. I, Uimh. 1 7 2.
Seirbheáil an fhógra O. 61 rr. 2, 3, 14-16.

Cruthú, a O. 61 r. 17.
Meas í a bheith ina leorsheirbheáil, féadfar a

O. 61 r. 16.
Orduithe ón Ard-Chúirt

Ráiteas ar chostais agus ar chaiteachas a dhámhfar a áireamh,
le O. 61 r. 11.

Sínithe O. 61 r. 11.
Scor d’achomharc O. 61 r. 7.
Seirbheáil, doiciméid a O. 61 r. 14-16.

Seirbheáil a chruthú O. 61 r. 17.

ACHT AN BHAINC CHEANNAIS, 1942
O. 77 rr. 71-77.
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ACHT CEARDCHUMANN, 1971, AN––O. 107.
Iarratas ar dhearbhú maidir le ceadúnas margántaíochta a dheonú

Toghairm speisialta O. 107 r. 1.
Seirbheáil O. 107 r. 3.
Teideal O. 107 r. 2.

ACHT DÍOBHÁLACHA MAILÍSEACHA, 1981, AN––O. 110.
Achomhairc chun na hArd-Chúirte faoi a. 18 den Acht

Cur i gcoinne O. 110 r. 6 (b).
Éisteacht ar fhianaise mhionnscríbhinne O. 110 r. 6.
Fógra achomhairc O. 110 r. 5––I. 3.

Seirbheáil O. 110 rr. 5, 6 (b).
Cás arna shonrú chun na Cúirte Uachtaraí

Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí, cóipeanna a sheachadadh
ar O. 110 r. 4.

Cóipeanna a fháil O. 110 r. 3.
Cur síos lena éisteacht O. 110 r. 2 (b).
Formhuinithe O. 110 r. 2 (a).
Taisceadh, a O. 110 r. 2 (a).

Fógra faoi a sheirbheáil O. 110 r. 2 (b).
Tarchur chuig Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí

O. 110 r. 2 (b).

ACHT IASCAIGH (Comhdhlúthú), 1959, AN 
Achomharc in aghaidh ionstraime faoi 

Toghairm speisialta O. 93 r. 1.
Aire, le seirbheáil ar an O. 93 r. 3.
Teideal agus formhuiniú an éilimh O. 93 r. 2.

ACHT IN AGHAIDH IDIRDHEALÚ (PÁ), 1974, AN
Féach Cúirt Oibreachais, an.

ACHT IOMPAIR (Tionscnóirí Turas 7 Gníomhairí Taistil), 1982, 
AN––O. 102.

Achomhairc chun na cúirte le toghairm speisialta O. 102 r. 1.
Toghairm

Ábhar O. 102 r. 2.
Seirbheáil O. 102 r. 3.
Teideal O. 102 r. 2.

ACHT LEASA SHÓISIALAIGH (Comhdhlúthú), 1981, AN
O. 90.

Achomharc chun na hArd-Chúirte faoi ailt 299-301 den Acht
Toghairm speisialta O. 90 r. 1.

Seirbheáil O. 90 r. 3.
Teideal agus formhuiniú O. 90 r. 2.
Teorainn ama chun í a eisiúint O. 90 r. 4.
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Acht Leasa etc., an—ar leanúint.
Fadú, a O. 90 r. 4.

Costais gan a bheith inghnóthaithe ach amháin le hordú speisialta
O. 90 r. 6.

Tarchur chun na hArd-Chúirte faoi a. 299 den Acht
Toghairm speisialta, le O. 90 r. 5.

ACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955, AN––O. 64 r. 3 (b).

ACHT MAOINE TIONNSCAIL 7 TRÁCHTÁLA (Cosaint), 
1927, AN 

Féach O. 94 rr. 2, 3, 48, 50-53.

ACHT NA nALTRAN, 1950
Féach Comhlachtaí Araíonachta Gairmiúla.

ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1928 
Féach Comhlachtaí Araíonachta Gairmiúla.

ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1978––O. 95 rr. 2 (1), 3 (1).

ACHT NA MÁINLIAIGH BEITHÍOCH, 1931
Féach Comhlachtaí Araíonachta Gairmiúla.

ACHT NA RADHARCMHASTÓIRÍ, 1956
Féach Comhlachtaí Araíonachta Gairmiúla.

ACHT NA dTITHE, 1966
Iarratas lena gceisteofar bailíocht ordaithe ceannaigh éigeantaigh

Toghairm speisialta, le déanamh le O. 92 r. 1.
Fianaise le mionnscríbhinn de ghnáth O. 92 r. 4.
Seirbheáil, teorainn ama le haghaidh O. 92 r. 3.
Teideal agus formhuiniú an éilimh O. 92 r. 2.

ACHT NA dTITHE (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979––O. 101
Achomhairc chun na cúirte le toghairm speisialta O. 101 r. 1.

Toghairm
Ábhar O. 101 r. 2.
Seirbheáil O. 101 r. 3.
Teideal O. 101 r. 2.

ACHT NA dTITHE (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos) (Leasú), 
1983––O. 112

Achomharc chun na cúirte faoi a. 13 den Acht
Toghairm speisialta O. 112 r. 1.
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Acht na dTithe, etc.—ar leanúint.
Ábhar O. 112 r. 2.
Seirbheáil O. 112 r. 3.
Teideal O. 112 r. 2.
Teorainn ama lena heisiúint O. 112 r. 4.

Ceist arna tarchur chun na cúirte ag an Aire
Toghairm speisialta O. 112 r. 5.

Ábhar O. 112 r. 5.
Seirbheáil O. 112 r. 5.
Teideal O. 112 r. 5.

ACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (Pleanáil 7 Forbairt), 1976, AN
O. 103.

Iarratas ar ordú toirmisc
Cur i gcoinne O. 103 r. 6.
Éisteacht ar fhianaise mhionnscríbhinne de ghnáth

O. 103 r. 6. 
Faoiseamh idirbhreitheach, réimse leathan O. 103 r. 7. 
Foriarratas iar bhfógra O. 103 r. 2.

Ábhar an fhógra O. 103 r. 3.

Fad an fhógra O. 105 r. 5.
Seirbheáil an fhógra O. 103 rr. 2, 4, 5.
Teideal O. 103 r. 3.

Mionnscríbhinní O. 103 r. 6.

ACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (Truailliú Uisce), 1997, AN––O. 108.
Iarratas ar thoirmeasc go leanfaí de shárú

Cur i gcoinne O. 108 r. 6.
Éisteacht ar fhianaise mhionnscríbhinne de ghnáth

O. 108 r. 6. 
Faoiseamh idirbhreitheach, réimse leathan O. 108 r. 7.
Foriarratas iar bhfógra O. 108 r. 2.

Ábhar O. 108 r. 3.

Fad an fhógra O. 108 r. 5.
Seirbheáil O. 108 r. 4.
Teideal O. 108 r. 3.

Mionnscríbhinní O. 108 r. 6.

ACHT UM CHLÁRÚ AINMNEACHA GNÓ, 1963, AN––O. 100.
Achomharc i gcoinne diúltú clárú a cheadú

Achainí a thíolacadh, trí O. 100 r. 3 (1).
Iarratas ar ordacháin O. 100 r. 3 (3).

Seirbheáil, cóip den achainí a O. 100 r. 3 (2).
Iarratas chun an clár a cheartú le déanamh le toghairm speisialta

O. 100 r. 2.
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Acht um Chlárú etc., an—ar leanúint.
Mínithe O. 100 r. 1.
Ordacháin, iarratas ar O. 100 r. 3 (3).

ACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964, AN
Féach Clárlann na Talún.

ACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1977, AN
Féach Cúirt Oibreachais, an.

ACHT UM CHUMAINN TIONSCAIL 7 SOLÁTHAIR (Leasú), 
1978, AN—O. 109

Iarratais faoi a. 14 nó a. 23 den Acht
Foriarratas iar bhfógra O. 109 r. 6.

Teideal O. 109 r. 6.
Iarratais faoi a. 16 nó a. 26 den Acht

Toghairm speisialta O. 109 r. 1.
Ábhar O. 109 r. 2.
Dlísheomra, féadfar na himeachtaí a éisteacht i

O. 109 r. 5.
Seirbheáil O. 109 rr. 3, 4.
Teideal O. 109 r. 2.

Iarratas chun cumann a fhoirceannadh O. 109 r. 7.

ACHT UM DHLITEANAS SIBHIALTA, 1961, AN
O. 22 r. 13––O. 58 r. 22––O. 61 r. 10.

ACHT UM EISEACHADADH, 1965, AN
Iarratas faoi a. 50 den Acht le toghairm speisialta O. 98 r. 1.

Seirbheáil na toghairme O. 98 r. 2.

ACHT UM FHAISNÉIS DO THOMHALTÓIRÍ, 1978, AN
O. 104.

Iarratas chun foilsiú fógrán a thoirmeasc
Cur i gcoinne O. 104 r. 6.

Foriarratas iar bhfógra O. 104 r. 2.
Ábhar an fhógra O. 104 r. 3.
Fad an fhógra O. 104 r. 5.

Seirbheáil an fhógra O. 104 rr. 2, 4.
Teideal O. 104 r. 3.

Mionnscríbhinní O. 104 r. 6.
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ACHT UM FHÓGRA ÍOSTA 7 TÉARMAÍ FOSTAÍOCHTA, 
1973, AN

Féach Binsí Achomhairc Fostaíochta.

ACHT UM STÁDAS BAN PÓSTA, 1957, AN––O. 3 (13).

ACHTANNA AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL),
1963-1983, NA

Iarratas faoi a. 4 den Acht le déanamh le toghairm speisialta
O. 111 r. 1.

ACHTANNA ATURNAETHA, NA—O. 53.
Achomhairc agus iarratais faoi Chodanna IV-VI d’Acht 1954

Fianaise O. 53 r. 16.
Fógra foriarratais O. 53 r. 12.

Ábhar O. 53 rr. 12, 13.
Seirbheáil O. 53 rr. 2, 3, 14.

Taifeadadh, a O. 53 r. 15.
Cláraitheoir na n-aturnaetha O. 53 rr. 4-6, 11, 18.
Coiste Araíonachta, an O. 53 rr. 9, 11.

Tuarascálacha don Ard-Chúirt O. 53 rr. 7-9.
Achainí ón gCumann O. 53 r. 7—H. 2, 3.

Doiciméid le haghaidh na héisteachta O. 53 r. 9.
Mionnscríbhinn fíoraithe O. 53 r. 7—H. 4.
Seirbheáil O. 53 rr. 3, 8.

Cur ar ais ar an Rolla, ainm a O. 53 r. 10.
Dlí-Chumann Corpraithe na hÉireann O. 53 rr. 7, 9, 11, 18.

Cumhachtaí O. 53 rr. 19, 21.
Dualgais O. 53 rr. 7, 9, 11, 18.

Doiciméid
Tabhairt ar aird, a O. 53 rr. 9, 19.
      ’’      ’’  ais, a O. 53 r. 20.

Foirmeacha—Foscríbhinn H.
Glacadh, aturnae a

Deimhniú glactha O. 53 r. 4—H. 1.
Iarratais chun O. 53 rr. 4-6.

Maoin an aturnae, urlámh ar 
Cuntais bhainc O. 53 r. 21.

Cuntais rialaithe a oibriú, iarratas chun O. 53 r. 21 (f).
Ordú ag rialú

Iarratas ar O. 53 r. 21 (1).
Urscaoileadh agus a athrú, a O. 53 r. 21 (e, g).

Mínithe O. 53 r. 1.
Orduithe

Comhdú, a O. 53 r. 11.
Seirbheáil O. 53 rr. 18, 21 (b-d).
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Achtanna Aturnaetha, na—ar leanúint.
Seirbheáil O. 53 r. 3.

Achainí a, cóip de O. 53 rr. 3, 8.
Cláraitheoir na n-aturnaetha, ar O. 53 r. 18.
Cumann, ar an O. 53 rr. 2, 18.

Ar dhaoine eile O. 53 r. 3.
Orduithe a O. 53 rr. 18, 21 (b-d).

Uachtarán (nó breitheamh eile), an O. 53 rr. 1, 5, 16, 17. 

ACHTANNA NA gCUIDEACHTAÍ, 1963-1983––O.  75.
Achainí

Éisteacht
Cur ar atráth O. 75 r. 16.
Láithriú, creidiúnaithe do O. 75 rr. 14,15.

Costais O. 75 r. 15.
Ordacháin ón gcúirt chun éilimh a urrú O. 75 r. 16. 
Tréimhse ama le haghaidh, an O. 75 r. 12.

Fógra le foilsiú O. 75 r. 13. 
Foirm O. 75 r. 3 (3)––N. 1.
Iarratais a dhéanfar le, liosta O. 75 r. 4.

Foriarratas ar ordacháin O. 75 r. 6 (1).
Fiosrúchán maidir le héilimh a ordú, féadfaidh an

chúirt O. 75 r. 6 (2b).
Seirbheáil O. 75 rr. 19, 20.
Tíolacadh, fógra faoi O. 75 r. 8 (1).

Diúltú ainm a chlárú, achomharc i gcoinne O. 75 rr. 4 (5), 18.
Doiciméid, teideal O. 75 r. 3.
Fiosrúchán maidir le héilimh in aghaidh cuideachta 

O. 75 r. 10 (1).

Fógra don phobal O. 75 r. 8.
    ’’    tosaigh do chreidiúnaithe O. 75 r. 7 (4).
Liosta tosaigh creidiúnaithe

Comhdú mionnscríbhinne fíoraithe O. 75 r. 7 (1, 2). 
Iniúchadh, a O. 75 r. 7 (3).

Socrú liosta creidiúnaithe, deimhniú O. 75 r. 11. 
Toradh fógraí tosaigh, mionnscríbhinn ina nochtfar O. 75 r. 9. 

Iarratas ar chead chun gníomhú mar stiúrthóir nó mar bhainisteoir
O. 75 r. 5 (u).

Teideal O. 75 r. 3 (2).
Iarratais le hachainí O. 75 r. 4.
      ’’      ’’  toghairm speisialta O. 75 r. 5.
Laghdú ar chaipiteal, ordú ag daingniú O. 75 r. 17.
Mínithe O. 75 r. 1.
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ACHTANNA UM CHEANTÁLAITHE 7 GNÍOMHAIRÍ
TITHE, 1947-1973, NA

Éarlais faoi O. 72 rr. 78-83.
Iarratas le foriarratas ex parte ar íocaíocht as O. 89 r. 2.
Scaoileadh, a

Cosc a chur le, iarratas ex parte ar ordú chun O. 89 r. 2.
Iarratas le toghairm speisialta chun O. 89 r. 1.

ACHTANNA UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1967 7
1971, NA

Féach Binsí Achomhairc Fostaíochta.

ACHTANNA UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961-1978, NA
O. 91.

Iarratas faoi a. 76 d’Acht 1961.
Airgead is inghnóthaithe ag daoine faoi mhíchumas

O. 91 r. 4.
Costais faoi rogha na cúirte, na O. 91 r. 5.
Fógra foriarratais, le O. 91 r. 1.

Seirbheáil O. 91 r. 3.
Mínithe O. 91 r. 6.
Teorainn ama O. 91 r. 2.

ADMHÁLACHA––O. 32 rr. 1-9
Breithiúnas ar, iarratas ar  O. 32 r. 6.
Cás freasúróra, maidir le O. 32 r. 1.
Cosaint, costais arb é is cúis leo loiceadh admhálacha a dhéanamh

i O. 21 r. 8.
Fíorais O. 32 r. 5––C. 15.

Cruthúnas O. 32 r. 7.
Leasú O. 32 r. 4.
Tarraingt siar O. 32 r. 4.

Fógra chun doiciméid a admháil O. 32 r. 2.
Foirm O. 32 r. 3––C. 13.
Loiceadh é a chomhlíonadh, costais chruthaithe tar éis

O. 32 r. 2.
       ’’       ’’ ’’  sheirbheáil, costais chruthaithe mar thoradh ar

O. 32 r. 2.
Fógra chun fíorais a admháil O. 32 r. 4.

Foirm O. 32 r. 5––C. 14.
Gan ghá, costais a bheidh tabhaithe de dheasca O. 32 r. 9.
Loiceadh é a chomhlíonadh, costais chruthaithe tar éis

O. 32 r. 4.
       ’’       ’’ ’’  sheirbheáil, costais a bheidh tabhaithe de 

dheasca O. 32 r. 4.
Pléadálacha nó scríbhinn eile, le déanamh le

O. 32 r. 1––O. 19 rr. 13, 18.
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AGARCHEISTEANNA
Agóidí i gcoinne O. 31 r. 6.
Caingean aimiréalachta, i O. 36 r. 4.
Caingne probháide, i O. 36 r. 4.
Calaois nó sárú iontaobhais, in imeachtaí mar gheall ar O. 31 r. 1. 
Costais O. 31 rr. 1, 3, 25.
Cúiseanna maidir le pósadh, i O. 36 r. 4. 
Cur ar ceal O. 31 r. 7.
Faisnéiseoir ag agairt thar ceann an Stáit, ó O. 31 r. 28.
Féimheacht, i O. 76 r. 71.
Foirm O. 31 r. 4–C. 8.
Iarratas ar chead chun iad a sheachadadh

O. 31 rr. 1, 2, 5––O. 63 r. 1 (6).
Imeachtaí idirphléadála, in O. 57 r. 12.
Loiceadh i gcomhlíonadh ordaithe chun iad a fhreagairt

O. 31 r. 21––O. 63 rr. 1 (8, 9), 4. 
Mionnscríbhinn, le freagairt le O. 31 rr. 8, 9––C. 9.

Dóthanacht O. 31 r. 10.
Naíonpháirtithe, ag nó i gcoinne O. 31 r. 27.
Neamhábhartha, cad a bheidh ina O. 31 r. 1.
Ordacháin, iarratas ar O. 36 r. 4. 
Ordú á ordú freagra a thabhairt, nó freagra thar an bhfreagra a

bheidh tugtha a thabhairt O. 31 r. 11.
Abhcóide a bheith ceadaithe ar iarratas ar O. 52 r. 17 (4). 

Scriosadh amach O. 31 r. 7.
Seachadadh, a O. 31 r. 1.

Cuideachtaí etc., ar O. 31 r. 5.
Níos mó ná páirtí amháin, ar O. 31 r. 1.

Sirriam nó Cláraitheoir Contae, i gcaingne i gcoinne an O. 31 r. 26. 
Úsáid i dtriail, freagraí orthu a O. 31 r. 24.

AGRA MORGÁISTE
Cuntas a thógáil ar eirí, ordú á ordú O. 33 r. 7.

Fógra chun dul ar aghaidh O. 55 r. 11.
Díolachán O. 51.

Dáileadh, fáltais a O. 33 r. 7.
Fuascailt, caingean mar gheall ar

Uamadh éilimh ar sheilbh O. 18 r. 2.
Iareireadóir, cearta O. 33 r. 8.
Toghairm speisialta O. 3 (15)––O. 54 r. 3.

Páirtithe O. 55 rr. 8, 29––O. 54 r. 3.
Seirbheáil lasmuigh den dlínse O. 11 r. 1 (m).

AICME
Feidhmiú ar son O. 15 r. 22––O. 55 rr. 19, 20.
Fionnadh, Toghairm speisialta lena n-éileofar aicme a

O. 3 (6)––O. 54 rr. 1, 2. 
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Aicme—ar leanúint.
Freastal os comhair an Scrúdaitheora O. 55 r. 19.

AIMIRÉALACHT
Caingean aimiréalachta

Airgead a íoc amach as an gcúirt
Cur i gcoinne O. 64 r. 42.

Caveat a thaifeadadh O. 64 rr. 42, 55.
Leabhar Caveat in aghaidh Íocaíochtaí 

O. 64 r. 42.
Ordú ó bhreitheamh agus leis sin amháin, le O. 64 r. 41.

Cúnamh a fháil ó shaineolaithe, féadfaidh an chúirt
O. 64 r. 45.

Fianaise a thabhairt le mionnscríbhinn, féadfaidh an chúirt a 
ordú O. 64 r. 48.

Foirmeacha O. 64 r. 2—Foscríbhinn J.
In rem

Aturnae ag glacadh seirbheála agus ag tabhairt
 gealltanais etc.

Dlífear é a astú ar mhainneachtain O. 64 r. 13.
Bannaí

Agóid in aghaidh urra O. 64 r. 17.
Banna urraí a chomhdú O. 64 r. 16.
Urraí le fírinniú a dhéanamh O. 64 r. 15.

Breithiúnas taifeadta i leith éilimh, i gcás ina mbeidh 
O. 64 r. 31.

Idiragróirí O. 64 r. 14.
Láithreas gan a bheith taifeadta lastigh den tréimhse ama

 a bheidh ceadaithe
Féadfaidh an chaingean dul ar aghaidh O. 64, r. 34.
Féadfar breithiúnas a thabhairt i leith éilimh 

O. 64 r. 35.
Leabhar Caveat in aghaidh Scaoileadh O. 64 rr. 23, 24.
Maoin a ghabháil

Bannaí
Féadfaidh éileamh dul ar aghaidh dá n-éagmais

 O. 64 r. 30.
      ’’        taisceoir caveat bannaí a thabhairt

 O. 64 r. 30.
Barántas chun O. 64 r. 6—J. 8.

 le O. 64 r. 9.
Eisiúint, a

Ag an Máistir O. 64 rr. 6, 7.
Caveat in aghaidh O. 64 rr. 28, 55.
D’ainneoin caveat a thaifeadadh 

O. 64 r. 32.
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Aimiréalacht—ar leanúint.
Mionnscríbhinn le comhdú O. 64 rr. 6, 7.
Seirbheáil ag an Marascal Aimiréalachta, le 

O. 64 r. 9.
I gcás nach gá seirbheáil O. 64 r. 8.
Modh seirbheála O. 64 rr. 10-12.

Breithiúnas i leith éilimh, i gcás ina mbeidh 
O. 64 r. 31.

Cur i gcoinne
Caveat le taifeadadh O. 64 rr. 27, 55.
Gealltanas láithriú agus bannaí a thabhairt 

O. 64 r. 28.
Iarratas déanta ex parte, i gcás ina mbeidh 

O. 64 r. 62 (1).
Urrús, ceanglas go soláthróidh iarratasóir 

O. 64 r. 62 (2, 3).
Leabhar Caveat in aghaidh Barántas O. 64 r. 28.
Nach gá barántas a sheirbheáil, cá huair O. 64 r. 8.

Scaoileadh maoine gafa O. 64 rr. 18-20, 24, 25, 62 (4).
Caingean tarrthálais, i O. 64 r. 22.
Cur i gcoinne, fógra faoi O. 64 r. 23—J. 14.

Caveat a thaifeadadh O. 64 rr. 23, 55.
Féadfaidh aturnae é a fháil, i gcás ina O. 64 r. 24.
Leabhar Caveat in aghaidh Scaoileadh O. 64 rr. 23, 24.
Lucht nach mbeidh gafa ach mar gheall ar last-táille

 O. 64 r. 21.
Moill de dheasca caveat a thaifeadadh gan leorchúis

 mhaith O. 64 r. 26.

Toghairm a sheirbheáil 
Cá huair nach gá O. 64 r. 8.
I gcás ina mbeidh caveat taifeadta O. 64 rr. 29, 60.

Ionstraim faoi shéala na hArd-Chúirte
Eisiúint, a O. 64 r. 56.
Seirbheáil laistigh de dhá mhí dhéag O. 64 rr. 57, 58.

Míniú téarma O. 64 r. 1.
Ordacháin roimh thriail, iarratas chun an Mháistir ar 

O. 36 r. 4.
Imeachtaí a thaifeadadh le haghaidh trialach O. 36 r. 14.

Orduithe coimhdeacha O. 36 r. 4.
Saincheist a bheith socraithe os comhair breithimh, foriarratas

 chun dul ar aghaidh ar O. 64 r. 37.
Páirtithe faoi cheangal ag a mbeidh sna sonraí

O. 64 r. 39.
Sonraí a sheachadadh, ordú chun O. 64 r. 38.

Taisceadh le cosaint O. 22 r. 1—O. 77 r. 23.
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Aimiréalacht—ar leanúint.
Triail

Iarratas ar ordacháin roimh O. 36 r. 4.
Imeachtaí a thaifeadadh le haghaidh O. 36 r. 14.

Triail luath a ordú, féadfaidh breitheamh O. 64 r. 53.
Teorainneacha ama a fhadú nó a ghiorrú O. 64 r. 53.

Caingean longmhorgáiste, tarscaoileadh seirbhíse i O. 64 r. 7.
       ”        mar gheall ar dhamáiste trí imbhualadh

Éileamh a fhionraí go dtí go soláthrófar urrús i leith frithéilimh
 O. 64 r. 40.

Fianaise tógtha gan pléadálacha a sheachadadh, i gcás ina
 mbeidh O. 64 r. 36 (2).

Cosaint na píolótaíochta éigeantaí O. 64 r. 36 (2).
Ordú á ordú réamhghníomh a oscailt O. 64 r. 36 (2).
Réamhghníomhartha a chomhdú, ceangal ar pháirtithe 

O. 64 r. 36 (1).
Caingean phá, tarscaoileadh seirbhíse i O. 64 r. 7.
Caveat le fanacht i bhfeidhm go ceann sé mhí O. 64 r. 55.
Comhaontú i scríbhinn idir na páirtithe

Ordú ón gCúirt, féadfaidh sé, arna chomhdú, teacht chun
 bheith ina O. 64 r. 52.

Foirmeacha O. 64 r. 2––Foscríbhinn J.
Imeachtaí

Breitheamh a bheidh sannta, le tabhairt os comhair an 
O. 64 r. 5.

Toghairm speisialta, nuair a thionscnófar iad le O. 64 rr. 3, 4.
Íocaíocht isteach sa chúirt

O. 64 rr. 20, 21, 28, 30, 41, 50––O. 77 r. 23.
Máistir na hArd-Chúirte

Comhaontú páirtithe a bhreithniú, réasúntacht O. 64 r. 52.
Costais, féadfaidh sé suim a shocrú i leith O. 64 rr. 20, 21, 30.
Cúnamh a fháil ó shaineolaithe, féadfaidh O. 64 r. 45.
Fómhas chaiteachais an Mharascail Fómhais O. 64 r. 50.
Maoin a ghabháil, féadfaidh sé barántas a eisiúint chun 

O. 64 r. 6––J.8.
Tarchur arna dhéanamh chuig O. 64 r. 46.

Marascal Aimiréalachta, an
Coimisiún a fhorghníomhú de ghnáth, a dhéanfaidh 

O. 64 r. 49.
Cuntas a thabhairt i leith fáltas as díolachán O. 64 r. 50.
Fáltais as díolachán a íoc isteach sa Chúirt O. 64 r. 50.
Fómhas caiteachas

Ag an Máistir O. 64 r. 50.
Agóid in aghaidh O. 64 r. 51.
Freastal ar fhómhas O. 64 r. 51.

Forghníomhú doiciméad, do O. 64 r. 59.
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Aimiréalacht—ar leanúint.
Maoin a ghabháil, féadfaidh sé barántas a eisiúint chun 

O. 64 rr. 9, 59, 60.
Seirbheáil doiciméad, do O. 64 rr. 59, 60.

Fíorú le deimhniú, le O. 64 r. 60.
Táillí agus caiteachais O. 64 r. 49.

Meas agus díol maoine
Mainneachtain láithriú i gcaingean in rem, ar O. 64 r. 35.
Marascal Fómhais a fhorghníomhóidh coimisiún de ghnáth,

 an O. 64 r. 49.
Measúnóirí

Ceapadh, a O. 64 r. 43.
Luach saothair O. 64 r. 44.

Tarchur chuig an mbreitheamh
Feidhm mutatis mutandis ag riail 46 O. 64 r. 47.

Tarchur chuig an Máistir
Abhcóide

Freastal, do O. 64 r. 46 (6).
Ní cheadófar táillí de ghnáth san fhómhas O. 64 r. 46 (6).

Breithiúnas críochnaitheach a thaifeadadh O. 64 r. 46 (11).
Comhdú éilimh agus mionnscríbhinní O. 64 r. 46 (2).
     ”        frith-mhionnscríbhinní O. 64 r. 46 (2).
     ”        mionnscríbhinní breise O. 64 r. 46 (3).
Deimhniú costas ar ceart iad a cheadú O. 64 r. 46 (7).
Fianaise ó fhinnéithe O. 64 r. 46 (5).
Liosta lena éisteacht, le cur i O. 64 r. 46 (4).
Nós imeachta le rialú ag an Máistir O. 64 r. 46 (8).

Deimhniú ón Máistir O. 64 r. 46 (9).
Comhdú, a O. 64 r. 46 (9).
Cur ar ceal nó a athrú, foriarratas chun é a

O. 64 r. 46 (9, 10).
Formheasta, an tráth a measfar é a bheith

O. 64. r. 46 (9).
Toradh le lua O. 64 r. 46 (9).

Toghairmeacha tionscnaimh O. 64 r. 2––J. Cuid 1

AIRGEAD A THAISCEADH LEIS AN gCOSAINT
Caingean ar bhannaí, cúnaint 7 comhaontuithe áirithe O. 22 r. 1 (4).
       ’’       maidir le teideal O. 22 r. 1 (3).
Ceadófar, cathain a O. 22 rr. 1, 2.
Coinníoll a bheidh ag gabháil le cead cosanta, ag comhlíonadh

O. 22 r. 9––O. 77 r. 31.
Cosaint, airgead a bheith taiscthe le lua sa O. 22 r. 7.
Cosantóirí leithleacha, arna dhéanamh ag daoine de O. 22 r. 12.
Cúiseanna leithleacha caingne ann, i gcás ina mbeidh O. 22 rr. 1, 5.
Forthairiscint a chosaint, sainordaitheach chun O. 22 rr. 3, 9.
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Airgead a thaisceadh leis an gcosaint—ar leanúint.
Frithéileamh, arna dhéanamh ag an ngearánaí le cosaint ar

O. 22 r. 8.
Glacadh le O. 22 r. 4.

Caingean aimiréalachta, nós imeachta is infheidhme maidir
le O. 22 r. 4 (4)––O. 64 r. 41. 

Cuid den tsuim a bheidh taiscthe O. 22 r. 5.
Daoine de chosantóirí leithleacha airgead a íoc, i gcás ina

ndéanfaidh O. 22 r. 12. 
Duine faoi mhíchumas dá thaisceadh O. 22 r. 10.
Naíonghearánaí O. 22 r. 10.

Íocaíocht as airgead a bheidh taiscthe amhlaidh
Dámhachtain níos lú ná an taisceadh, i gcás ina mbeidh an

O. 22 r. 6.
Duine mímheabhrach ina ghearánaí O. 22 r. 10, 11.
Éilimh faoin Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961––O. 22 r. 13.
Glacadh le hairgead a bheidh taiscthe ag duine de na 

cosantóirí, tar éis O. 22 r. 12.
       ’’      ’’ cuid, tar éis O. 22 r. 5.
Iarraidh chun airgead a íoc O. 77 rr. 32, 33––P. 11.
Naíonghearánaí O. 22 rr. 10, 11.

Leithreasú O. 22 rr. 1 (4), 9––O. 77 r. 31.
Modh déanta

Fógra do chomhchosantóirí O. 22 r. 12.
    ’’    don ghearánaí O. 22 rr. 1, 2––C. 4, 5.
Iarraidh chun airgead a thaisceadh

O. 77 rr. 21-23, 25––P. 7-9.
Íocaíocht leis an mBanc O. 77 r. 20.

Nochtadh don bhreitheamh agus don ghiúiré srianta O. 22 r. 7.
Séanadh dliteanais, cásanna nach gceadófar O. 22 r. 1 (3). 
Talamh a aisghabháil mar gheall ar neamhíoc cíosa, caingean chun

O. 22 r. 2.
Tar éis cosaint a dhéanamh, nó O. 22 r. 1 (1).
Tréimhse ama chun, an O. 22 r. 1 (1, 2).

AISTRIÚ
Breithiúna, idir O. 49 rr. 2, 3.

Tarchur caingne––Féach

ARD-AIGHNE, AN

an O. 60.
Fianaise a bhuanú, féadfaidh sé a bheith ina chosantóir i gcaingean

chun O. 39 r. 36.
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Ard-Aighne, an—ar leanúint.
Riaradh eastát díthiomnóirí gan neasghaolta

O. 79 rr. 65, 66––O. 80 r. 63.
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, san áireamh i dtagairtí do

O. 86 r. 30.

ASTÚ
Ábhar maidir le hIoncam, in O. 68 r. 5.
Agarcheisteanna a fhreagairt, mar gheall ar loiceadh

O. 31 rr. 21-23.
Athbhreithniú breithiúnach, in O. 84 rr. 12, 14.
Breithiúnas a chur i bhfeidhm

Airgead a íoc isteach sa chúirt, chun O. 42 r. 4.
I gcoitinne O. 42 r. 7.
Maoin seachas talamh nó airgead a aisghabháil, chun

O. 42 r. 6.
Breithiúnas nach ngéillfear dó, go toiliúil, i gcoinne cuideachta

O. 42 r. 32.
Caingean aimiréalachta in rem O. 64 rr. 13, 31.
Cineál O. 44 r. 1.
Cúiseanna agus ábhair maidir le pósadh, i O. 70 rr. 62, 63.

Iarratas chun duine a scaoileadh O. 70 r. 63.
Dliteanas aturnae i leith O. 12 r. 12––O. 31 r. 23––O. 64 r. 13.
Doiciméid a fhollasú, mar gheall ar loiceadh O. 31 rr. 21-23.
       ’’        ’’ iniúchadh, mar gheall ar loiceadh cead a thabhairt

O. 31 rr. 21-23.
Eascaire astaithe a bheith glactha, ionad O. 42 r. 35.
Fiach––Féach
Iarratas ar O. 44 r. 3––O. 52 r. 4.

Féadfar ordú cimithe a dhéanamh O. 44 r. 6.
Nós imeachta sa chúirt tar éis duine a ghabháil, an O. 44 r. 4.
Ordú

Díriú chuig an nGarda Síochána, lena O. 44 r. 7.
Foirm O. 44 r. 1––F. Cuid 2 Uimh. 11.
Ordú forghníomhaithe, is ordú astaithe é O. 42 r. 8.

Urghaire a chur i bhfeidhm, chun O. 42 r. 7.

ASTÚ FIACH 
Comhpháirtíocht O. 14 r. 9––O. 45 r. 1 (3).
Costais O. 45 rr. 6, 8.
Gairnisí

Cúis a shuíomh O. 45 rr. 1, 4-6.
Forghníomhú á eisiúint i gcoinne O. 45 rr. 3, 6.
Íocaíocht ina hurscaoileadh i gcoinne féichiúnaí breithiúnais

O. 45 r. 7.
      ’’       isteach sa chúirt ag O. 45 r. 3.
Loiceadh láithriú O. 45 r. 3.
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—ar leanúint.
Gnólacht, i gcoinne O. 14 r. 9––O. 45 r. 1 (3).
Iarratas ar O. 45 r. 1.
Ordú nisi O. 45 r. 1.

Seirbheáil, a O. 45 r. 1 (3)––O. 121.
Éifeacht O. 45 r. 2.

Tríú páirtí, éileamh ó O. 45 rr. 5, 6.

ATEANGAIRÍ
Béarla go Gaeilge, tiontú ó O. 125 rr. 2, 4.
Freastal, do O. 125 r. 1.
Gaeilge go Béarla, tiontú ó O. 125 rr. 3, 4.

ATHBHREITHNIÚ BREITHIÚNACH AGUS ORDUITHE
LENA nDÉANFAR DIFEAR DO SHAOIRSE PHEARSANTA
Astú mar gheall ar dhíspeagadh O. 84 rr. 12, 14.
Bannaí O. 84 r. 15.
Certiorari

Nós imeachta––féach Iarratas ar chead etc., infra.
Ordú ag neamhniú imeachtaí ar iad a aistriú go dtí an Ard-

Chúirt O. 84 r. 26 (3). 
   ’’     ’’  tarchur ábhair maille le hordachán chun dul ar 

aghaidh O. 84 r. 26 (4).
Costais in imeachtaí le haghaidh O. 99 r. 47.
Cúirtbhannaí

Orduithe forghéillte nó eistréata, iarratais ar O. 84 r. 17.
Damáistí, éileamh ar O. 84 rr. 24, 26 (5).
Dearbhú, iarratas ar O. 84 rr. 18 (2), 26 (5). 
Foirmeacha––féach Foscríbhinn T.
Habeas corpus [N.B.––O. 84 r. 1 (2)].

Ordú coinníollach

Cúis a shuíomh i gcoinne O. 84 rr. 7, 8.
Iarratas le foriarratas ex parte O. 84 r. 2.

Cóip den ordú a mbeifear tar éis cur ina choinne le
tabhairt ar aird O. 84 r. 3 (b).

Mionnscríbhinn

Teideal O. 84 r. 3 (a).
Seirbheáil O. 84 rr. 4. 6.

Ordú daingean
Freagróir do loiceadh cúis a shuíomh, ar an O. 84 r. 10.
Iarratas le foriarratas iar bhfógra O. 84 r. 9 (1).

Fógra a sheirbheáil O. 84 r. 9 (2).
Loiceadh fógra foriarratais a sheirbheáil, ar

O. 84 r. 9 (2).
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Athbhreithniú Breithiúnach, etc.—ar leanúint.
Ordú habeas corpus

Freagra ar O. 84 r. 11.
Neamhghéilleadh O. 84 r. 12.

Astú mar gheall ar dhíspeagadh
O. 84 rr. 12, 14.

Míniú, faoiseamh faoi Airteagal 40.4 den Bhunreacht
gan a bheith folaithe sa O. 84 r. 1 (2).

Príosúnach
Bannaí O. 84 r. 15.
Freastal sa chúirt a thabhairt O. 84 rr. 5, 13.
Scaoileadh, a O. 84 r. 5.

Iarratas ar athbhreithniú breithiúnach
Éisteacht

Atráthú chun seirbheáil bhreise a éascú
O. 84 r. 22 (6).

Cóip den ordú nó den bharántas a thaisceadh roimh ré
O. 84 r. 26 (2).

Damáistí a dhámhachtain, cásanna ina bhféadfar
O. 84 r. 24 (1). 

Sonraí faoin éagóir agus damáiste líomhnaithe
O. 84 r. 24 (2).

Forais iarratais, srian ar O. 84 r. 23 (1).
Iarratais idirbhreitheacha O. 84 r 25.
Idiragróirí O. 84 r. 26 (1).
Leasú ráitis na bpáirtithe O. 84 r. 23 (2, 3).
Mionnscríbhinn bhreise a úsáid O. 84 r. 23 (2, 3). 
Sonraí faoin tseirbheáil le comhdú roimh an

O. 84 r. 22 (5).
Toghairm iomlánach

Leanfar de na himeachtaí amhail is dá mbeifí
tar éis iad a thionscnamh le O. 84 r. 26 (5, 7).

Iarratas le foriarratas iar bhfógra, déanfar é, prima facie, le
O. 84 r. 22 (1).

Cóip d’ordú nó de bharántas le taisceadh, nuair a bheidh
O. 84 r. 26 (2).

Seirbheáil fógra foriarratais O. 84 r. 22 (2, 3). 
Sonraí faoin tseirbheáil le comhdú O. 84 r. 22 (5).

Seirbheáil mhionnscríbhinne forais agus fógra
O. 84 r. 23 (1).

Iarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú
Atráthú i gcás ina bhféadfar achomharc a dhéanamh in

aghaidh ordaithe a mbeifear tar éis cur ina choinne
O. 84 r. 20 (5).

Deonú ceada
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Athbhreithniú Breithiúnach, etc.—ar leanúint.
certiorari agus toirmeasc

O. 84 r. 20 (7). 
Faoiseamh eatramhach O. 84 r. 20 (7).

O. 84 r. 20 (6).
Diúltú ceada mura mbeidh leas ag an iarratasóir

O. 84 r. 20 (4).
Iarratas le foriarratas ex parte O. 84 r. 20 (1, 2). 

Leasú an ráitis i dtaobh an fhaoisimh a bheidh á lorg
O. 84 r. 20 (3).

Mionnscríbhinn agus fógra, dar foras O. 84 r. 20 (2).
Faoiseamh a bheidh á lorg agus na forais le lua, an

O. 84 r. 20 (2).
Inchurtha chun feidhme maidir le certiorari, mandamus,

toirmeasc agus quo warranto O. 84 r. 18 (1). 
Freisin, maidir le dearbhú, urghaire agus damáistí

O. 84 r. 18 (2).
Teorainneacha ama O. 84 r. 21.

Ordú habeas corpus

Mínithe go speisialta O. 84 r. 1 (2).
Seirbheáil O. 84 r. 1 (3).

Ordú mandamus O. 84 r. 1 (1, 3).
Bás an fhreagróra O. 84 r. 26 (6).
Nós imeachta O. 84 r. 25 (2)––Agus féach Iarratas ar chead 

etc., supra.
Orduithe astaithe, certiorari, mandamus agus toirmisc

Seirbheáil O. 84 r. 1 (3).
Príosúnach

Bannaí O. 84 r. 15.
Freastal sa chúirt a thabhairt O. 84 rr. 5, 13. 
Scaoileadh, a O. 84 r. 5.

Quo warranto
Nós imeachta––féach Iarratas ar chead etc., supra.

Toirmeasc
Nós imeachta––féach Iarratas ar chead etc., supra.
Ordú O. 84 r. 1 (1, 3).

Urghaire O. 84 rr. 18 (2), 19, 26 (6).

ATHNUACHAN TOGHAIRME TIONSCNAIMH 
Iarratas ar O. 8 rr. 1-3.
Toghairm scriosta nó chaillte O. 8 r. 4.
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ATHRÚ PÁIRTITHE––O. 17.
Bás, cineachadh eastáit nó féimheacht, ar 

Deimhniú ón aturnae thar ceann an ghearánaí O. 17 r. 12.
I gcoitinne O. 17 rr. 1-7.
Loiceadh dul ar aghaidh O. 17 r. 8.
Páirtithe nua a chur isteach O. 17 rr. 4-7.
Taifeadadh i Leabhar na gCúiseanna O. 17 r. 12.
Talamh a aisghabháil, i gcaingne chun O. 17 rr. 9-12.

ATHSCRÍBHINN DEN FHIANAISE
Féach Cúirt Achomhairc Choiriúil, an.
    ’’     Tuairisceoireacht Luathscríbhinne.

ATRÁTHUITHE
Achomharc chun na Cúirte Uachtaraí, in

O. 58 rr. 5, 10—O. 76 r. 92
Athbhreithniú breithiúnach, in imeachtaí le haghaidh

O. 84 rr. 20 (5), 22 (6).
Ceist dlí

Triail saincheisteanna eile bactha O. 34 r. 2.
Cúis maidir le pósadh, i O. 70 r. 35.
Foriarratais, éisteacht O. 52 rr. 8, 9.
Scrúdaitheoir, os comhair an O. 55 rr. 18, 20, 33, 34.
Toghairm Iomlánach, in éisteacht O. 37 rr. 6, 7.
        ’’        Speisialta os comhair an Mháistir, in éisteacht O. 38 r. 7.
Triail chaingne, i O. 36 rr. 34, 38.

ATTORNIES & SOLICITORS (Ir.) ACT, 1849, AN
O. 99 r. 15.

ATURNAE SPEISIALTA
Féach Aturnaetha.

ATURNAETHA—O. 7.
Aicme, le feidhmiú ar son O. 55 r. 19—O. 67 r. 54. 
Astú, a

Follasú nó agarcheisteanna, loiceadh cur in iúl don chliant
ordú a bheith seirbheáilte air le haghaidh O. 31 r. 23.

Gealltanas i scríbhinn a sharú, mar gheall ar
O. 12 r. 12—O. 64 r. 13.

Láithreas a thaifeadadh, loiceadh O. 12 r. 12—O. 64 r. 13.
Athrú, a O. 7 r. 2.

Coimircithe Cúirte (seachas mionaoisigh)
O. 67 rr. 3 (3), 54, 96. 

Cúiseanna maidir le pósadh O. 70 rr. 69, 70.
Aturnae speisialta

Ábhair maidir le féimheacht, in O. 76 r. 130.
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Aturnaetha—ar leanúint.
Máistir Fómhais, os comhair an O. 99 r. 7.
Scrúdaitheoir, os comhair an O. 33 r. 11.

Bás O. 7 rr. 3-5.
Ceapadh i bpearsa, an dlíthí dá O. 7 r. 2.
Cúirt Achomhairc Choiriúil, an

Fógra achomhairc etc. le síniú O. 86 r. 31.
Deimhniú i dtaobh an airgid a bheidh iníoctha le cliant O. 99 r. 31.
Dhá pháirtí nó níos mó, cásanna ina gcoiscfear air feidhmiú ar son

O.55 r. 20— O. 67 r. 54.
Doiciméid a sheachadadh, iarratas go ndéanfaidh O. 3 (19). 
Féimheach, ina O. 7 rr. 3-5.
Nochtadh údaráis chun toghairm a eisiúint O. 7 r. 1. 
Rolla

Ainm a chur ar ais ar an O. 53 r. 10.
Foriarratas um scriosadh den O. 52 r. 4. 

Scaoileadh, a O. 7 rr. 2-4.
Éifeacht ordaithe O. 7 r. 5.

Scor de bheith ag ghníomhú O. 7 r. 3.
Scrúdaitheoir, os comhair an O. 55 rr. 19, 20. 31.
Seirbheáil toghairme, glacadh le O. 9 r. 1.
Urra le banna riaracháin, srian lena bheith ina O. 79 r. 73.

Agus féach Achtanna Aturnaetha, na; Aimiréalacht; Coimircithe 
    Cúirte.

BAC AR FHORGHNÍOMHÚ
Achomharc chun na Cúirte Uachtaraí, ní bac ar fhorghníomhú é 

O. 58 r. 18.
Pianbhreith bháis, ach amháin i gcoinne O. 87 r. 15.

Achomharc ón gCúirt Chuarda, ní bac ar fhorghníomhú é
O. 61 r. 6.

Breithiúnas chun airgead nó costais a íoc O. 42 r. 17.
Fíorais iomchuí a fhionnadh tar éis pléadálacha O. 42 r. 28.

Seilbh, ordú O. 42 rr. 6, 8, 9.

BAC AR IMEACHTAÍ
Aiseag chearta an phósta O. 70 r. 58.
Athbhreithniú breithiúnach, ar chead a dheonú chun iarratas a 

dhéanamh ar O. 84 rr. 20 (7), 22 (3).
Caingean scortha, go dtí go n-íocfar costais O. 26 r. 4.
Comhpháirtithe gan a bheith ag nochtadh a n-ainmneacha

O. 14 r. 2.
Eadráin, ag feitheamh ar O. 56 r. 2.
D’éagmais cúise caingne O. 19 r. 28.
Imeachtaí idirphléadála, in O. 57 r. 6.
Infheistiú airgid, nuair a fhéadfaidh an Cuntasóir moill a chur le 

O. 77 r. 58 (2).
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Bac ar Imeachtaí—ar leanúint.
Pléadálacha suaibhreosacha nó cráiteacha O. 19 r. 28.
Réamhcheist dlí le breithniú, i gcás ina mbeidh O. 34 r. 2.
Riarachán, tar éis ordú le haghaidh O. 54 r. 6.
Taisceadh i dteannta cosanta, ar ghlacadh le O. 22 r. 4 (2).
Toghairm a eisiúint gan údarás ón aturnae, i gcás ina ndéanfar

O. 7 r. 1.
Urrús i leith costas, ordú le haghaidh O. 122 r. 6.

BANNAÍ
Féach Aimiréalacht; Athbhreithniú Breithiúnach; Cúirt Achomhairc 
    Choiriúil, an.

BARÁNTAS ATURNAE
Taifeadadh de bhua, breithiúnas a O. 41 r. 17.

BÁS
Athrú páirtithe ar O. 17 rr. 1-7.
Ordú taoibhe chun dul ar aghaidh d’ainneoin páirtí d’fháil bháis 

O. 30 (3). 
Agus féach Cistí sa chúirt; Clárlanna Probháide; Coimircithe 
    cúirte; Cuideachtaí (foirceannadh).

BILLE MALAIRTE
Féach Ionstraimí Soshannta.

BILLÍ DÍOLACHÁIN
Clár na mbillí

Cuardaigh agus achomaireachtaí O. 81 r. 4.
Cláraitheoir Contae, dualgais an O. 81 rr. 8-12.
Cóip de dhoiciméid a fháil O. 81 r. 12.
Innéacs ainmneacha

Cuardaigh agus sleachta O. 81 r. 11.
Máistir na hArd-Chúirte

O. 81 r. 1.
Meabhrán sásaimh, iarratas ar O. 81 r. 2.

Meabhrán sásaimh
Foriarratas iar bhfógra ar O. 81 r. 3.
Toiliú agus foréileamh i leith O. 81 r. 2––R. 1.

Tarchur doiciméad chuig an gCláraitheoir Contae 
Achomaireacht ar a mbeidh sa bhille O. 81 r. 5.
             ’’          ’’   athchlárúchán O. 81 r. 6.
Fógra faoi shásamh O. 81 r. 7––R. 3.
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BINSÍ ACHOMHAIRC FOSTAÍOCHTA—O. 105.
Acht um Fhógra Íosta 7 Téarmaí Fostaíochta, 1973, achomharc 

faoin.
Achtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 7 1971, achomharc 

faoi na.
Ceist a tharchur chuig an gcúirt

Toghairm speisialta O. 105 r. 5.
Ábhar O. 105 r. 5.
Seirbheáil O. 105 r. 5.
Teideal O. 105 r. 5.

Costais a cheadú, ordú speisialta ag teastáil chun O. 105 r. 6.
Toghairm speisialta O. 105 r. 1.

Ábhar O. 105 r. 2.
Seirbheáil O. 105 r. 3.
Teideal O. 105 r. 2.
Teorainn ama chun í a eisiúint O. 105 r. 4.

Fadú, a O. 105 r. 4.

BREITHEAMH
Aistriú idir bhreithiúna, ábhair a O. 49 rr. 2-4.
Beirt bhreitheamh den Ard-Chúirt nó níos mó, éisteacht os

comhair O. 49 r. 1.
Breitheamh na trialach—Féach Cúirt Achomhairc Choiriúil, an.
         ’’        saoire O. 118 rr. 5, 6.
Giúiré agus breitheamh amháin saincheist fíorais a thriail, cathain 

a dhéanfaidh O. 36 r. 10.
Modh aithisc a bheidh le húsáid, an O. 119 r. 1.
Páipéir don triail a thabhairt O. 36 rr. 24-27. 
Róbaí O. 119 r. 2.
Sannadh imeachtaí do bhreitheamh áirithe

O. 5 rr. 3-5––O. 68 r. 21––O. 74 r. 3.
Tarmligean cumhachtaí O. 76 rr. 2, 3.

BREITHIÚNAIS 7 ORDUITHE
Achomhairc ón gCúirt Chuarda, ar O. 61 r. 11.

Tráth chun iad a fhorfheidhmiú, an O. 42 r. 23.
Admhálacha, ar O. 32 r. 6.
Agraí riaracháin, cibé acu a bheidh faoiseamh cuimsitheach ag 

teastáil in O. 54 r. 5.
Bac ar fhorghníomhú O. 42 r. 17––O. 58 r. 18.
Ceangal gníomh a dhéanamh, á O. 41 r. 8.
Comhdú, a O. 41 r. 6.
Comhlánú, a O. 115 r. 1.
Cosantóirí leithleacha, i gcoinne daoine de O. 15 r. 4.
Cúirt Achomhairc Choiriúil, ón O. 86 r. 38.

haghaidh O. 55 r. 10.
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Breithiúnais 7 Orduithe—ar leanúint.
Cuntas ginearálta, le haghaidh O. 33 rr. 6, 7, 9.
Cur ar ceal, a

Mainneachtain láithriú, tar éis O. 13 r. 11.
           ”            phléadála, tar éis O. 27 r. 14.
Neamhláithriú ag an triail, tar éis O. 36 r. 33.

Dátaí O. 115 r. 1.
Dearbhú, le haghaidh O. 19 r. 29.
Dearmaid a cheartú O. 28 r. 11.
Dúblach de

Tabhairt ar aird agus a sheirbheáil, a O. 41 r. 7.
Éifeacht acu ó dhátaí a ndéanta de ghnáth, beidh O. 115 r. 1. 
Éileamh a dhéanamh, ní gá O. 42 r. 1. 
Eisiúint, a O. 115 r. 2.
Foirmeacha O. 41 r. 19––E. 1-10.
Forfheidhmiú, modh O. 42 r. 25––Agus féach Forghníomhú.
Foriarratas ar bhreithiúnas, cásanna ina bhfaighfear iad ar

O. 41 rr. 2-5. 
Formhuiniú ar ordú lena gceanglófar ar dhuine gníomhú O. 41 r. 8.
Fritháireamh nó frithéileamh, nuair a bhunófar O. 21 r. 16. 
Frithéileamh, i gcás ina mbeidh an t-iarmhéid i bhfabhar an

chosantóra ina O. 21 r. 16.
Gearánaithe leithleacha, i bhfabhar daoine de O. 15 r. 1.
Leasú, a O. 28 r. 11––O. 13 r. 11.

Coimircithe Cúirte (seachas mionaoisigh) O. 67 r. 103.
Mainneachtain láithriú, de––Féach Mainneachtain Láithriú.
            ”           phléadála, de––Féach Mainneachtain Phléadála.
Máistir, ón O. 63 rr. 1, 5.
Naíonghearánaí le nótáil ar, dáta breithe O. 66 r. 1. 

O. 55 r.10.
Fógra chun dul ar aghaidh O. 55 r. 11.

Ordú coinníollach—Féach
Príomh-Chúirt Choiriúil, an O. 85 r. 8.
Rollú, ní gá iad a O. 41 r. 18. 
Seirbheáil, a O. 41 r. 7.

Athbhreithniú breithiúnach O. 84 r. 1.
Daoine nach páirtithe iad, ar

O. 15 rr. 31-35––O. 38 r. 10–O. 55 r. 9. 
Ligean thar ceal, a O. 55 r. 13. 
Ordú coinníollach O. 52 r. 13.
Pearsanta, nuair a bheidh siad le seirbheáil i gcúiseanna 

maidir le pósadh beidh siad le seirbheáil go O. 70 r. 68.
Seirbheáil ionadach O. 55 r. 13.

Sonraí le taifeadadh i leabhair O. 41 r. 6.
Taifeadadh, a O. 41 r. 6.

Barántas aturnae, de bhua O. 41 r. 17.
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Breithiúnais 7 Orduithe—ar leanúint.
Deimhniú an Mháistir, ar O. 41 r. 13.
Doiciméad a thabhairt ar aird, ar O. 41 r. 11.
Mionnscríbhinn a chomhdú, ar O. 41 r. 11.
Ordacháin ón mbreitheamh chun O. 36 rr. 38-40. 
Ordú, deimhniú nó freagra ar ordú, de bhun O. 41 r. 12.
    ”    ón mbreitheamh ag teastáil, cathain a bheidh O. 36 r. 38.
Scor, tar éis O. 26 r. 3.

Talamh a aisghabháil mar gheall ar neamhíoc cíosa, i gcaingean 
chun O. 41 rr. 9, 10.

Tarscaoileadh, a O. 42 r. 2.
Toiliú le O. 41 r. 14.

Cosantóir ag láithriú i bpearsa O. 41 r. 15.
       ”        ”        ”     trí aturnae O. 41 r. 15.

Triail saincheisteanna gan phléadálacha, ar O. 35 r. 4.
Tríú páirtithe, i bhfabhar agus i gcoinne O. 16 rr. 5, 6, 9, 10.

O. 58 r. 20.
Agus féach Achtanna Aturnaetha, na; Cistí sa Chúirt; Clárlanna 

Probháide; Coimircithe Cúirte (seachas mionaoisigh); 
Cuideachtaí (Foirceannadh); Cúiseanna maidir le pósadh; 
Féimheacht; Idirphléadáil; Scrúdaitheoir, an.

BREITHIÚNAS DEARBHAITHE
Caingean nó pléadáil nach mbeidh á lorg léi ach O. 19 r. 29.
Toghairm speisialta, nós imeachta le O. 3 (7)—O. 38 r. 1.

BREITHNIÚ TUILLEADH
Cúis nó ábhar a chur síos lena O. 36 r. 23—G. Uimh. 27.

BUNREACHT, AN
Bailíocht aon dlí faoi, ceist i dtaobh

Ard-Aighne le fógra a fháil, an O. 60.
Míniú O. 125 r. 1.

Agus féach Cásanna a shonrú don Chúirt Uachtarach. 

CÁIN IONCAIM
Asbhaint as ús agus blianachtaí O. 77 rr. 12, 53.

Deimhniú ar dhéileálacha le cistí sa chúirt O. 77 r. 85.

CAINGEAN AR BHANNA NÓ AR CHÚNANT
Airgead a thaisceadh le cosaint O. 22 r. 1 (4).
Breithiúnas d’éagmais láithriú O. 13 r. 12.

Sárú ina dhiaidh sin O. 13 r. 12.
Rialacha pléadála O. 21, r. 5.
Toghairm Achomair O. 2 r. 1 (1).



32

CAINGEAN BHINTIÚRAIGH
Díolachán ag an gcúirt i O. 51 r. 2.

CAINGEAN CHUN EARRAÍ SONRACHA A SHEACHADADH
Breithiúnas de mhainneachtain láithriú O. 13 r. 7.
         ”         ”              ”             pléadála O. 27 rr. 2, 4.

CAINGEAN CHUN FIANAISE A BHUNAÚ
Ard-Aighne, féadfar páirtí a dhéanamh den O. 39 r. 36.
I gcoitinne 39 rr. 35-38.

CAINGEAN CHUN TALAMH A AISGHABHÁIL
Breithiúnas chun talamh a aisghabháil

Ordú seilbhe, cur i bhfeidhm le O. 42 r. 5.
Breithiúnas de mhainneachtain

Cosaint O. 27 rr. 2, 3, 8. 
Duine de chosantóirí leithleacha O. 27 r. 4. 

Cúirt, sa O. 13 rr. 5, 6—O. 27 r. 8. 
Láithriú O. 13 rr. 4-6.

Foriarratas chun é a chur ar ceal O. 13 r. 11. 
Máistir, os comhair an O. 13 r. 5. 

Cosaint
Cearta cothromasacha O. 21 r. 20.
Neamhíoc cíosa O. 12 r. 24.

Fothionónta gabháltais talmhaíochta O. 12 rr. 22, 23.
Tréimhse ama chun cosaint a sheachadadh

O. 21 r. 22.
Seilbh, éifeacht pléadála O. 21 r. 20.
Teoranta

I gcoitinne O. 12 r. 21.
Cosantóir, cé a bhféadfar cosantóir a dhéanamh de O. 4 r. 7. 

Bás O. 17 rr. 9-11.
Costais a theorannú O. 99 rr. 8, 9.
Láithreas / Láithriú

Déanach O. 12 rr. 15, 17. 
Láithreas ar neamhní O. 12 r. 17.

Duine a bheidh i dteideal láithreas a thaifeadadh
O. 12 rr. 16, 18, 19.

Idiragróir, ó O. 12 rr. 16, 18, 20.
Mainneachtain, breithiúnas de O. 13 rr. 4-6.
Meabhrán, foirmeacha O. 12, rr. 9, 21.
Teoranta

I gcoitinne O. 12 r. 21.
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Caingean chun talamh a aisghabháil—ar leanúint.
Neamhíoc cíosa, i gcaingean mar gheall ar

O. 12 rr. 24, 25.
Fothionónta gabháltais talmhaíochta

O. 12 rr. 22, 23—O. 21 r. 22.
Fothionónta ag seasamh a chostas féin

O. 12 r. 23.
Tiarna talún ag admháil cirt fothionónta

O. 12 r. 23.
Neamhíoc cíosa, mar gheall ar

Cosaint neamhtheoranta de ghnáth O. 12 r. 24. 
Costais fuascailte le lua san ordú seilbhe

O. 41, r. 9—O. 47 rr. 8, 9. 
Foriarratas ar bhreithiúnas os comhair an Mháistir

O. 37 r. 4.
Neamhíoc a fhíorú

Breithiúnas de mhainneachtain pléadála O. 27 rr. 5, 6.
        ”          nó ordú, i O. 41 rr. 9, 10.

Ordú seilbhe O. 41 r.9—O. 47 rr. 8, 9.
Seirbheáil

Mionnscríbhinn O. 9 rr. 13, 14—O. 40 r. 9.
Fíorú, a O. 9 r. 14.

Modh O. 9 r. 10.
Duine le seirbheáil lasmuigh den dlínse O. 9 r. 10.
Seilbh ghlan O. 9 r. 11.

Toghairm
Caingean mar gheall ar neamhíoc cíosa agus rósheilbh 

O. 9 r. 8. 
Caingne eile chun talamh a aisghabháil O. 9 r. 9.

Toghairm Achomair, le O. 2 r. 1 (2).
Éisteacht chaingne O. 37 r. 1.

Toghairm Iomlánach, le O. 1 r. 6.
       ”        Thionscnaimh

Formhuiniú éilimh faoi a. 12 den Land Law (Ir.) Act, 1896
O. 4 r. 8.

Tuairisc le tabhairt ar an maoin éilithe O. 4 r. 6.
Triail

Cosantóir ag loiceadh láithriú O. 36 r. 30.
Cruthúnas ar chíos a bheidh dlite O. 36 r. 30.

Teideal an ghearánaí dulta in éag roimh, costais i gcás ina 
mbeidh O. 36 r. 29.

Urrús i leith costas caingne comhleanúnacha O. 29 r. 5.

CAINGEAN MAR GHEALL AR FHIACH NÓ AR SHUIM 
LEACHTAITHE

Airgead a thaisceadh chun éileamh a shásamh O. 22 r. 1 (1).
Breithiúnas de mhainneachtain láithriú O. 13 rr. 3, 8, 10.
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Caingean mar gheall ar fhiach, etc.—ar leanúint.
Costais O. 99 rr. 39-45.

Breithiúnas de mhainneachtain pléadála O. 27 rr. 2-4.
Costais a theorannú O. 99 rr. 8, 9.
Rialacha pléadála O. 21 rr. 3, 5.
Toghairm achomair, le O. 2 r. 1 (1).

Formhuiniú speisialta an éilimh O. 4 r. 5.

CAINGEAN PHIONÓIS
Cead chun í a imshocrú O. 50 rr. 13-15.

CAINGEAN PHROBHÁIDE
Agarcheisteanna O. 36 r. 4—O. 52 r. 17 (8)—O. 63 r. 1 (6).  
Coimisiúin O. 36 r. 4—O. 52 r. 17 (8)—O. 63 r. 1 (10). 
Costais nuair a bheidh an chosaint srianta O. 21 r. 17.
Forghairmeacha

Imeachtaí a thabhairt, chun O. 15 r. 12.
Oidhre ginearálta etc. O. 15 r. 11.
Orduithe ón Máistir O. 63 r. 1 (20, 21).

Idiragróirí O. 12 r. 14—O. 63 r. 1 (13).
Iniúchadh O. 36 r. 4—O. 52 r. 17 (8)—O. 63 r 1 (6).  
Míniú O. 125 r. 1.
Ordacháin, iarratas ar O. 36 r. 4—O. 52 r. 17 (8)—O. 63 r. 1 (6). 
Páirtithe O. 15 rr. 11, 12.
Pléadálacha

Cosaint O. 19 r. 6—O. 20 r. 11.
Fógra faoi chosaint theoranta O. 21 r. 17.
Imeacht de mhainneachtain O. 27 r. 7.

Cúiseanna leasa, i O. 20 rr. 10, 11.
Formhuiniú na toghairme O. 4 rr. 2, 10.
Iarratas ar ordacháin

O. 36 r. 4—O. 52 r. 17 (8)—O. 63 r. 1 (11). 
Ráiteas éilimh O. 19 r. 6—O. 20 r. 10, 11. 

Seachadadh, an tréimhse ama chun é a O. 20 r. 5.
Séanadh leas an chosantóra O. 20 r. 10.

Sonraí O. 36 r. 4—O. 52 r. 17 (8)—O. 63 r. 1 (11). 
Saincheisteanna a shocrú

O. 36 r. 4—O. 52 r. 17 (8)—O. 63 r. 1 (30). 
Scríbhinní

Mionnscríbhinn O. 12 rr. 27-29—C. 22.
Forlíontach O. 63 r. 1 (22).

Ordú chun scríbhinní a thaisceadh O. 63 r. 1 (23).
Seanchleachtas a choinneáil, an O. 15 r. 12. 
Toghairm (iomlánach) O. 4 r. 2—B. Cuid 2—O. 125 r. 1.

Caveat a bheith taiscthe ar thoghairm a eisiúint O. 5 r. 13.
Formhuiniú, a O. 4 rr. 2, 10.
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Caingean Phrobháide—ar leanúint.
Mionnscríbhinn a bheith comhdaithe sula n-eiseofar

O. 5 r. 13.
Seirbheáil lasmuigh den dlínse O. 11 r. 4.

Triail
Taifeadadh le haghaidh O. 36 rr. 14, 25.
Tráth agus modh—Féach Ordacháin, supra.

CAINGEAN RIARACHÁIN
Aistriú cúiseanna nó ábhar eile O. 49 r. 4.
Ceangal ar dhaoine nach páirtithe, ina O. 15 rr. 10, 22, 31, 33, 37.
Comhréiteach a dhéanfaidh difear d’iontaobhas O. 15 r. 10.

Maoin
Díol, a O. 50 rr. 3, 7, 11—O. 51.
Eastát pearsanta a lamháil, cuid de O. 50 r. 10—O. 99 r. 3 (2).
Ioncam ó, lamháil eatramach O. 50 r. 10.

Ordú
Bac ar O. 54 r. 6.
Breithniú tuilleadh, a O. 36 r. 23.
Cuntas ar eastát pearsanta O. 33 r. 6.
Fógra chun dul ar aghaidh faoi O. 55 r. 11
Gan oibleagáid ar an gCúirt ordú a dhéanamh O. 54 rr. 5, 6.

Páirtithe O. 15 rr. 8, 23-25, 28—O. 54 rr. 1, 2.
Aicmiú, a O. 55 r. 19
Breis O. 15 rr. 8, 30.
Fógra-pháirtithe O. 15 rr. 31-35.
Freastal O. 15 rr. 31, 32, 38—O. 55 rr. 19-22.

Scrúdaitheoir, imeachtaí os comhair an––Féach Scrúdaitheoir, an.
Stiúradh, a O. 15 r. 30.
Toghairm

Iomlánach (mainneachtain thoiliúil, sárú iontaobhais etc.)
O. 1 r. 6—O. 3 (1).

Sannadh do bhreitheamh áirithe O. 5 r. 4 (2) (a).
Speisialta O. 3 (1)—O. 54 r. 1.

Uamadh cúiseanna caingne O. 18 rr. 5, 7.

CAOMHNÓIRÍ
Ad litem

Ábhair maidir le féimheacht, in O. 76 r. 72.
Iarratas ar

O. 13 r. 1—O. 15 r. 35—O. 52 rr. 17 (6, 7)—O. 63 r. 1 (3).
Láithriú, do O. 15 rr. 18, 19.
Scrúdaitheoir, os comhair an O. 55 r. 6.

Banna a chomhdú O. 50 rr. 25, 27.
Cúiseanna maidir le pósadh, i O. 70 rr. 59-61.
Cuntais O. 50 rr. 26, 27—O. 67 rr. 64, 66-68, 71, 75-77.
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Caomhnóirí—ar leanúint.
Deonú riaracháin do O. 79 rr. 24, 25––O. 80 rr. 28, 29.
Íocaíochtaí ag O. 50 rr. 24, 27.
Máistir, iarratas chun an O. 13 r. 1—O. 63 r. 1 (3).

CÁS SPEISIALTA—O. 34.
Féach Saincheisteanna.

CÁSANNA A SHONRÚ DON ARD-CHÚIRT
Ag Breitheamh Dúiche faoin Summary Jurisdiction Act, 1857

O. 62 r. 1.
  ”  eadránaí nó moltóir O. 62 r. 2.
De bhua Achtanna eile O. 62 r. 3.
Doiciméid

Cóipeanna a fháil O. 62 r. 7.
Taisceadh, a O. 62 r. 6.

Éisteacht, an tráth is luaithe chun cás a  O. 62 r. 4.

Réamhfhógra do na páirtithe O. 62 r. 5.

CÁSANNA A SHONRÚ DON CHÚIRT UACHTARACH––0. 59.
Airteagal 40 den Bhunreacht, faoi

Ard-Aighne le teacht chun bheith ina pháirtí, an O. 60.
Cóipeanna a fháil O. 59 r. 4.
Cur síos cáis lena éisteacht nuair a ordóidh an Chúirt 

Uachtarach é O. 59 r. 4.
Fógraí a sheirbheáil, an Cláraitheoir le O. 59 r. 4.
Páirtí a mbeidh an cúram le bheith air, féadfaidh an Ard-

Chúirt a ordú cén O. 59 r. 4.
    ”    ar a mbeidh an cúram do thaisceadh cóipeanna, an

O. 59 r. 4.
Príosúnach a scaoileadh as coimeád O. 59 r. 5.
Síniú ag an gCláraitheoir, le O. 59 r. 4.
Tarchur chun na hArd-Chúirte, cás a O. 59 r. 6.

Cláraitheoir Contae O. 59 rr. 1, 2 (2).
De bhua an Achta Díobhálacha Mailíseacha, 1981––O. 110 rr. 1-4.
 ”     ”     Chuid IV den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1936, a. 16 

den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1947, agus reachtanna
eile O. 59 rr. 2 (1), 3.

Cás sonraithe a shíniú agus a thaisceadh O. 59 r. 2 (2). 
Dualgais Chláraitheoirí O. 59 r. 2 (2).

Cóipeanna a fháil O. 59 r. 2 (3).
Cur síos cáis lena éisteacht O. 59 r. 2 (2).
Páirtí ar a mbeidh an cúram do thaisceadh doiciméad, an

O. 59 r. 2 (4).
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CAVEAT
Féach Aimiréalacht, Caingean phrobháide agus Clárlanna Probh- 
    áide.

CEAD COSANTA 
Toghairm achomair O. 37 rr. 8-10.
Tríú páirtí O. 16 r. 8 (1) (c).

CERTIORARI––Féach Athbhreithniú Breithiúnach.

CHANCERY (Ir.) ACT, 1867, AN––O. 34 r. 8.

CIMIÚ––O. 44.
Achomharcóir, an Chúirt Achomhairc Choiriúil do O. 86 r. 19 (11).
Debtor’s Act (Ir.), 1872, a. 6, faoin

Abhcóide amháin a cheadófar O. 52 r. 17 (10).
Costais O. 44 r. 9.
Deimhniú íocaíochta a fháil, ceanglais chun O. 44 r. 12.
Féichiúnaí a scaoileadh as an bpríosún, tar éis an O. 44 r. 14.
Orduithe

Athnuachan, a O. 42 rr. 20, 26.
Cineál O. 44 r. 9, 13.
Cóipeanna a sheachadadh ar an nGarda Síochána

O. 44 r. 10.
Ordacháin maidir le O. 44 r. 10, 11. 

Foirmeacha O. 44 r. 10––F. Cuid 2 Uimh. 13 7 14. 
Formhuinithe ar O. 42 rr. 16, 26.
Ré O. 42 r. 26.

Leigheasanna eile caomhnaithe O. 44 r. 13.
Díspeagadh in éadan na cúirte, mar gheall ar O. 44 r. 3.
Ordú O. 44 r. 4.

Athnuachan, a O. 42 r. 20.
Fanacht i bhfeidhm ar feadh bliana má fhágtar gan for-

ghníomhú é O. 42 r. 20.
Foirm O. 44 r. 2––F. Cuid 2 Uimh. 12.
Garda Síochána, dírithe chuig an O. 44 r. 7.
Iarratas ar O. 44 rr. 3, 8.

Ordú astaithe a dhéanamh ar, féadfar O. 44 r. 6. 
Urscaoileadh, iarratas chun ordú a O. 44 r. 5.

Urghaire a chur i bhfeidhm, chun O. 42 r. 7.

CISTÍ SA CHÚIRT
Cáin ioncaim

Blianachtaí á n-íoc, nuair a bheidh sí á haisbhaint agus 
O. 77 r. 53.

Ús á ríomh, nuair a bheidh sí á haisbhaint agus O. 77 r. 12.
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Cistí sa Chúirt—ar leanúint.
Ciste Urrús i leith Achainíocha Toghcháin Pharlaiminte 

O. 97 r. 14.
Creidmheasanna mórleabhar, teidil O. 77 rr. 4, 89, 90.
Cuntas Leachtaithe na gCuideachtaí

O. 74 rr. 129, 131—O. 77 rr. 98-103.
Iarmhéid neamhéilithe a aistriú chuig an Státchiste, cathain a

 dhéanfar O. 77 r. 102.  
Ordú ón gcúirt de ghnáth chun íocaíocht a dhéanamh as, gá

 le O. 77, r. 103.
Oscailt ag an gCuntasóir, le O. 77 r. 98.
Ráiteas cuntais bliantúil a thabhairt, an Cuntasóir le 

O. 77 r. 101.
Rialú na cúirte, le bheith faoi O. 77 r. 99.
Taisceadh airgid, an leachtaitheoir do O. 77 r. 100.

Cuntasóir, an
Airgead príomhshuime agus ús a gheobhaidh an banc, 

taifeadtaí leabhair maidir le O. 77 r. 30.
Athscríbhinn den chuntas a thabhairt, le O. 77 r. 85.
Costais thomhaiste a íoc, údarás chun O. 67 r. 99 (2).
Cuntais bhliantúla a ullmhú, le O. 77 rr. 96, 101.
Deimhniú ar chiste sa chúirt a thabhairt O. 77 r. 84.
Iarmhéideanna díomhaoine, le faisnéis a thabhairt i dtaobh 

O. 77 r. 87 (2).
Údarás do dhíorthú ó sceidil na dtaiscí agus na n-íocaíochtaí 

O. 77 rr. 7, 19. 
Deimhniú ar chiste sa chúirt a fháil O. 77 r. 84.
Dleacht chomharbais O. 77 rr. 15, 52.
     ’’      leagáide O. 77 rr. 15, 52.
Éarlaisí

Acht an Bhainc Cheannais, 1942, faoi O. 77 rr. 71-77.
   ’’    Ceárd-Chumann, 1941, faoin O. 77 rr. 63-70.
   ’’    um Cheantálaithe 7 Gníomhairí Tithe, 1947, faoin

 O. 77 rr. 78-83.
Fógra foriarratais maidir le

Sonraí faoin bhfaoiseamh a bheidh éilithe le bheith sa sceideal 
a bheidh i gceangal le O. 77 r. 17.

Iarmhair agus scaireanna
Fianaise arna héileamh ag an gCunastóir O. 77 rr. 61, 62.
Ríomh ag an gCuntasóir, le O. 77 r. 60.

Iarmhéideanna beaga, cuntas speisialta do O. 77 r. 88.
           ’’            díomhaoine

Ráiteas cúigbhliantúil ón gCuntasóir O. 77 r. 87 (1).
Faisnéis faoi chistí a bheidh luaite a fháil O. 77 r. 87 (2).

Infheistíochtaí
Airgead tirim nach lú ná £500, O. 77 r. 55.
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Cistí sa Chúirt—ar leanúint.
Comhlíonadh ordacháin a bhacadh, cathain a fhéadfaidh an

 Cuntasóir O. 77 r. 58 (2).
Díbhinní O. 77 r. 54.

Scor d’ath-infheistiú O. 77 r. 58 (1).
Scruitheisiúint agus leithroinnt scaireanna a dhíol O. 77 r. 94.
Taisceadh, a

Probate & Legacy Duties (Ir.) Act, 1814—O. 77 r. 56.
Supreme Court of Judicature Act (Ir.), 1877—O. 77 r. 57.
Trustee Act, 1893—O. 77 r. 57.

Íocaíocht nó aistriú amach as an gcúirt
Caingean aimiréalachta, i—Féach Aimiréalacht.
Cuntasóir arna urscaoileadh le híocaíocht, an O. 77 r. 41.
Eisíocaíochtaí tréimhsiúla arna n-údarú le hordú

Fianaise
Coinníoll a bheith comhlíonta, ar O. 77 r. 61.
Duine a bheith beo, ar O. 77 r. 61.

Íocaíocht airgid arna taisceadh le, nó mar choinníoll le,
 cosaint

Cuntasóir leis an duine a bheidh ina teideal a íoc, an 
O. 77 r. 32 (1).

Admháil agus fógra a thabhairt ar aird, nuair a
 éileofar O. 77 r. 32 (2).

Fógra faoin ngearánaí do ghlacadh suime
 O. 77 r. 32 (1).

Iarraidh ar íocaíocht O. 77 r. 32 (1)—P. 11.
Srianadh, íocaíochtaí a O. 77 r. 32 (1).

Ordú ón gcúirt ag teastáil, cathain a bheidh 
O. 77 r. 32 (3).

Íocaíochtaí chun cistí a infheistiú O. 77 r. 43 (1).
        ”         i gcás ina mbeidh íocaithe tar éis bháis

 O. 77 rr. 48, 49 (1), 50, 51.
        ”         le comhpháirtithe O. 77 r. 49 (1).
        ”          ” féimheach O. 77 r. 42 (2).
        ”          ” leachtaitheoir cuideachta O. 77 r. 49 (2).

 O. 77 r. 42 (1).
        ”          ” mná agus go bpósfaidh siad ansin O. 77 r. 47.

O. 77 r. 42 (1).
Ordachán lena n-ordófar íoc nó aistriú

Míniú ar “ordachán”, an O. 77 r. 34 (4).

Ainmneacha le cur chuig an mbanc O. 77 r. 37.
Dualgais O. 77 rr. 35, 36.
Ré údaráis O. 77 r. 38.

Sínithe O. 77 rr. 34 (1, 2, 3), 35.
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Cistí sa Chúirt—ar leanúint.
Tabhairt ag an gCuntasóir, le O. 77 r. 39 (2, 3).
Údarás don bhanc chun gníomhú, ina O. 77 r. 40.

Ordú lena n-ordófar íocaíocht nó aistriú—Féach infra.
   ’’    ón gcúirt ag teastáil mura bhforálfar a mhalairt

 O. 77 r. 33.
Iontaobhais charthanais, fógra do na Coimisinéirí maidir le

 O. 77 r. 97.
Mínithe O. 77 r. 1.
Ordú lena n-ordófar taisceadh

Eisiamh treoracha a bheidh sonraithe i sceideal na dtaiscí
 O. 77 r. 7.

Fógra foriarratais
Sonraí faoin bhfaoiseamh a bheidh éilithe a lua, le

 O. 77 r. 17.
Íocaíocht a dhéanfaidh difear don chreidmheas mórleabhair 

céanna, agus
Comhsceideal taiscí agus íocaíochtaí a chur i gceangal

 leis an ordú O. 77 r. 5—P. 3.
Sceideal na dtaiscí

Ábhar O. 77 rr. 2 (1), 7.
Foirm O. 77 r. 2 (3)—P. 1.
I gceangal le hordú, le cur O. 77 r. 2 (1).
Ordacháin maidir le hinfheistiú agus carnadh O. 77 r. 2 (3).
Sceidil ar leith do chreidmheasanna mórleabhair ar leith

 O. 77 r. 6.
Údarás chun suim a thaisceadh, cathain a bheidh sé ina

 O. 77 r. 2 (2).
Ordú lena n-ordófar taisceadh nó aistriú etc.

Caingean aimiréalachta, i—Féach Aimiréalacht.
Creidmheas mórleabhair nua a oscailt, teideal an chuntais i

 gcás ina ndéanfar O. 77 r. 4.
Eisiamh na dtreoracha a bheith sonraithe i sceideal na

 n-íocaíochtaí O. 77 r. 7.
Fionnadh costas a bheidh le híoc O. 77 r. 9.
       ”       suime a bheidh le híoc O. 77 r. 8.
Fógra foriarratais

Sonraí faoin bhfaoiseamh a bheidh éilithe a lua, le
 O. 77 r. 17.

Sceideal íocaíochtaí
Ábhar O. 77 rr. 3, 7, 8, 11, 13-16.
Cáil ionadaí an íocaí O. 77 r. 16.
Cóip fhianaithe le cur chuig an gCuntasóir O. 77 r. 18.
Comhdú, an áit a mbeidh sé le O. 77 r. 18.
Dleacht Leagáide nó Chomharbais, dliteanas i leith

 O. 77 r. 15.
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Cistí sa Chúirt—ar leanúint.
I gceangal le hordú, le cur O. 77 r. 3.
Íocaíochtaí tréimhsiúla ordaithe, i gcás ina mbeidh

 O. 77 r. 14
Sceidil ar leith do chuntais mhórleabhair ar leith

 O. 77 r. 6.
Teagmhasach ar fhorghníomhú doiciméid, i gcás ina ndéanfar

 íocaíocht O. 77 r. 13.
Ús

Cáin ioncaim a asbhaint O. 77 r. 12.
Ríomh, a O. 77 r. 10.

Ordú muirir O. 77 r. 95.
Orduithe stoptha O. 46 rr. 14-18—O. 63 r. 1 (25)—O. 77 r. 95.
Taisceadh, a

Cuntas an Chuntasóra sa bhanc, chun O. 77 r. 20 (1).
Deimhniú ón mbanc á dheimhniú cistí a bheith faighte etc. 

O. 77 r. 27.
Éifeachtaí le taisceadh, i gcás ina mbeidh O. 77 r. 20 (3).
Fógra foriarratais

Sonraí le bheith sa sceideal O. 77 r. 17.
Íocaíocht isteach sa chúirt le, nó mar choinníoll le, cosaint

Cuntasóir le himthosca na híocaíochta a nótáil, an
 O. 77 r. 24.

Fógra nó pléadáil
Admháil le formhuiniú ar O. 77 r. 22.
Tabhairt ar aird don bhanc O. 77 r. 22.

Leithreasú na híocaíochta idir chodanna den éileamh, 
fógra faoi O. 77 r 31.

Lands Clauses Consolidation Act, 1845 (a. 69), faoin
 O. 77 r. 28.

Ordachán chun airgead a thaisceadh le heisiúint ag an 
gCuntasóir O. 77 r. 21 (1, 2).

Gan gá leis nuair a bheidh taisceadh ordaithe ag an
 gcúirt O. 77 r. 26.

Iarraidh ar ordachán in éagmais ordaithe cúirte
 O. 77 r. 21 (2). 

Ábhar iarrata O. 77 rr. 21 (3, 4), 23, 28.
Caingean aimiréalachta,  i O. 77 r. 23.
Curtha leis an bpost O. 77 r. 25.
Foirmeacha O. 77 r. 21 (5)—P. 7-9.

Ordú a chomhlíonadh déanach O. 77 r. 26.
   ’’    lena n-ordófar taisceadh—Féach infra.
Seiceanna arna dtarraingt iníoctha leis an mbanc O. 77 r. 20 (4).
Supreme Court of Judicature Act (Ir.), 1877, faoin 

O. 77 rr. 29, 57.
Sceideal le mionnscríbhinn forais

Ábhar O. 77 rr. 29, 57.
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Cistí sa Chúirt—ar leanúint.
Cóip fhianaithe le fágáil ag an Scrúdaitheoir

 O. 77 r. 29.
Urrúis sa chúirt

Comhshó, a O. 77 rr. 91, 92.
Éifeacht O. 77 r. 92.

Díbhinní
Cur chun feidhme, a O. 77 rr. 44-46.
Fabhrú tar éis ordacháin á ordú urrúis a aistriú, a bheidh

 ag O. 77 r. 44.
Infheistiú, a O. 77 r. 54.
Scor d’athinfheistiú O. 77 r. 58 (1).

Díol, a O. 77 r. 43 (2).
Díbhinní a bheidh ag fabhrú i ndiaidh ordacháin chun

 O. 77 r. 44.
Díscaoileadh cuideachta, a dhíscríobh ar O. 77 r. 93.
Ordachán á ordú iad a aistriú

Díbhinní a bheidh ag fabhrú tar éis ordacháin O. 77 r. 44.

CLÁRAITHEOIR, AN
Aturnaetha, cláraitheoir na O. 53 rr. 4-6, 11, 18.
Bills of Sale (Ir.) Acts, 1879 7 1883, chun críche na O. 81 r. 1.
Cláraitheoirí contae—Féach
Cúirt Achomhairc Choiriúil, an—Féach Cúirt Achomhairc Choir-

iúil, an.
    ’’   Uachtarach, an O. 58 rr. 7 (1), 11, 23.
Cumhacht chun daoine a chur faoi mhionn O. 114 r. 1.
        ’’          ’’   mionnscríbhinní a thógáil O. 114 r. 1.
Dualgais

Breithiúnas ar achomharc ón gCúirt Chuarda O. 61 r. 11.
Cásanna arna sonrú don Chúirt Uachtarach O. 59 r. 2 (2). 
Cistí sa chúirt O. 77 rr. 2, 7, 8, 13.
Cuideachtaí (foirceannadh) O. 74 rr. 9, 10.
Cúiseanna maidir le pósadh O. 70 rr. 32 (7), 62.
Triail, i O. 36 rr. 39, 40.

Naíonghearánaí a nótáil, le dáta breithe O. 66 r. 1.
Agus féach Coimircithe Cúirte (seachas mionaoisigh).

CLÁRAITHEOIR CEANTAIR
Féach Clárlanna Probháide.

CLÁRAITHEOIRÍ CONTAE
Follasú agus agarcheisteanna i gcaingne ag nó i gcoinne

O. 31 r. 26.
Agus féach Achomharc ón gCúirt Chuarda; Bille Díolacháin; 
    Cásanna a shonrú don Chúirt Uachtarach; Príomh-Chúirt
     Choiriúil, an.
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CLÁRLANN NA TALÚN
Achomhairc agus iarratais chun na cúirte

Cláraitheoir na dTeideal
Cumhacht chun an tréimhse ama a ghiorrú O. 96 r. 7.
        ”          ”     ’’         ’’      idir an tseirbheáil agus an

éisteacht a fhadú O. 96 r. 8.
         ”         ”    seirbheáil a ordú O. 96 r. 8.

Fianaise O. 96 r. 6.
Fógra foriarratais tionscnaimh O. 96 rr. 2, 11. 

Ábhar O. 96 r. 5.
Comhdú O. 96 r. 7.
Seirbheáil O. 99 rr. 8-11.

Mionnscríbhinní
Comhdú O. 96 r. 7.
Seirbheáil O. 96 r. 8.

Comhdú doiciméad O. 96 r. 7.
Míniú O. 96 r. 1.
Orduithe (seachas orduithe forghníomhaithe) le heisiúint 

ó O. 96 r. 13.

O. 96 r. 13.
Páirtithe

Freagróirí O. 96 r. 4.
Ordú ionadaíochta O. 96 r. 12.

Seirbheáil O. 96 rr. 8-11.
Gealt, ar O. 96 r. 10.
Ligean thar ceal, a O. 96 r. 11. 
Naíon, ar O. 96 r. 9.

Teideal na n-imeachtaí O. 96 r. 3.
Teorainneacha ama O. 96 rr. 7, 8.
Toghairm speisialta

Acht um Chlárú Teidil, 1964, a. 62, an––O. 96 r. 14.
Mínithe O. 96 r. 1.

CLÁRLANNA PROBHÁIDE
Ard-Aighne, an

Fógra um iarratas ar dheonú a fháil, cathain a bheidh sé i 
dteideal O. 80 r. 63.

Banna riaracháin
Ceapadh riarthóra speisialta ag an gcúirt le lua sa O. 80 r. 26.
Fianú

Banna O. 80 r. 31.
Síniú an riarthóra a O. 80 r. 31.

Foirmeacha O. 80 r. 34—Q. Cuid II.
Urraí

Daoine freagracha, le bheith ina O. 80 r. 32.
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Clárlanna Probháide—ar leanúint.
Fírinniú i suim chomhlán an eastáit de ghnáth, le 

O. 80 r. 33.
Caveat

Athnuachan, a O. 80 r. 49.
Deonú arna dhéanamh ar dháta taiscthe an caveat, ní dhéan-

faidh caveat difear do O. 80 r. 53.
Díspeagadh cúirte trí fhaisnéis bhréige a thabhairt O. 80 r. 51.
Formhuinithe O. 80 r. 50.
Rabhadh

Éifeacht O. 80 r. 55.

Ré, a O. 80 r. 49.
Taisceadh O. 80 r. 48.

O. 80 r. 52.
Cur i gcoinne deonú a eisiúint, déanfar le O. 80 r. 48.
Éifeacht O. 80 r. 55.

Codaisíleacha san áireamh i dtagairtí d’uachtanna O. 80 r. 84.
Deonú teoranta a thabhairt do dhuine a bheidh i dteideal deonaithe 

ghinearálta, ní gnách O. 80 rr. 24, 25.
Deonuithe probháide agus riaracháin

Ábhar
Cearta tosaíochta glanta as a thaispeáint, leis an modh 

ina mbeidh O. 80 r. 30 (1).
Riarthóir speisialta a cheapadh, lena lua an chúirt a 

bheith tar éis O. 80 r. 26.
Athrú, a O. 80 rr. 45, 59.
Cúlghairm O. 80 r. 44.
Deonú teoranta a thabhairt do dhuine a bheidh i dteideal 

deonaithe ghinearálta, ní gnách O. 80 rr. 24, 25.
Eisiúint, a O. 89 r. 36.

Amhras ar an gCláraitheoir Ceantair O. 80 rr. 19, 20.
Clárlann Cheantair, ó O. 80 r. 36.
Coiscthe prima facie má dhéantar an uacht dheireanach 

líomhnaithe a thabhairt ar aird O. 80 r. 11.
Cur i gcoinne––Féach Caveat, supra.
Fiosrúcháin le freagairt sula ndéanfar O. 80 r. 5.

O. 80 r. 37.
Tar éis 14 lá ó bhás an éagaigh O. 80 r. 35.
Toirmiscthe tar éis forghairme mura mbeidh an eisiúint 

údaraithe go sainráite O. 80 r. 57.
Glanta as sa Chlárlann Phrobháide O. 80 r. 36.
Iarratais

a dhéanamh i O. 80 rr. 2, 3.
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Clárlanna Probháide—ar leanúint.
Deimhniú ar bhás nó adhlacadh O. 80 r. 83.
Éascú, le O. 80 r. 5.
Fógra faoi O. 80 r. 38.

Iarratais phearsanta ar O. 80 rr. 71-82.
Líonadh isteach sa Chlárlann Cheantair, a O. 80 r. 36.
Liosta O. 80 rr. 60-62.
Tréigean an chirt chun iarratas a dhéanamh ar O. 80 rr. 43, 59. 

Doiciméid a thabhairt ar aird
Clárlann Cheantair, ón O. 80 r. 69 (1, 3).

Cóip le coinneáil O. 80 r. 69 (2).

O. 80 rr. 64, 65.
Eisiata go hiomlán, cleachtas in ábhair chointinneacha a bheith 

O. 80 r. 1.
Fianaise

Bás éagaigh ag teastáil, ar O. 80 r. 83.
Deimhniú faoi a. 30 den Customs & Inland Revenue Act,

1881—O. 80 r. 85.
Foirmeacha

Bás an éagaigh ar an 1 Eanáir, 1967, nó ina dhiaidh sin—
O. 80 r. 86—Q. Cuid 1.

  ”    ”       ”       roimh an 1 Eanáir, 1967—O. 80 r. 86.
Forghairmeacha

Coiscfear leo deonú a eisiúint mura bhfaighfear údarás 
sainráite O. 80 r. 57.

Iarratasóirí i dteideal iarratas a dhéanamh ar dheonuithe
Dálaí áirithe

Bás an éagaigh roimh an 1 Eanáir, 1967—O. 80 r. 6 (15). 
Caomhnóir naín, iarratas ó O. 80 rr. 28, 29.
Corparáid iontaobhais, iarratas ó O. 80 rr. 21-23.
Cumhacht aturnae, iarratas ó aturnae faoi O. 80 r. 27.
Duine amháin d’aicme gan fógra a thabhairt do dhaoine 

eile, deonú do O. 80 r. 6 (8).
     ”    beo d’aicme, tosaíocht de ghnáth ar ionadaí duine 

éagtha ag O. 80 r. 6 (8b).
      ” sui juris, tosaíocht de ghnáth ar dhuine faoi 

mhíchumas ag O. 80 r. 6 (8c).
Riarachán de bonis non O. 80 r. 6 (14). 
Riarthóir speisialta arna cheapadh ag an gcúirt, iarratas 

ó O. 80 r. 21.
Sannaí an aon duine amháin a bheidh i dteideal eastáit 

O. 80 r. 6 (10).
Tréigean, duine a bheidh i dteideal an leasa thairbhiúil 

iomláin do O. 80 r. 6 (11).
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Clárlanna Probháide—ar leanúint.
Tréigean, tuismitheoirí éagaigh do O. 80 r. 6 (12).
Triúr deontaí, comhdheonú srianta de ghnáth do 

O. 80 r. 6 (13).
Riarachán eastáit duine a bheidh tar éis bháis ina dhíthiomnóir 

agus sainchónaí air in Éirinn O. 80 r. 6 (1). 
Creidiúnaí de chuid an éagaigh O. 80 r. 6 (4).
Duine uchtaithe O. 80 r. 6 (5).
Éilimh easaontacha laistigh den aicme chéanna daoine 

O. 80 r. 6 (3).
Ionadaí pearsanta, beidh an ceart céanna is a bheidh ag 

an duine a mbeidh ionadaíocht á déanamh dó ag 
O. 80 r. 6 (2). 

Riarachán (maille le huacht) eastáit duine a bheidh tar éis 
bháis agus sainchónaí air in Éirinn O. 80 r. 6 (6). 

Tairbhí a bheidh tar éis forghníomhú uachta a fhianú, 
cearta O. 80 r. 6 (7).

Riarachán (maille le huacht nó gan uacht) duine a fuair bás 
roimh an 1 Eanáir, 1967 O. 80 r. 6 (15).

Mionn riarthóra O. 80 r. 30.
Cineál speisialta den riarachán a thaispeáint, le haon 

O. 80 r. 30 (2).

Luach maoine
Fíorú le mionnscríbhinn O. 80 r. 30 (3).

Mionnscríbhinn a chomhdófar sa Chlárlann Cheantair, le 
síniú agus le mionnú le O. 80 r. 39.

Cruthúnas ar chéannacht an teisteora agus an éagaigh 
O. 80 r. 41.

Uacht (más ann) le marcáil agus le foilseánadh 
O. 80 r. 42.

Riarthóir speisialta a cheapadh, lena lua an chúirt a bheith tar 
éis O. 80 r. 26.

Mionn seiceadóra

O. 80 r. 40.
Mionnscríbhinn a chomhdófar sa Chlárlann Cheantair, le 

síniú agus le mionnú le O. 80 r. 39.
Cruthúnas ar chéannacht an teisteora agus an éagaigh 

O. 80 r. 41.
Uacht le marcáil agus le foilseánadh O. 80 r. 42.

Mionnscríbhinní O. 80 rr. 46, 47—O. 40 Cuid 1.
Comhdú i gClárlanna Ceantair, le O. 80 r. 46.

Subpoena
Teanga iasachta, tiontú ar uacht a bheidh scríofa i O. 80 r. 6 (9).
Tiomnóir dall O. 80 r. 58.
       ’’       neamhliteartha O. 80 r. 58.
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Clárlanna Probháide—ar leanúint.
Tiontú ar uacht a bheidh scríofa i dteanga iasachta O. 80 r. 6 (9).
Toirmeasc ar an gCláraitheoir Ceantair agus ar a fhoireann gnó 

áirithe a dhéanamh O. 80 r. 4.
Uacht

Athruithe O. 80 rr. 12, 13, 19.

Gan aon cheann a bheith ann nó é a bheith easnamhach 
Féadfar mionnscríbhinní ó fhinnéithe a mbeidh 

O. 80 rr. 8, 41, 47.
Diúltú probháide, an Cláraitheoir Ceantair do 

O. 80 r. 9.
Nóta ón gCláraitheoir Ceantair O. 80 r. 8.

gan a bheith ar fáil
Fianaise eile a fháil O. 80 r. 10.

Díobhadh O. 80 rr. 14, 19.
Doiciméid

I gceangal nó ag gabháil le huacht, dealramh air iad tar 
éis bheith O. 80 r. 17.

Ionchorpraithe san uacht O. 80 rr. 15, 16.
Idirlínithe O. 80 rr. 12, 13, 19.
Scríbhneoireacht le peann luaidhe O. 80 r. 18.
Scriosadh amach O. 80 rr. 14, 19.
Tabhairt ar aird i gcomhair probháide

Coiscfear prima facie leis sin deonuithe eile a eisiúint 
san eastát céanna O. 80 r. 11.

Tagairt do dhoiciméad eile O. 80 rr. 15,16. 
Teanga iasachta, scríofa i O. 80 r. 6 (9).
Tiomnóir dall O. 80 r. 58.

’’      neamhliteartha O. 80 r. 58.
Uaireanta gnó O. 80 r. 4.
Urraí

Eisiamh, aturnaetha agus a gcléirigh agus a bprintísigh a 
O. 80 r. 70.

CLEACHTAS ATÁ I bhFEIDHM
Fanfaidh sé in éagmais forála eile O. 126 r. 2.

Caingean phrobháide O. 15 r. 12.

CLÓDÓIREACHT—O. 117 r. 5.

COIMIRCITHE CÚIRTE
Mionaoisigh

Iarratas chun coimircí cúirte a dhéanamh de dhuine
Toghairm thionscnaimh, le O. 65 r. 1––K. 19.
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Coimircithe Cúirte—ar leanúint.

Mionnscríbhinn a bheidh mar fhoras le toghairm
Ábhar O. 65 r. 4.
Comhdú O. 65 r. 6.

Fógra faoi O. 65 r. 6.
Mionnú sula n-eiseofar an toghairm, féadfar í

 a O. 65 r. 5.
Teideal O. 65 r. 5.

Seirbheáil O. 65 r. 2.

Leabhar cúiseanna le coimeád O. 65 r. 3.
Mionnscríbhinní

Cóipeanna a fháil O. 65 r. 6.

O. 40 r. 2––O. 65 r. 6.
Fógra faoi chomhdú O. 65 r. 6.

Foriarratais a chomhdú in O. 52 r. 2.
Láithris a thaifeadadh in O. 12 r. 1.
Leabhar cúiseanna O. 65 r. 3.
Mionnscríbhinní a chomhdú in O. 40 r. 2––O. 65 r. 6.
Orduithe a eisiúint ó O. 65 r. 8.

O. 15 r. 21.
Urscaoileadh ar lán-aois a shlánú O. 65 r. 7.

Seachas mionaoisigh
Achainí faoi a. 68 d’Acht 1871.

Ábhar O. 67 r. 21 (1).
Breitheamh, an

Achainí a chur faoi bhráid O. 67 r. 27.
Mímheabhair a bheith suite

Fiosrúcháin a ordú, féadfar O. 67 r. 29.
Roghanna a bheidh ag O. 67 r. 28.

Fógra faoi agóid i gcoinne O. 67 r. 24––K. 14.
Tuarascáil ón liafhiosraitheoir O. 67 r. 26.

Foirm O. 67 r. 21––K. 8.
Mionnscríbhinn nó deimhniú, bunaithe ar O. 67 r. 21 (2).
Neamhriachtanach i leith eastát beag O. 67 r. 30.
Seirbheáil, a O. 67 rr. 23, 94.
Tuarascáil ón liafhiosraitheoir nuair a bheidh an

 fhianaise míshásúil O. 67 r. 25.
Achainí faoi a. 70 d’Acht 1871.

Ábhar O. 67 rr. 21 (1), 22.
Breitheamh, an

Achainí a chur faoi bhráid O. 67 r. 27.
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Coimircithe Cúirte—ar leanúint.
Mímheabhair suite, i gcás ina mbeidh

Fiosrúcháin a ordú, féadfar O. 67 r. 29.
Roghanna a bheidh ag O. 67 r. 28.

Fógra faoi agóid i gcoinne O. 67 r. 24––K. 14.
Tuarascáil ón liafhiosraitheoir O. 67 r. 26.

Foirm O. 67 r. 22––K. 9.
Mionnscríbhinn nó deimhniú, bunaithe ar O. 67 r. 22.
Seirbheáil, a O. 67 rr. 23, 94.

Achainí faoi a. 103 d’Acht 1871 O. 67 r. 31.
Ábhar O. 67 rr. 31, 32.
Ag gabháil le

Dhá dheimhniú forais O. 67 r. 33.
Gealltanas ón gcaomhnóir beartaithe O. 67 r. 34.

Agóid i gcoinne, fógra faoi O. 67 r. 36––K. 14.
Breitheamh, an

Achainí a chur faoi bhráid O. 67 r. 38 (1).
Roghanna a bheidh ag O. 67 r. 38 (2).

Cláraitheoir lena ordú an freagróir a fhiosrú, an 
O. 67 r. 37.

Fiosraitheoir le tuarascáil a thabhairt don
 chláraitheoir, an O. 67 r. 37.

Freagróir, an ceart chun agóid a dhéanamh le cur in
 iúl don O. 67 r. 37.

Cuairt ar an bhfreagróir tar éis an t-ordú a dhéanamh 
O. 67 r. 39.

Cur síos lena héisteacht i gcúirt iata O. 67 r. 38 (3).
Tráth na héisteachta, fógra faoi O. 67 r. 38 (3).

Foirm O. 67 r. 31––K. 12.
Gealltanas ón achainíoch maidir le costais O. 67 r. 32.
Seirbheáil, a O. 37 rr. 35, 94.

Achainí um fhiosrúchán faoi staid mheabhrach
Ábhar O. 67 r. 4 (1).
Breitheamh, le cur faoi bhráid an O. 67 r. 5.
Cóipeanna le haghaidh seirbheála a fháil O. 67 r. 4 (5).
Fíorú le mionnscríbhinn ón achainíoch, le 

O. 67 r. 4 (3)––K. 3.
Foirm O. 67 r. 4 (4)––K. 2.
Gealltanas ón achainíoch maidir le costais O. 67 r. 4 (2).
Mionnscríbhinní ó bheirt lia-chleachtóir, bunaithe ar

 O. 67 r. 4 (3).
Seirbheáil, a O. 67 rr. 6-8, 94.

Achainíocha
Cóipeanna infhaighte O. 67 r. 3 (4).

 taisceadh in O. 67 r. 3 (4).
Aturnae Ginearálta, costais an O. 67 r. 100.
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Coimircithe Cúirte—ar leanúint.
Aturnaetha

Athrú, a O. 67 rr. 54, 96.
Táillí O. 67 r. 97.

Bás coimircí
Cúramaí ar an eastát, dualgais O. 67 rr. 89, 90.
Eastáit bheaga, gan uiríoll a bheith déanta ina leith, de

 chuid coimircí a bheidh tar éis bháis ina dhíthiomnóir
Forchinntiú maoine don duine a bheidh i dteideal

 deonú O. 67 r. 92.

Dréacht den ordú beartaithe, cásanna inar leor 
O. 67 r. 91 (2).

Tuarascáil ón gcláraitheoir, le O. 67 r. 90.
Daingniú, a O. 67 r. 91 (1).
Ligean thar ceal, cathain a dhéanfar í a 

O. 67 r. 90.
Uacht choimircí

Cláraitheoir í a oscailt agus a léamh, féadfaidh an
 O. 67 r. 88.

Taisceadh, a O. 67 r. 87.
Caomhnóir coimircí shealadaigh

Caiteachais O. 67 r. 101.
Cláraitheoir ábhar a thuairisciú don bhreitheamh, féad-

faidh an
Breithniú i gcúirt iata O. 67 r. 77.
Éisteacht i gcúirt iata O. 67 r. 77.

Fógra faoi O. 67 r. 77.
Cumhachtaí srianta do na cumhachtaí a bheidh luaite san 

ordú ceapacháin O. 67 r. 78.
Cuntas míosúil a thabhairt, le O. 67 r. 75.
Fíorú cuntas O. 67 r. 76.
Rialacha 60-68 infheidhme O. 67 r. 71.
Rialú an bhreithimh, le bheith faoi O. 67 r. 78.
Tuarascáil mhíosúil ar staid an choimircí O. 67 r. 75.

Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte
Aturnae Ginearálta a cheapadh chun gníomhú mar 

aturnae, féadfaidh sé an O. 67 r. 51 (2).
Aturnaetha a athrú, féadfaidh sé a cheangal go ndéanfar

 O. 67 r. 54.
Costais, féadfaidh sé suim a thomhas i leith O. 67 r. 99.
Cuairt a thabhairt ar áit chónaithe an choimircí, le 

O. 67 r. 50.
Cumhachtaí ginearálta O. 67 rr. 48, 49.
Cuntais ar eastát réadach nó pearsanta a ghlacadh, le 

O. 67 r. 55.
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Coimircithe Cúirte—ar leanúint.
Cúramaí ar an eastát tuairisceáin a thabhairt, féadfaidh 

sé a cheangal ar an O. 67 r. 68––K. 16.
Faisnéis a fháil ón gcúramaí, féadfaidh sé O. 67 r. 51 (1).
Fógra faoi imeachtaí a thabhairt don chúramaí etc., 

féadfaidh sé O. 67 r. 53.
Freastal ar imeachtaí os comhair O. 67 r. 53.
Glacadóir tuairisceáin a thabhairt, féadfaidh sé a

 cheangal ar an O. 67 r. 68––K. 16.
Imeachtaí faoi Acht 1871 a údarú, féadfaidh sé 

O. 67 r. 52.
Moill, féadfaidh sé a cheangal míniú a thabhairt ar 

O. 67 r. 51 (2).

Toghairm a eisiúint, féadfaidh sé a údarú go ndéanfar 
O. 67 r. 51 (2).

Tuairisciú don bhreitheamh, féadfaidh sé ábhair a 
O. 67 rr. 64, 77.

Coimircí
Taisceadh uachta O. 67 r. 87.
Téarnamh O. 67 r. 93.

Coimisiún de lunatico inquirendo O. 67 rr. 13, 14.  
Cúramaí ar an eastát

Bás coimircí, dualgais ar O. 67 r. 89.
  ’’   nó a urscaoileadh, d’fháil O. 67 rr. 57, 69.
Breitheamh é a cheapadh, féadfaidh an O. 67 r. 57.
Cuntas a thabhairt gach bliain nó tréimhsí eile, le 

O. 67 rr. 63, 66.
Cuntas míshásúil, i gcás ina mbeidh O. 67 r. 64.
Loiceadh cuntas a thabhairt O. 67 r. 67.

Daoine dícháilithe O. 67 r. 58.
Luach saothair O. 67 rr. 65, 67, 101.
Moill nó loiceadh dualgais a chomhlíonadh O. 67 r. 69.
Taisceadh, an t-airgead go léir a bheidh faighte aige a

 O. 67 r. 66.

Tuairisceán bliantúil a thabhairt i ndúblach, le 
O. 67 r. 68––K. 16.

Urrús a thabhairt, le O. 67 rr. 61, 62.
Cúramaí ar an bpearsa

Áit chónaithe an choimircí a athrú gan chead, ní foláir
 dó gan O. 67 r. 60.

Bás nó a urscaoileadh, d’fháil O. 67 rr. 57, 69.
Breitheamh é a cheapadh, féadfaidh an O. 67 r. 57.
Daoine dícháilithe O. 67 r. 58.
Luach saothair O. 67 rr. 65, 101.
Moill nó loiceadh dualgais a chomhlíonadh O. 67 r. 69.



52

Coimircithe Cúirte—ar leanúint.

Tuarascálacha tréimhsiúla, féadfaidh an cláraitheoir a
 cheangal go dtabharfaidh O. 67 r. 59.

Díbhe nó scor di, achainí a
Achainíoch le caiteachais an fhiosraitheora a íoc, an 

O. 67 r. 86 (2).
Difear, an modh ina mbeidh tagairt le déanamh do dhaoine dá

 ndéanfar O. 67 r. 2.
Díol maoine O. 67 r. 81.
Fianaise a thabhairt le mionnscríbhinn de ghnáth O. 67 r. 102.

Croscheistiú teisteora O. 67 r. 102.
Fiosraitheoirí

 O. 67 r. 83.
Luach saothair O. 67 r. 86.
Tuarascálacha ó 

Imscrúdú, an cláraitheoir do O. 67 r. 84.
Míniú, cúramaí do O. 67 r. 84.
Rún daingean, a bheith faoi O. 67 r. 85.

Fiosrúchán os comhair breithimh leis féin O 67 rr. 17, 19.
Agóid i gcoinne O. 67 r. 18.

Fógra faoi O. 67 r. 18––K. 6.
Éisteacht

Comhdú, teorainn ama chun mionnscríbhinní a
 O. 67 r. 20 (2).

Fianaise le mionnscríbhinn, ar O. 67 r. 20 (1).
Fiosrúchán os comhair giúiré

Breitheamh, an
Ceistiú go pearsanta, á cheangal an freagróir a

 O. 67 r. 12.
Ordacháin ó O. 67 rr. 13, 14.
Triail os comhair giúiré, á cheangal saincheist a

 O. 67 r. 16.
Coimisiún de lunatico inquirendo O. 67 rr. 13, 14.
Éileamh ar ghiúiré, fógra faoi O. 67 r. 10––K. 6.

Comhdú ag an gcláraitheoir, le O. 67 r. 12.
Freagróir gan a bheith inniúil ar an intinn is gá a 

dhéanamh O. 67 r. 19.
Tarchur chuig an gcláraitheoir, teorainn ama chun

 é a O. 67 r. 11.
Foirceannadh

Doiciméid a tharchur chuig an gcláraitheoir
 O. 67 r. 15.

Toradh le deimhniú O. 67 r. 15.
Ordacháin ón mbreitheamh
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Coimircithe Cúirte—ar leanúint.
Achainí nó tuarascáil a chur síos le haghaidh 

O. 67 r. 12.
Fógra faoina cur síos O. 67 r. 12––K. 7.

Cineál O. 67 rr. 13, 14.
Seoladh, modh O. 67 r. 15.

Foirmeacha O. 67 r. 1––K. 1-19.
Glacadóir

Aturnaetha etc. dícháilithe chun gníomhú thar ceann
 O. 67 r. 73.

Ceapadh, a O. 67 rr. 70, 74, 78.
Cumhachtaí srianta do na cumhachtaí a bheidh luaite san

 ordú ceapacháin O. 67 r. 78.
Daoine dícháilithe O. 67 r. 72.
Luach saothair O. 67 rr. 79, 101.
Rialacha 60-68 infheidhme, cásanna ina mbeidh

 O. 67 r. 71.
      ’’       ginearálta lena mbeidh glacadóirí á rialú in-

fheidhme maidir le O. 67 r. 74.
Rialú an bhreithimh, le bheith faoi O. 67 r. 78.
Tuarascáil bhliantúil a éileamh ón, féadfaidh an

 cláraitheoir O. 67 r. 68.
Iarratais

Le hachainí, a dhéanamh O. 67 r. 3 (1).
 ’’ foriarratas le mionnscríbhinn, a dhéanamh 

O. 67 r. 3 (2).
 ’’ ráiteas neamh-mhionnaithe, a dhéanamh O. 67 r. 3 (3).

Léasú, maoin a O. 67 r. 80.
Máistir Fómhais, an

Bille costas a tharchur chuig, féadfar O. 67 r. 98.
Mínithe O. 67 r. 1.
Morgáistiú, maoin a O. 67 r. 82.
Ordú príomha O. 67 r. 40.

Ábhar an ráitis fíoras agus na dtograí O. 67 r. 40.
Tuarascáil ón gcláraitheoir O. 67 r. 41 (1).

Agóidí i gcoinne O. 67 r. 43.
Rialú ón gcláraitheoir ar O. 67 r. 43.
Seasamh ar agóid dhícheadaithe 

O. 67 rr. 43, 46.
Cur faoi bhráid an bhreithimh, cathain a dhéanfar í

 a O. 67 r. 44.
Daingniú, iarratas chun an bhreithimh chun í a

 O. 67 rr. 45-47.
Foirm O. 67 r. 42.
Fógra faoi imeachtaí chun í a shocrú O. 67 r 41 (2).
Nach mbeidh gá le, nuair O. 67 r. 47 (3).

Orduithe
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Coimircithe Cúirte—ar leanúint.
Ceartú earráidí O. 67 r. 103.

Seirbheáil
Fógra faoi thíolacadh achainí etc. a O. 67 r. 94 (1).
Mionnscríbhinní a O. 67 r. 95––K. 15.
Seirbheáil phearsanta indéanta, i gcás nach mbeidh

 O. 67 r. 94 (2).
Téarnamh coimircí O. 67 r. 93.

Cur faoi bhráid an bhreithimh O. 67 r. 5.
Fógra faoin tuarascáil agus ordú faoi a. 12 nó a. 22 

d’Acht 1871––O. 67 r. 9––K. 5.
Seirbheáil fógra faoi O. 67 rr. 6, 7.

COIMISINÉIR MIONNAÍ
Dualgais i ndáil le mionnscríbhinní a thógáil O. 40 r. 6.

COIMISIÚN
Fianaise ar––Féach Fianaise.

COINNÍOLLACHA DÍOLACHÁIN
Díolachán de bhun breithiúnais nó ordaithe O. 51 r. 4.

Ábhair maidir le féimheacht, in O. 76 r. 123.
Coimircithe cúirte O. 67 r. 81 (e, f).
Cuideachtaí (foirceannadh) O. 74 r. 124.

CÓIPCHEART
Caingean mar gheall ar shárú O. 94 r. 3.

COMHDHLÚTHÚ
Cúiseanna nó ábhair a bheidh ar feitheamh san Ard-Chúirt a

O. 49 r. 6.

COMHLACHTAÍ ARAÍONACHTA GAIRMIÚLA
Achomhairc de bhun Acht na nAltran, 1950, a. 49.
          ’’         ’’     ’’       ’’     ”  bhFiaclóirí, 1928, a. 33.
          ’’         ’’     ’’       ’’     ”  Máinliaigh Beithíoch, 1931, a. 39.
          ’’         ’’     ’’       ’’     ”  Radharcmhastóirí, 1956, a. 30 nó 39. 

Toghairm speisialta, le tionscnamh le O. 95 r. 1 (1). 
Ábhar O. 95 r. 1 (3).
Éisteacht

Doiciméid a bheidh le tabhairt ar aird O. 95 r. 6.
Fianaise le mionnscríbhinn de ghnáth O. 95 r. 6.
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Comhlachtaí Araíonachta Gairmiúla—ar leanúint.
Fíoraithe le mionnscríbhinn, le bheith O. 95 r. 1 (3).
Seirbheáil ar fhreagróirí O. 95 r. 1 (2), 5.
Teideal O. 95 r. 4.
Tréimhse ama chun í a eisiúint, an O. 95 r. 1 (2).

Breitheanna ó Chomhairle na nDochtúirí Leighis nó ó Chomhairle 
na dTréidlianna

Iarratais chun iad a chealú
Toghairm speisialta, le tionscnamh le O. 95 r. 2 (1). 

Ábhar O. 95 r. 2 (2).
Éisteacht

Doiciméid a bheidh le tabhairt ar aird
O. 95 r. 6.

Fianaise le mionnscríbhinn de ghnáth
O. 95 r. 6.

Fíoraithe le mionnscríbhinn, a bheith O. 95 r. 2 (2). 
Seirbheáil O. 95 r. 5.
Teideal O. 95 r. 4.

Iarratais chun iad a dhaingniú
Toghairm speisialta, le tionscnamh le O. 95 r. 3 (1). 

Ábhar O. 95 r. 3 (2).
Éisteacht

Doiciméid a bheidh le tabhairt ar aird
O. 95 r. 6.

Fianaise le mionnscríbhinn de ghnáth
O. 95 r. 6.

Fíoraithe le mionnscríbhinn, le bheith O. 95 r. 3 (2).
Seirbheáil O. 95 r. 5.
Teideal O. 95 r. 4.

COMHPHÁIRTITHE
Féach Féimheacht; Gnólacht.

COMHRÉITEACH
A dhéanfaidh difear do chreidiúnaithe nó do chomhaltaí na cuid-

eachta O. 75 r. 4 (3k).
’’         ’’            ’’     ’’    dhuine mímheabhrach

O. 22 r. 10––O. 91 r. 4.
’’         ’’            ’’     d’iontaobhas

Ina cheangal ar pháirtithe a bheidh as láthair O. 15 r. 10.
’’  dhéanfaidh difear do naíon O. 22 r. 10––O. 91 r. 4.

Nithe maidir le nós imeachta, i O. 15 r. 21.

COMMON LAW PROCEDURE (AMENDT.) ACT (Ir.), 1853, AN
O. 22 r. 1 (4)––O. 46 rr. 1, 2.
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CONRADH
Rialacha pléadála O. 19 rr. 15, 20, 24.
Seirbheáil lasmuigh den dlínse, féadfar socrú a dhéanamh leis 

maidir le O. 11 r. 3.
        ’’       na toghairme tionscnaimh, féadfar socrú a dhéanamh

leis maidir le modh O. 11 r. 3.
Toghairm achomair, éileamh le O. 2 r. 1 (1).

CONSAL NA hÉIREANN
Eolas breithiúnach ar shéala O. 40 r. 7.
Finnéithe a cheistiú os comhair O. 39 r. 5.
Mionnscríbhinní a mhionnú os comhair O. 40 r. 7.

CONVEYANCING ACTS, 1881-1911, NA—O. 3 (9).

COSAINT
Admháil ina leith a sheachadadh, féadfaidh an gearánaí

O. 24 r. 3—C. 7. 
Admhálacha O. 32.

Loiceadh admhálacha cuí a dhéanamh O. 21 r. 8.
Mainneachtain phléadála, de O. 19 rr. 13, 20.

Airgead a thaisceadh leis an––Féach
Banna nó conradh faoi shéala, ar chaingean ar O. 21 r. 5. 
Caingean chun talamh a aisghabháil

Cosantóir a bheidh i seilbh a theideal a phléadáil, cathain a 
bheidh ar an O. 21 r. 20.

        ’’      ina dhuine de chomhúinéirí leithleacha, an
O. 21 r. 21. 

Cealaithe, ní phléadálfar cosaint mar chosaint O. 21 r. 19. 
Comhpháirtí, séanadh gan cosantóir a bheith ina O. 14 r. 7.
Cosaint bhreise O. 24 r. 2.
     ’’      theorannaithe incheadaithe

Caingean chun talamh a aisghabháil O. 12 rr. 21-25.
       ’’      phrobháide O. 21 r. 17. 

Damáistí a bheidh éilithe a shéanadh, gan gá le O. 21 r. 6.
Earraí a bheifear tar éis a dhíol agus a sheachadadh, ar chaingean 

mar gheall ar phraghas O. 21 r. 5. 
Fiach nó éileamh leachtaithe, i gcaingean mar gheall ar

neamh-inghlactha O. 21 r. 3.
Forais ar leithligh le lua ar leithligh O. 20 r. 8. 
Formhuiniú ainmneacha agus seoltaí O. 121 r. 4.
Forthairiscint O. 22 rr. 3, 9.
Fritháireamh––Féach
Frithéileamh agus—Féach Frithéileamh. 
Leasú, a O. 28 rr. 1, 3, 6—O. 58 r. 8—O. 63 r. 1 (14). 

Dícheadú, a O. 28 r. 4.
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Cosaint—ar leanúint.
Mainneachtain—Féach Mainneachtain phléadála.
Ranníoc nó slánaíocht

Éileamh i gcoinne comhchosantóra O. 16 rr. 12, 13.
   ”         ”       ”      tríú páirtí O. 16 rr. 1, 13. 

Reacht, de bhua O. 19 r. 12—O. 21 r. 18.
Rialacha pléadála

Cáil ionadaí an ghearánaí a shéanadh O. 21 r. 7.
Caingean mar gheall ar fhiach nó suim leachtaithe

O. 21 rr. 3, 5.
Airgead a bheidh faighte agus glactha O. 21 r. 5.
Bille malairte etc. O. 21 r. 4.
Earraí a bheifear tar éis a dhíol O. 21 r. 5.

neamh-inghlactha O. 21 r. 3. 
Caingne probháide O. 19 r. 6—O. 21 r. 17.
Calaois O. 19 rr. 5, 15, 20.
Comhlíonadh O. 19 r. 15.
Comhpháirtíocht, séanadh comhaltais i O. 21. r. 7. 
Conradh O. 19 r. 20—O. 21 r. 5.
Cúiseanna leasa O. 20 r. 11.
Damáistí O. 19 r. 17—O. 21 r. 6.
Foras a thiocfaidh chun cinn tar éis caingean a thionsc- 

namh O. 24 rr. 1-3. 
Gnólacht, séanadh comhaltais i O. 21. r. 7.
Idirbhearta ar neamhní nó in-neamhnithe O. 19 r. 15.
Íoc isteach sa chúirt O. 22 r. 7.
Íocaíocht O. 19 r. 15.
Ionstraimí soshannta O. 21 r. 4.
Neamhdhleathacht O. 19 rr. 15, 20.
Pléadáil chealaithe O. 21 r. 19.
Reacht na gCalaoisí O. 19 rr. 15, 20.
     ’’     ’’  dTréimhsí O. 19 r. 15.
Réamhchoinníoll O. 19 rr. 14, 15.
Saincheist ghinearálta, an O. 21 r. 17.
Scaoileadh O. 19 r. 15.
Séantaí gan a bheith seachantach, ní foláir do

O. 19 rr. 17, 19, 20—O. 21 r. 3.
Sonrach, le bheith O. 19 r. 17—O. 20 rr. 7, 8—O. 21 r. 4. 
Sonraí faoi O. 19 rr. 5, 6.

Sonraí breise O. 19 r. 7.
Talamh a aisghabháil, caingean chun O. 21 r. 20-22. 
Tarraingt anuas, saincheisteanna nach mbeidh tar éis bheith 

sa phléadáil roimhe sin a O. 19 r. 16.
Scriosadh amach O. 19 r. 28.

Loiceadh doiciméid a fhollasú, a n-iniúchadh a cheadú etc. 
O. 31 r. 21—O. 63 r. 1 (9).
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Cosaint—ar leanúint.
Seachadadh, a O. 19 r. 1––O. 21 r. 1.

Cead a fháil chun cosaint a dhéanamh faoi Ordú 37, ar
O. 21 r. 2.

Loiceadh seachadadh a dhéanamh—Féach Mainneachtain 
phléadála.

Modh O. 19 rr. 10, 11.
Teorainn ama chun O. 21 rr. 1, 2.

Fadú le toiliú, féadfar í a O. 122 r. 8. 
Láithreas teorannaithe faoi O. 12 r. 22, i gcás ina mbeidh 

O. 21 r. 22.
Séantaí a bheith dírithe ar fhíorais iomchuí, ní foláir do

O. 21 rr. 4, 5. 
Sonrach, ní foláir í a bheith O. 19 r. 17—O. 20 rr. 7, 8—O. 21 r. 4. 
Suaibhreosach nó cráiteach O. 19 r. 28.
Tar éis caingean a bheith tionscanta, nithe a thiocfaidh chun cinn 

O. 24 rr. 1, 2. 
Tarraingt siar, a O. 26 r. 1.
Tríú páirtí, ó O. 16 rr. 3, 4 (3).
Uacht a chruthú i bhfoirm shollúnta, á cheangal O. 21 r. 17.

Agus féach Pléadálacha.

COSANTÓIR
I bpearsa

Láithriú, do O. 12 r. 4.
Seoladh le haghaidh seirbheála O. 12 r. 7—O. 52 r. 7.
Toiliú le breithiúnas O. 41 r. 15.

Agus féach Páirtithe.

COSTAIS
Athbhreithniú, fómhas costas a

Deimhnithe fómhais O. 99 r. 29 (7, 8b).
1. Deimhniú eatramhach O. 99 r. 38 (1).

Críochnaitheacht O. 99 r. 38 (3).
Deimhniú eile O. 99 r. 38 (1).

2. Dara deimhniú eatramhach, an O. 99 r. 38 (3).
Críochnaitheacht O. 99 r. 38 (3).

3. Deimhniú críochnaitheach O. 99 r. 38 (6).
Iarratas chun na cúirte chun fómhas a athbhreithniú

Deimhniú eatramhach fómhais a eisiúint, an dara 
O. 99 r. 38 (3).

Fianaise arna tabhairt ar aird os comhair an Máistir 
Fómhais, srianta do O. 99 r. 38 (4).

Foriarratas iar bhfógra, le O. 99 r. 38 (4).
Tarchur chuig an Máistir Fómhais le haghaidh ath-

fhómhais O. 99 r. 38 (7).
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Agóidí in aghaidh rialuithe ar athfhómhas 

O. 99 r. 38 (7).
Tarchur chuig an Máistir Fómhais tar éis bhreith na

 cúirte O. 99 r. 38 (6).
Tuarascáil ón Máistir Fómhais etc. a tharchur chuig an

 Ard-Chúirt O. 99 r. 38 (5). 
Ítimí arna gceadú nó arna ndícheadú

Costais agóidí le fómhas ag an Máistir Fómhais 
O. 99 r. 38 (2).

Iarratas chun an Mháistir Fómhais chun athbhreithniú a
 dhéanamh ar O. 99 r. 38 (1).

Seachadadh agóidí O. 99 r. 38 (1). 
Máistir Fómhais, an

Deimhnithe fómhais a eisiúint, le O. 99 r. 38 (1, 3, 6). 
Luafar na forais agus na fáthanna lena chinneadh,

 cathain a O. 99 r. 38 (2).
Tuarascáil uaidh, maille le doiciméid eile, a chur chuig 

an Ard-Chúirt, le O. 99 r. 38 (5).
Breithiúnas mainneachtana

Breithiúnas le haghaidh suime leachtaithe i ndiaidh an 
láithris de réir toghairme O. 99 r. 43.

         ”         marcáilte trí mhainneachtain i gcaingean ar
 ionstraim shoshannta

Deimhniú a thaisceadh á dheimhniú gan aon chaingean
 eile a bheith ann O. 99 r. 44.

Cáin bhreisluacha
Sonraí le lua sa mhionnscríbhinn forais O. 99 r. 45.

Gach cás neamhchosanta, i
Cáin bhreisluacha a bheith nó gan a bheith iníoctha le

 lua sa mhionnscríbhinn forais O. 99 r. 45.
Láithriú, de mhainneachtain

Éileamh leachtaithe O. 99 rr. 39, 40.
Éileamh a shásamh, tar éis an toghairm a sheirbheáil

 O. 99 r. 42.
Suim arna gnóthú a bheith níos lú ná an tsuim a 

bheidh tar éis bheith dlite ar dháta na seirbheála 
O. 99 r. 41.

Ceart chun
Cáin bhreisluacha ar chostais a áireamh i gcostais, féadfar 

O. 99 rr. 1 (6), 45.
Caingean a aistriú ó íoschúirt go dtí an Ard-Chúirt O. 99 r. 2.
Dámhachtain

Aon chéim de na himeachtaí nó tar éis críoch a bheith
 leo, féadfar dámhachtain a dhéanamh ag O. 99 r. 5 (1). 
Costais fhómhasta a íoc ó chéim shonrach nó suas go

 céim shonrach, féadfar a ordú O. 99 r. 5 (2).
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Cuid de chostais fhómhasta a íoc, féadfar a ordú 

O. 99 r. 5 (2).
Íoc láithreach, féadfar a ordú iad a O. 99 r. 5 (1).
Suim i gcomhlán a íoc in ionad costas fómhasta, féadfar

 a ordú O. 99 r. 5 (2). 
Dliteanas pearsanta aturnae i leith costas

Costais arna dtabhú go míchuí O. 99 r. 7.
    ’’    nach mbeidh aon toradh tar éis bheith orthu 

O. 99 r. 7.
Imeachtaí a bheith bactha de dheasca mainneachtana

 aturnae O. 99 r. 6.
Eisiata ach amháin le hordú nó faoi na Rialacha O. 99 r. 1 (2).
Fiosrúchán chun teideal chuig leagáid, airgead nó scair a

 fhionnadh O. 99 r. 3 (1). 
I gcás nach mbeidh ach cuid de na daoine a bheidh i

Fritháireamh i leith costas nó damáistí incheadaithe
 d’ainneoin lian aturnae O. 99 r. 4.

Leanfaidh costais an t-imeacht
Saincheisteanna a tharraingt anuas in éileamh nó i

 bhfrithéileamh, de ghnáth i gcás ina ndéanfar 
O. 99 r. 1 (4). 

Saincheisteanna a thriail le giúiré, de ghnáth i gcás ina
 ndéanfar O. 99 r. 1 (3).

Muirir agus caiteachais a bheidh tabhaithe le réasún a áireamh
 sna costais, féadfar O. 99 r. 1 (5).

Ordú nó faoi na Rialacha, eisiata ach amháin le O. 99 r. 1 (2).
Rogha na nUaschúirteanna, a bheith faoi réir O. 99 r. 1 (1).

Aturnaetha
Aturnae ar leith a fhostú O. 99 r. 52.
Costais is iníoctha le O. 99 r. 51––W. Cuid IV. 

Caiteachais taistil, agus caiteachais eile, an Teachtaire

 O. 99 r. 57 (3). 
Ceadú ag an Scrúdaitheoir roimh íoc, le O. 99 r. 57 (1).

 bharántas nó níos mó O. 99 r. 57 (2).
Ceantálaithe, cuntasóirí, glacadóirí agus luachálaithe etc.

Muirir le fómhas ag an Máistir Fómhais roimh íoc 
O. 99 r. 56.

Eastáit bheaga O. 99 rr. 53, 54.
Féadfaidh an Scrúdaitheoir suim a thomhas i leith costas, 

cathain a O. 99 r. 54.
Fómhas gan ordú, cathain a cheadófar O. 99 r. 49.
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Ordú gan a bheith ag teastáil sula ndéanfar costais áirithe a 

fhómhas O. 99 r. 49.

Airgead a airleacan chuig an teachtaire, féadfaidh 
O. 99 r. 57 (3).

Ordú ón gcúirt chun costais a íoc ag teastáil de ghnáth
 O. 99 r. 55.

Toghairm féichiúnaí san áireamh i gcostais achainí, cathain a
 bheidh costais O. 99 r. 50.

Foirmeacha––Foscríbhinn W.
Fómhas, a

Abhcóide
Atáillí réasúnacha a cheadú O. 99 r. 37 (28).
Beirt abhcóide, i gcás ina gceadófar costais 

O. 99 r. 37 (27).
Ceapadh ag an gcúirt, arna

Lamháltas i leith táillí O. 99 r. 37 (21).
Comhairle a fháil ó O. 99 r. 37 (10). 
Comhchomhairliúcháin, costais O. 99 r. 37 (30).
Láithriú, cathain a cheadófar caiteachais 

O. 99 r. 29 (14).
Táille áirithíochta amhail idir páirtí agus páirtí, ní

 cheadófar O. 99 r. 37 (29).
    ’’    gan a bheith incheadaithe mura mbeidh sí fíor-

dheimhnithe le síniú O. 99 r. 37 (26).
    ’’    mhionteagaisc i gcás nach mbeidh aon triail nó

 éisteacht tar éis bheith ann, féadfaidh sé nach 
gceadófar O. 99 r. 37 (25).

    ’’    speisialta, ní cheadófar O. 99 r. 37 (18).
Achtúirí, ceannaithe, cuntasóirí agus innealtóirí, etc.

Lamháltas i leith táillí le socrú ag an Máistir Fómhais de 
ghnáth, an O. 99 r. 37 (21).

Aturnae
Dearmad, faillí nó rófhaichill, costais a dhícheadú mar

 gheall ar O. 99 r. 37 (18).
Dhá pháirtí nó níos mó, ag feidhmiú ar son 

O. 99 r. 37 (3, 5, 6).
Forghéilleadh táillí mar gheall ar mhoill nó bac a chur

 ar an bhfómhas O. 99 r. 32.
Loiceadh bille a chur síos lena fhómhas 

O. 99 r. 33 (1).
       ’’       deimhniú fómhais a thógáil O. 99 r. 33 (4).

Aturnae agus cliant, idir
Bille costas

Cur síos lena fhómhas, cathain a fhéadfaidh cliant
 é a O. 99 r. 33 (1, 2).
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Breithniú a chríochnú

Deimhniú fómhais le tógáil O. 99 r. 33 (3).
Loiceadh aturnae an deimhniú a thógáil

 O. 99 r. 33 (4).
Deimhniú eatramhach i dtaobh coda den tsuim is in-

íoctha le cliant O. 99 r. 30.
Ordú á ordú suim a bheidh deimhnithe a íoc

 O. 99 r. 30.
Aturnae céanna ach imeachtaí ar leithligh ag gach duine de

 bheirt chosantóir, an O. 99 r. 37 (6).
Billí costas

Cead ag teastáil chun bille a athrú tar éis é a thaisc-
eadh O. 99 r. 29 (3).

   ’’     ’’      ’’         ’’    ní breise a chur isteach i mbille
tar éis é a thaisceadh O. 99 r. 29 (3).

Ceangal in imleabhair, le O. 99 r. 29 (15). 
Cur síos lena bhfómhas, cathain a fhéadfaidh cliant

O. 99 r. 33 (1, 2).
Fógra faoi fhómhas

Cosantóir tar éis loiceadh láithriú, i gcás ina
 mbeidh an O. 99 r. 16.

Eisiúint, a O. 99 rr. 27, 28.
Seirbheáil, a O. 99 r. 28.

Formhuinithe O. 99 r. 29 (1, 2).
Innéacs na mbillí fómhasta a iniúchadh O. 99 r. 24.
Marcálacha le déanamh ag an Máistir Fómhais

 amháin O. 99 r. 29 (4).
Mionnscríbhinn forais, ábhar O. 99 r. 29 (10)

Ábhar srianta, le toiliú, cathain a bheidh an 
O. 99 r. 29 (10).

Próiseáil de réir uainíochta de ghnáth, le O. 99 r. 17. 
Scriosadh amach le déanamh ag an Máistir Fómhais

 amháin O. 99 r. 29 (4).

Iniúchadh, a O. 99 r. 20.
Taisceadh gach bille le taifeadadh O. 99 r. 19.

Taifead a iniúchadh, an O. 99 r. 20.

Meabhrán le síniú ag an aturnae O. 99 r. 18.
Ullmhú, a O. 99 r. 29 (5).

Briseadh, le seoladh gan O. 99 r. 31.
Ciste, eastát, sócmhainní cuideachta nó idir aturnae agus

 cliant, costais is iníoctha as

O. 99 r. 52.
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Costais mhéadaithe arna dtabhú go míchuí 

O. 99 r. 37 (24).
Dícheadú breise i gcás ina ndéanfar an séú cuid den

 bhille a dhícheadú O. 99 r. 29 (13).
Fógra do chliant á rá bille costas a bheith le fómhas

 O. 99 r. 37 (16).
Páirtithe a bheith i láthair nuair a bheidh an fómhas á

 dhéanamh O. 99 r. 37 (15).
Loiceadh bille a chur síos lena fhómhas 

O. 99 r. 33 (5).
       ’’        deimhniú fómhais a thógáil O. 99 r. 33 (5).

Comhsheiceadóirí nó comhiontaobhaithe a dhéanfaidh
 cosaint ar leithligh O. 99 r. 37 (7).

Costais thomhaiste, ní gá fómhas i leith O. 67 r. 99 (2).
Cuntais i leith eisíocaíochtaí a bheidh muirearaithe i mbille

 costas O. 99 r. 29 (8a).
Cur ar atráth

Costais an lae a íoc, ar O. 99 r. 37 (33).
Fógra faoin gcéad choinne eile le tabhairt O. 99 r. 31.

Dearmad, dícheadú muirir arna thabhú trí O. 99 r. 37 (18).
Deimhnithe, formhuinithe ar O. 99 r. 29 (7).
Deimhniú ar na costais a bheidh ceadaithe a ullmhú 

O. 99 r. 29 (11).
Doiciméid

Ábhar neamhriachtanach nó cráiteach O. 99 r. 37 (13). 
Aturnae céanna ag dhá pháirtí, an O. 99 r. 37 (3, 5, 6).
Cóipeanna a bheidh déanta sna táillí a cheadófar, áireofar 

O. 99 r. 37 (1).
         ’’      ’’  fháil ón bpáirtí eile O. 99 r. 37 (12).
Dréacht arna shocrú ag abhcóide arna cheapadh ag an

 gcúirt 

ní cheadófar O. 99 r. 37 (4). 
Iniúchadh, a O. 99 r. 37 (11).
Máistir Fómhais á cheangal ar an Scrúdaitheoir nó ar an 

gCláraitheoir iad a thabhairt ar aird, an 
O. 99 r. 34.

Mionnscríbhinní a ullmhú O. 99 r. 37 (2).
Tabhairt ar aird ar fhómhas, le O. 99 r. 29 (7, 8a, 9, 10).

Faillí, dícheadú muirir arna thabhú le O. 99 r. 37 (18).
Fianaise

Athscríbhinn d’fhianaise, táillí ar  O. 99 r. 36. 
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Finnéithe
Freastal

críche O. 99 r. 37 (8).

thoghairm O. 99 r. 25.
Ní cheadófar caiteachais speisialta 

O. 99 r. 37 (18).
Luathscríobhaithe, táillí O. 99 r. 36 (1).
Máistir Fómhais, an

Finnéithe a thoghairm agus a cheistiú etc., 
cumhacht chun O. 99 r. 25.

Fóilió le 72 fhocal a chuimsiú O. 99 r. 37 (9).
Foscríbhinn W a chur i bhfeidhm O. 99 r. 37 (22).
Freastal páirtithe os comhair an Mháistir Fómhais 

O. 99 r. 37 (15).
Fritháireamh i gcás ina mbeidh oibleagáidí frithpháirteacha 

ann costais a íoc O. 99 r. 37 (14).
Iarratas chun na cúirte faoi a. 2 den Attornies & Solicitors

(Ir.) Act, 1849—O. 99 r. 15.
Innéacs na mbillí costas fómhasta a iniúchadh O. 99 r. 24.
Íoc ítime ceadaithe le deimhniú, nuair a  bheidh

O. 99 r. 29 (8b).
Leasú ar phléadálacha an ghearánaí

Costais an chosantóra le costais a áireamh a bheidh
 curtha air le O. 99 r. 37 (19, 20).

Loiceadh duine a bheidh i dteideal a chostais a fhómhas
 O. 99 rr. 33 (5), 37 (17).

Máistrí Fómhais
Billí costas

Marcálacha O. 99 r. 29 (4).
Nóta faoi ítimí a cheadófar agus a dhícheadófar

 O. 99 r. 24.
Próiseáil de réir uainíochta O. 99 r. 17.
Scriosadh amach O. 99 r. 29 (4).

Cabhrú lena chéile, le O. 99 r. 21.
Cleachtas comhionann a urramú O. 99 r. 23.
Dlínse ghinearálta O. 99 r. 14.

Cúiseanna maidir le pósadh, i O. 70 r. 74.
Fáthanna le hagóid a rialú a thabhairt, le O. 99 r. 38 (2).
Finnéithe

Finnéithe a thoghairm agus a cheistiú etc., 
cumhacht chun O. 99 r. 25.
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Imeachtaí os comhair

Caiteachas neamhriachtanach nó míchuí a bheith
 tabhaithe O. 99 r. 37 (31).

Faillí nó mainneachtain pháirtí O. 59 r. 37 (31). 
Innéacs do na billí a thaiscfear lena bhfómhas 

O. 99 r. 19, 20. 
      ’’      ’’   ’’    ’’   costas fómhasta O. 99 r. 24.
Lamháltas speisialta a thabhairt, na forais a lua le haon

 O. 99 r. 37 (35).
Rogha a fheidhmiú, a O. 99 r. 37 (22, 23).
Saoire Fhada, lena shocrú go bhfreastalóidh duine

amháin díobh le linn na O. 99 r. 22.
Teorainneacha ama

Fadú, a O. 99 r. 37 (32).
Forchur, a O. 99 r. 37 (32).

Mionteagasc
Formhuiniú sceideal na ndoiciméad a bheidh ar áir-

eamh sa O. 99 r. 29 (6).
Muirir agus caiteachais

Aturnae do fhreastal chun cur i gcoinne fómhais 
O. 99 r. 29 (12).

Ceartas a bhaint amach, a bheidh tar éis bheith
 riachtanach nó cuí chun an O. 99 r. 37 (18).

Orduithe
Forghníomhú i leith costas deimhnithe O. 99 r. 37 (33).
Formhuiniú, a O. 99 r. 29 (7).

 far costais a bheith le O. 99 r. 26.
Paitinní, i gcaingne mar gheall ar shárú nó ar chúlghairm 

O. 94 r. 13.
Pléadálacha agus fadálacht O. 19 r. 1.
Rófhaichill, dícheadú muirir arna thabhú trí 

O. 99 r. 37 (18).
Scrúdaitheoir dá iarraidh sin, ar an O. 55 r. 2.
Taisceadh bille costas lena fhómhas O. 99 r. 18. 
Tuarascáil ón Máistir Fómhais

Formhuiniú, a O. 99 r. 29 (7).

Forghníomhú
Athbhreithniú breithiúnach, in imeachtaí i leith O. 99 r. 47.
Breithiúnas le haghaidh airgid nó costas (seachas suim

 leachtaithe de mhainneachtain láithriú) O. 99 r. 46.
Méid
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Ábhair ar feitheamh ar theacht i ngníomh do na Rialacha 

Cosaint maidir leis an scála costas roimhe sin 
O. 99 r. 13.

Aturnae agus cliant, idir O. 99 r. 11.
Luach saothair aturnae

Acht um Chlárú Teidil, 1964, á rialáil faoin 
O. 99 r. 12 (3).

Solicitors’ Remuneration Act, 1881, á rialáil faoin
 O. 99 r. 12 (3).

Páirtí agus páirtí, idir O. 99 r. 10.
Scála is infheidhme maidir le gnó cointinneach 

O. 99 r. 12 (1)—W. Codanna I, II 7 IV. 
Liúntas speisialta a fhéadfaidh an Máistir Fómhais

 a cheadú O. 99 r. 12 (2).
Teorannú, a

Caingean chun suim leachtaithe a ghnóthú
Inar mó ná £2,500 ach nach mó ná £7,500 an méid a

 bheidh gnóthaithe, i gcás O. 99. r. 8 (2).
Nach mó ná £2,500 an méid a bheidh gnóthaithe, i gcás

O. 99 r. 8 (3).
Caingean maidir le tort inar mó ná £2,500 ach nach mó ná

 £7,500 na damáistí a bheidh gnóthaithe
––O. 99 rr. 8 (1), 9.

      ’’        nach mbeifear tar éis í a thionscnamh sa chúirt is
ísle ag a mbeidh dlínse chun an t-ordú a 
dhéanamh a bheifear tar éis a dhéanamh

Deimhniú speisialta ó bhreitheamh na trialach 
O. 99 r. 9.

CREIDIÚNAITHE
Fógráin do O. 55 rr. 23-26.

Cuideachtaí (foirceannadh) O. 74 rr. 20, 95.
Riarachán eastáit, ag éileamh O. 54 rr. 1, 2. 

Agus féach Achtanna na gCuideachtaí; Féimheacht; Scrúd-
    aitheoir, an.

CROSCHEISTIÚ
Dícheadú ceisteanna i O. 36 r. 37.
Teisteoir

Achomhairc ón gCúirt Chuarda O. 61 r. 8.
Cúiseanna maidir le pósadh O. 70 r. 40.
Féimheacht, i O. 76 rr. 25, 83.
Ginearálta, go O. 39 r. 1—O. 40 r. 1.
Toghairm achomair, nós imeachta le O. 37 r. 2.
       ’’       speisialta, nós imeachta le O. 38 r. 3.
Triail le mionnscríbhinn O. 40 rr. 31, 32.
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CUIDEACHTAÍ (FOIRCEANNADH)
Achainí chun cuideachta a fhoirceannadh ag an gcúirt

Cóip a fháil O. 74 r. 13.
   ’’   shéalaithe le húsáid mar scríbhinn bhunaidh O. 74 r. 8.
Fíorú le mionnscríbhinn O. 74 r. 12.
Fógairt O. 74 r. 10––M. 5.
Foirmeacha O. 74 r. 7––M. 2-4.
Seirbheáil O. 74 r. 11.
Tíolacadh O. 74 r. 8.

Leachtaitheoir sealadach a cheapadh O. 74 r. 14.
Tráth agus áit na héisteachta le socrú O. 74 r. 9.

Athrú ar an tráth a bheidh ceaptha O. 74 r. 9.
Formhuiniú achainí agus cóipe O. 74 r. 9.

Achainíocha
Achainíoch, duine a chur in ionad O. 74 r. 18.
Éisteacht

Fógra á rá é a bheith ar intinn láithriú O. 74 r. 15.
Liosta daoine a mbeidh ar intinn acu láithriú O. 74 r. 16.
Tráth agus áit le socrú O. 74 r. 9.

Mionnscríbhinn i gcoinne
Comhdú, a O. 74 r. 17.

Fógra faoi O. 74 r. 17.
Achomharc chun na cúirte faoi a. 279 i gcoinne comhshocraíochta

 le creidiúnaithe
Toghairm speisialta, le O. 74 r. 135 (4).

Achomharc chun na cúirte i bhfoirceannadh toilteanach
Toghairm speisialta de ghnáth, le O. 74 r. 138.

Aire Tionscail agus Tráchtála, an O. 74 r. 131 (4-9). 
Breitheamh a shannadh O. 74. r. 3.
Coiste iniúchta O. 74 rr. 38, 39, 50, 53.

Ceapadh le fógairt O. 74 r. 53.
Críoch an fhoirceanta

Dáta O. 74 r. 129.
Ráitis ó na leachtaitheoirí O. 74 r. 130.

Cruinnithe
Arna ngairm ag an leachtaitheoir O. 74 r. 57.

Caiteachais O. 74 r. 60.
Cruthúnas ar an bhfógra a bheith seolta O. 74 r. 58.

Atráthuithe O. 74 rr. 65, 66.
Cathaoirleach O. 74 rr. 61, 66 (1), 71, 73, 80.
Córam O. 74 r. 66.
Daoine a bheidh i láthair, liosta de O. 74 r. 73 (2).
Ionad O. 74 r. 59.
Miontuairiscí O. 74 r. 73 (1).
Rialacha is infheidhme O. 74 r. 56.
Rúin

Comhdú, an leachtaitheoir do O. 74 r. 63.
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Cuideachtaí (Foirceannadh)—ar leanúint.
Rite, cathain a mheasfar iad a bheith O. 74 rr. 62, 64.

Seachvótálaithe O. 74 rr. 74-85.
Vótaí

Cathaoirleach le cearta vótálaí a rialú, an O. 74 r. 71. 
Cearta creidiúnaí O. 74 rr. 67, 68.

Creidiúnaí urrúis O. 74 rr. 69, 70, 72. 
Cruinniú creidiúnaithe etc. arna ghairm faoi a. 232––O. 74 r. 50.

 éisteacht, an O. 74 r. 52.
Rialacha lena rialófar an cruinniú O. 74 rr. 56, 67.
Tráth agus áit a fhógairt O. 74 r. 51.

Cruinniú creidiúnaithe etc. faoi a. 309 
Cathaoirleach O. 74 r. 55 (2).

Cruinniú faoi a. 270 arna ghairm ag creidiúnaí O. 74 r. 57 (3).

Costais O. 74 rr. 100, 104.
Cruthú foirmiúil ag teastáil, cathain a bheidh O. 74 rr. 102, 103.
     ’’          ’’       gan a bheith ag teastáil ar dtús

O. 74 rr. 102, 109.
Éileamh amháin thar ceann fostaithe iomadúla O. 74 r. 110.
Fiach is iníoctha in futuro O. 74 r. 108.
Fiacha a luaitear in a. 285 (2) (e)––O. 74 r. 109.
Íocaíocht thréimhsiúil, i leith O. 74 r. 106.
Ionstraim shoshannta O. 74 r. 111.
Lascainí le baint as éilimh O. 74 r. 105.
Luach an éilimh ar dháta an ordaithe chun an chuideachta

 a fhoirceannadh O. 74 r. 99.
Ús O. 74 r. 107.

Cuntas Leachtaithe na gCuideachtaí
O. 74 rr. 129 (b), 131––O. 77 rr. 98-103. 

Airgead a thaisceadh O. 74 r. 131––O. 77 r. 100.
Íocaíocht as, iarratas ar O. 74 r. 131 (7, 8)—O. 77 r. 103.

Díbhinní
Dearbhú, a

Ceadú na cúirte ag teastáil O. 74 rr. 112, 115.
Cur siar, a O. 74 rr. 114, 115.
Fógraí le cur chuig creidiúnaithe O. 74 r. 113.

Íoc le tríú páirtí, a O. 74 r. 116.
Díbhinní neamhéilithe agus iarmhéideanna nach mbeidh curtha

 chun feidhme O. 74 r. 131.
Aire Tionscail agus Tráchtála, éilimh ón O. 74 r. 131 (4, 5, 6).

Díolacháin mhaoine O. 74 rr. 39, 41, 124.
Dliteanais chuideachta

Fionnadh
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Cuideachtaí (Foirceannadh)—ar leanúint.
Fógra á cheangal ar chreidiúnaithe a n-éilimh a

 chruthú O. 74 r. 98—M 39. 
Loiceadh déanamh de réir an fhógra, éileamh

 dícheadaithe ar O. 74 r. 98.
Fógrán le haghaidh éileamh O. 74 r. 95––M 35.
Freastal creidiúnaithe gan a bheith ag teastáil ar dtús

O. 74 r. 96.

Barúil gur ceart éilimh áirithe a cheadú O. 74 r. 97.

O. 74 r. 97.
Luach an éilimh ar dháta an ordaithe foirceanta O. 74 r. 99.
Scrúdaitheoir le héilimh a bhreithniú, an O. 74 r. 98.
Toradh ar éilimh a bhreithniú, an

Deimhniú ag an Scrúdaitheoir, le O. 74 r. 101.
Doiciméid

Seirbheáil
Foirceannadh ag an gcúirt, i gcoitinne i O. 74 r. 6.

Teideal O. 74 r. 5.

Earraí cuideachta a thógfar i bhforghníomhú 
Fógra don sirriam O. 74 r. 56.

Finnéithe a cheistiú O. 74 r. 125.
Foirmeacha––Foscríbhinn M

Ní foláir iad a úsáid O. 74 r. 4.
Treoracha iontu le comhlíonadh, na O. 74 r. 4.

Glaochanna ar ranníocóirí
Iarratas le foriarratas iar bhfógra O. 74 r. 92.
Mainneachtain ranníocóra O. 74 r. 94.
Ordú lena ndéanfar

Imeachtaí eile a chur ar atráth O. 74 r. 94. 
Seirbheáil O. 74 r. 93.

Iarratais
Ar íocaíocht as Cuntas Leachtaithe na gCuideachtaí

Toghairm Speisialta O. 74 r. 131 (7).
Chun airgead a bheidh íoctha isteach sa Státchiste a ghnóthú 

Toghairm Speisialta O. 74 r. 131 (9).
Chun na cúirte i gcoitinne i bhfoirceannadh toilteanach

Toghairm Speisialta O. 74 r. 138.
Faoi a. 184 ar chead chun gníomhú mar stiúrthóir nó mar

 bhainisteoir
Foriarratas iar bhfógra, le O. 74 r. 49.

   ”   a. 201 ar chruinniú de chreidiúnaithe nó de chomhaltaí
Foriarratas ex parte, le O. 74 r. 135 (1).

   ”   a. 217 ar bhac ar chaingean i gcoinne cuideachta sna
 hUaschúirteanna
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Cuideachtaí (Foirceannadh)—ar leanúint.
Foriarratas iar bhfógra, le O. 74 rr. 133, 136.

Faoi a. 217 chun caingean i gcoinne cuideachta a shrianadh
Foriarratas iar bhfógra, le O. 74 r. 133, 136. 

   ”   a. 234 chun foirceannadh a neamhniú
Foriarratas iar bhfógra, le O. 74 r. 136.

   ”   a. 236 chun maoin a sheachadadh ar leachtaitheoir
Foriarratas iar bhfógra, le O. 74 r. 136.

   ”   a. 237 go n-íocfaidh ranníocóir airgead le cuideachta
Foriarratas iar bhfógra, le O. 74 r. 136.

   ”   a. 243 chun leabhair na cuideachta a iniúchadh
Foriarratas iar bhfógra, le O. 74 r. 136.

   ”   a. 245 go bhfreastalóidh duine ag a mbeidh faisnéis faoin
 gcuideachta

Foriarratas ex parte, le O. 74 r. 135 (2).
   ”   a. 247 chun ranníocóir éalaitheach a ghabháil

Foriarratas ex parte, le O. 74 r. 135 (2, 3). 
   ”   a. 287 (3) maidir le tosaíocht chalaoiseach líomhnaithe

Foriarratas iar bhfógra, le O. 74 r. 136.
   ”   a. 297 ar dhearbhú ar dhliteanas duine i leith fhiacha na

 cuideachta
Foriarratas iar bhfógra, le O. 74 r. 49.

   ”   a. 298 chun airgead a bheidh curtha chun mífheidhme
 a aisíoc

Foriarratas iar bhfógra, le O. 74 r. 49.
   ”   a. 299 chun cion coiriúil a tharchur chuig an Ard-Aighne

Foriarratas iar bhfógra, le O. 74 r. 136.
   ”   a. 347 agus a. 348 chun caingne áirithe a bhacadh nó a

 shrianadh
Foriarratas iar bhfógra, le O. 74 r. 136.

dhliteanas
Foriarratas iar bhfógra, le O. 74 r. 49.

Bás O. 74 r. 36.
Ceadú na cúirte a fháil, nós imeachta chun O. 74 r. 126.
Ceapadh, a

Ceapachán a fhógairt O. 74 rr. 29, 35.
Ordú, le

Cóip fhianaithe a thaisceadh sa bhanc O. 72 r. 32.
Foirm O. 74 r. 32––M. 12.

Sirtheoireacht O. 74 rr. 79.
Urrús le tabhairt O. 74 rr. 31-34.

Comhad doiciméad a choimeád, le O. 74 r. 132.
Cóip de dhoiciméid a fháil O. 74 r. 132.
Comhad a iniúchadh O. 74 r. 132.
Tabhairt ar aird, a O. 74 r. 132.
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Cuideachtaí (Foirceannadh)—ar leanúint.
Cruinnithe

Creidiúnaithe nó ranníocóirí O. 74 r. 54.

 O. 74 r. 57.
Rialacha ginearálta O. 74 r. 56.

Cuntais
Cuntas críochnaitheach

Cur chun feidhme an iarmhéid le deimhniú 
O. 74 r. 137.

Deimhniú an Scrúdaitheora O. 74 r. 137.
Iarratas chun an chuideachta a dhíscaoileadh

 O. 74 r. 137.
Iarratas ar ordacháin O. 74 r. 137.

Formheas agus fíorú O. 74 r. 48.

Cuntas bainc
Airgead a gheofar le taisceadh laistigh de sheacht lá 

O. 74 r. 32.
Loiceadh é a thaisceadh go pras O. 74 r. 117.

Aistarraingtí as O. 74 r. 121.
Infheistiú iarmhéid sochair barrachais O. 74 r. 122.

Díbhinní agus ús le taisceadh O. 74 r. 123.
Ionstraimí soshannta etc. le taisceadh sa bhanc 

O. 74 r. 118.
Ionstraimí taiscthe a thabhairt ar ais O. 74 r. 121.

Ordú á ordú íocaíocht a dhéanamh isteach sa chúirt
Fianaise ar neamhíoc O. 74 r. 120.
Fógra agus deimhniú maidir le comhlíonadh 

O. 74 r. 119.
Díolacháin mhaoine O. 74 rr. 39, 41, 124.
Duine eile a cheapadh ina ionad ar é d’fháil bháis, do chur nó

Leabhair chuntais na cuideachta a sheiceáil agus a cheartú
 O. 74 r. 37.

Luach saothair O. 74 rr. 38, 46.
Dícheadú

Airgead arna choinneáil go míchuí O. 74 r. 117.
Obair déanta ag duine eile, i gcás ina mbeidh 

O. 74 r. 47. 
Sirtheoireacht, de dheasca O. 74 r. 79.

Ordaithe ag an gcúirt O. 74 r. 46.
Fiosrúchán arna ordú ag an gcúirt O. 74 r. 46.

Moill le foirceannadh a thabhairt chun críche
Ráitis curtha chuig cláraitheoir na gcuideachtaí 

O. 74 rr. 129, 130.



72

Cuideachtaí (Foirceannadh)—ar leanúint.

Scaradh léi ar é a bhreithniú ina fhéimheach O. 74 r. 42.
Ranníocóirí

Glaochanna ar––Féach supra.
Liosta

Iarratas chun é a shocrú O. 74 r. 87.
Socraíocht arna deimhniú ag an Scrúdaitheoir

 O. 74 r. 88.
Leasú, a O. 74 rr. 87, 89.

Sochair seachas luach saothair a fháil, toirmeasc ar 
O. 74 rr. 38, 40, 41. 

Sócmhainní na cuideachta

 bheith ina O. 74 rr.  39, 41.
Fáltais as iad a dhíol a fháil, leis na O. 74 r. 44.

Tuairisc air sna himeachtaí O. 74 r. 45.
Urrús a thabhairt O. 74 rr. 31, 33.

Urraí a dhaingniú, le héifeachtúlacht O. 74 r. 34.
Leachtaitheoir sealadach

Ceapadh, a
Iarratas chun O. 74 r. 14 (1).
Ordú ón gcúirt O. 74 r. 14 (2).

Costais agus caiteachais O. 74 r. 14 (3).
Mínithe O. 74 rr. 1 (1), 54.
Ordú foirceanta

Fógairt, a O. 74 r. 20––M. 11.
Fógra chun dul ar aghaidh

Athrú, a O. 74 r. 21.
Seirbheáil O. 74 r. 21.

Fógra formhuinithe le bheith in O. 74 r. 19.
Foirm O. 74 r. 20––M. 10.

O. 74 r. 21.
Ráitis ghnóthaí

Achoimre le dáileadh ag an L.O. O. 74 r. 28 (1).
Féadfar achoimre ar fhoirceannadh toilteanach a

 dháileadh O. 74 r. 28 (2).
Costais agus caiteachais, meastachán ar

Nochtadh roimh ré don L.O. nó don chúirt O. 74 r. 25.
Foirm O. 74 r. 27––M. 13.
Ligean thar ceal, nuair a bheifear ag iarraidh iad a O. 74 r. 26.

Rialacha is infheidhme maidir le cruinnithe O. 74 r. 56.
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Cuideachtaí (Foirceannadh)—ar leanúint.
Séanadh maoine

Leas léasach O. 74 r. 84 (2).
Tríú páirtí

Maoin a dhílsiú do O. 74 r. 85.
Ús arna éileamh ag O. 74 r. 84 (3).

Údaraithe ar shlí eile seachas le halt 290 (1)
Toghairm speisialta, iarratas le O. 74 r. 84 (1).

Údaraithe le halt 290 (1)
Foriarratas ex parte, iarratas le O. 74 r. 84 (1).

Sócmhainní cuideachta

Díol

 cheannach de ghnáth, an O. 74 rr. 39, 41.

an O. 74 r. 44.

O. 74 r. 91. 
Tosaíochtaí éileamh i gcoinne O. 74 r. 128.

CÚIRT ACHOMHAIRC CHOIRIÚIL, AN
Achomharc

Díbhe ar loiceadh láithriú O. 86 r. 19 (8).
Forais a bheith teorannaithe prima facie le hábhar an fhógra 

O. 86 r. 4.
Le

Deimhniú ó bhreitheamh na trialach O. 86 r. 3.
Fógra achomhairc

O. 86 rr. 4, 31, 32—Foscr. U. Uimh. 2.
Teorainn ama lena sheirbheáil, an O. 86 r. 5. 

Fadú O. 86 r. 8.
Fógra um iarratas ar chead

O. 86 r. 4, 31, 32—Foscr. U. Uimh. 3. 
Féadfar a mheas gur fógra achomhairc é O. 86 r. 6.
Neamhshubstaintiúil, má dhealraíonn sé don 

Chláraitheoir é a bheith  O. 86 r. 26.
Teorainn ama lena sheirbheáil, an O. 86 r. 5.

Fadú O. 86 r. 8.
Tréigean O. 86 r. 23.

Achomharcóir agus iarratasóir

Fógra le tabhairt do O. 86 rr. 19 (1), 22, 24 (5), 28 (1).
Gabháil, a O. 86 rr. 19 (10, 14, 15), 36.
I láthair ag an éisteacht
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Cúirt Achomhairc Choiriúil, an—ar leanúint.
Duine faoi bhannaí bheith, iallach ar O. 86 r. 19 (8).
     ’’   i gcoimeád i dteideal bheith O. 86 rr. 22 (1), 25 (1).

Loiceadh na rialacha a chomhlíonadh O. 86 r. 38.
Aiseag maoine O. 86 rr. 10, 12, 27.
Athscríbhinn de na nótaí O. 86 r. 14.

Íoc, ar tháillí a O. 86 r. 14 (4).
Saor in aisce O. 86 r. 17 (2).

Bannaí O. 86 r. 19.
Achomharcóir a scaoileadh faoi bhannaí O. 86 r. 19 (2, 7).
Ordú a chúlghairm agus a athrú O. 86 r. 19 (9, 14). 
Tabhairt suas, loiceadh O. 86 r. 19 (8).

Barántais chun an t-achomharcóir a ghabháil
O. 86 rr. 20 (8, 10, 14), 36.

Cláraitheoir O. 86 rr. 20, 21.
Clár cásanna O. 86 r. 20 (1).
Cóip de dhoiciméid a thabhairt O. 86 r. 17.
Deimhniú ó O. 86 r. 9 (4).
Fógraí O. 86 rr. 7, 19 (1, 3, 13), 22, 23, 24 (5), 28. 
Liosta na gcúiseanna O. 86 r. 20.
Páipéir a fháil agus a thabhairt ar ais O. 86 rr. 9 (4), 15, 21. 
Tuarascáil ón luathscríbhneoir O. 86 rr. 14, 26. 

Cúirt na trialach
Breitheamh na trialach

Deimhniú ó O. 86 r. 3.
Fíneálacha agus cúirtbhannaí O. 86 r. 9 (3, 4). 

Orduithe ó
Athrú nó a neamhniú, féadfar iad a

O. 86 rr. 11 (1), 27.
Fionraí, a O. 86 rr. 11, 12.

Ar théarmaí O. 86 r. 11 (3).

Tuarascáil ó O. 86 r. 18.
Cléireach O. 86 r. 1.

Cúirtbhannaí a chur ar aghaidh, le O. 86 r. 9 (3).
Deimhniú ciontaithe a eisiúint O. 86 r. 13 (1, 2).
Taifead ar orduithe a choimeád, le

O. 86 rr. 11 (1, 2), 28 (2).
Cúirtbhannaí O. 86 rr. 9 (3, 4), 19.

Eistréatadh O. 86 rr. 9 (4), 19 (16).
Doiciméid

Cóipeanna a fháil O. 86 rr. 17, 32.
Iniúchadh, páirtí leasmhar do O. 86 rr. 16 (1), 20 (1).

Tabhairt ar aird le hordú ón gCúirt O. 86 r. 16 (2, 3). 
Tuarascáil ó bhreitheamh na trialach, iarraidh ar O. 86 r. 18. 
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Cúirt Achomhairc Choiriúil, an—ar leanúint.
Feidhmiúchán ar son páirtithe O. 86 r. 24 (10).
Fíneálacha

Aisíoc O. 86 r. 9 (5).
Coinneáil go dtí go gcinnfear an t-achomharc, le

O. 86 r. 9 (1).
Duine i gcoimeád mar gheall ar neamhíoc, measfar pian- 

bhreith a bheith curtha ar  O. 86 r. 9 (2).
Íocaíocht i gcás ina dtabharfar deimhniú ó bhreitheamh na 

trialach O. 86 r. 9 (3, 4).
Finnéithe

Caiteachais O. 86 r. 24 (8).
Freastal agus a cheistiú, do O. 86 r. 24.

Fógra faoi iarratais O. 86 rr. 29, 31.
Foilseáin O. 86 rr. 1, 15-17.
Foirmeacha O. 86 r. 2—Foscríbhinn U.
Forais achomhairc teorannaithe leis an bhfógra tionscnaimh

O. 86 r. 4. 
Forfheidhmiú dualgas a fhorchuirtear le hOrdú 86—O. 86 r. 36. 
Garda Síochána, an O. 86 rr. 16 (3), 24 (9), 33.
Luathscríbhneoir O. 86 rr. 14, 26.
Mínithe O. 86 rr. 1, 30.
Orduithe ó O. 86 rr. 35-37.
Rialacha a chomhlíonadh, loiceadh O. 86 r. 38.
Rialtóir príosúin O. 86 rr. 19 (13), 32.
Roinn Dlí agus Cirt (Rannóg na bPríosún), an O. 86 r. 34. 
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, an

Ard-Aighne san áireamh i dtagairtí do, an O. 86 r. 30.
Tabhairt ar aghaidh imeachtaí eile a bheith urchoiscthe le linn 

achomhairc O. 86 r. 11 (5).
Teorainneacha ama

Deimhniú ó bhreitheamh na trialach
Iarratas a dhéanamh i ndeireadh na trialach nó laistigh 

de 3 lá ina dhiaidh sin O. 86 r. 3.
Fadú, a O. 86 r. 8.
Fógra achomhairc

Seirbheáil laistigh de 7 lá ó dháta an ordaithe faoi a. 29 
den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961—O. 86 r. 5.

Seirbheáil laistigh de 14 lá ó dháta deonaithe an deimh-
nithe O. 86 r. 5.

Fógra um iarratas ar chead achomhairc 
Seirbheáil laistigh de 7 lá ó dháta diúltaithe an deimhnithe 

O. 86 r. 5.
Urra O. 86 r. 9 (3).

Achomharcóir a ghabháil agus a thabhairt suas, féadfaidh
O. 86 r. 19 (15). 

Deimhniú ó O. 86 r. 19 (5).
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Cúirt Achomhairc Choiriúil, an—ar leanúint.
Faisnéis a chur os comhair Breithimh, féadfaidh

O. 86 r. 19 (10, 11).

CÚIRT, AN
Míniú O. 125 r. 1.

CÚIRT OIBREACHAIS, AN
Acht in aghaidh Idirdhealú (Pá), 1974, achomharc faoin 
   ”    um Chomhionannas Fostaíochta, 1977, achomharc faoin

Costais a cheadú, ordú speisialta ag teastáil chun O. 106 r. 5.
Toghairm speisialta O. 106 r. 1.

Ábhar O. 106 r. 2.
Seirbheáil O. 106 r. 3.
Teideal O. 106 r. 2.
Tréimhse ama chun í a eisiúint, an O. 106 r. 4.

Fadú, a O. 106 r. 4.

CÚIS NÓ ÁBHAR 
Aistriú ar chuideachta a fhoirceannadh O. 49 r. 4.
     ”      ó bhreitheamh amháin go breitheamh eile O. 49 rr. 2, 3.
     ”      tar éis ordú a dhéanamh chun sócmhainní a riaradh 

O. 49 r. 4.
Beirt bhreitheamh nó níos mó, éisteacht os comhair O. 49 r. 1.
Comhdhlúthú O. 49 r. 6.

CÚISEANNA MAIDIR LE PÓSADH
Achainí O. 70 r. 1––L. 1.

Ábhar O. 70 r. 2.
Comhdú, a O. 70 r. 1.
Foirm O. 70 r. 1––L. 1.
Freagra ar

Foirm O. 70 r. 21––L. 6.
Mionnscríbhinn fíoraithe O. 70 rr. 22, 23.
Pléadálacha breise O. 70 rr. 24, 25.
Seachadadh ar an achainíoch, cóip a O. 70 r. 21.

Imeacht ina dhiaidh sin go dtí go suífear láithriú nó 
mainneachtain láithriú, toirmeasc ar O. 70 r. 14.

Láithriú––Féach Forghairmeacha, infra.
Mionnscríbhinn fíoraithe O. 70 rr. 3, 4.
Ordacháin, iarratas ar O. 36 r. 4.
Seirbheáil, forghairm a––Féach Forghairmeacha, infra.
Taifeadadh le haghaidh trialach O. 36 rr. 13, 26.

Agraí neamhnithe, scrúdú liachta in O. 70 r. 32.
Ailiúnas O. 77 rr. 47-57.
Aiseag chearta an phósta
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Cúiseanna maidir le pósadh—ar leanúint.
Bacadh, cathain a fhéadfaidh freagróir iarratas a dhéanamh 

chun imeachtaí a O. 70 r. 58.
Mionnscríbhinn ón achainíoch O. 70 r. 4.

Astú O. 70 rr. 62, 63.
Aturnae a athrú O. 70 rr. 69, 70––O. 30 (16)––O. 63 rr. 1 (1), 4.
Caomhnóir náin a thoghadh nó a shannadh O. 70 rr. 59, 60.
Costais O. 70 rr. 74-78.

Athrú, aturnae a O. 70 r. 70.
Banchéile

Ordú lena ndéanfar socrú maidir le costais a bheidh 
tabhaithe go dtí tráth na trialach O. 70 r. 75.

    ”    sa triail, nuair a dhéanfar an O. 70 r. 78.
Fómhas ag an Máistir Fómhais, le O. 70 r. 74.
Freagróir iarratas a dhéanamh tar éis dó láithriú, féadfaidh 

an  O. 70 r. 34.
Íoc, ordú ón Máistir chun iad a O. 63 r. 1 (28)––O. 70 r. 77.
Taisceadh, an tráth chun bille costas a O. 70 r. 76.
       ’’        , deimhniú fómhais a O. 70 r. 77.
Urrús i leith costas banchéile

Banna le tabhairt don Mháistir, aon O. 29 r. 7.
Measúnú, a O. 70 r. 75.
Ordú ón Máistir á ordú é a sholáthar O. 70 r. 77.

Éisteacht nó triail
Atráthú, a O. 70 r. 35.
Eatramh deich lá roimh O. 70 r. 33.
Iarratas chun an Mháistir ar ordacháin maidir le O. 36 r. 4.
Taifeadadh, imeachtaí lena haghaidh a O. 36 rr. 13, 26.

Fianaise arna tógáil le mionnscríbhinn O. 70 rr. 36-40.
Comhdú, frith-mhionnscríbhinní a O. 70 r. 37.
Croscheistiú, teisteoirí a O. 70 r. 40.
Cruthúnas le mionnscríbhinn, i gcás ina n-ordóidh an chúirt 

O. 70 r. 36.
Mionnscríbhinn freagartha gan chead, ní cheadófar 

O. 70 r. 39.
Seachadadh ar pháirtithe eile, cóipeanna a O. 70 r. 38.

Fógraí le síniú O. 70 r. 64.
Foirmeacha O. 70 r. 1––Foscríbhinn L.
Forghabháil O. 70 rr. 62, 77.
Forghairmeacha

Baint amach, a O. 63 r. 1 (27)––O. 70 rr. 5, 14.
Comhdú, a O. 70 rr. 11, 12.
Fógairt, a O. 70 r. 12.
Foirm O. 70 r. 6––L. 2.
Láithreas de réir O. 70 rr. 16-18.

Agóid, i ndiaidh O. 70 r. 18.
Foirm O. 70 r. 16––L. 5.
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Cúiseanna maidir le pósadh—ar leanúint.
Iarratas an fhreagróra maidir le costais O. 70 r. 34.
Imeacht de mhainneachtain láithriú O. 70 rr. 14, 79.
Taifeadadh, a O. 70 r. 17.

Ordú chun iad a eisiúint O. 63 r. 1 (27).
Seirbheáil, a O. 70 rr. 7-15.

Deimhniú O. 70 r. 11––L. 3.
Mionnscríbhinn O. 70 r. 15––L. 4.
Seirbheáil ionadach O. 70 r. 10.

Forghníomhú a eisiúint, iarratas ar chead chun O. 42 r. 24.
Íoc, ordú chun costais fhómhasta a O. 70 r. 77.

Gníomh ar achainí, nós imeachta ar O. 70 rr. 41-46.
Idiragróirí O. 70 rr. 19, 59.
Máistir na hArd-Chúirte

Astú agus forghabháil O. 70 r. 62.
Aturnae a athrú O. 70 r. 69.
Íoc, ordú chun costais a O. 70 r. 77.
Leasú, pléadálacha a O. 70 r. 26.
Lia-chigirí a cheapadh O. 70 r. 32.
Ordacháin, iarratas ar O. 36 r. 4.
Páipéar foriarratais easnamhach a thairiscint, cead chun 

O. 70 r. 72. 
Urrús i leith costas a thabhairt, ordú á ordú O. 70 r. 77.

Mionnscríbhinní O. 72 rr. 36-40.

Ordacháin, iarratas chun an Mháistir ar O. 36 r. 4.
Taifeadadh le haghaidh trialach, imeachtaí a O. 36 r. 13.

Orduithe
Cealú cheal fógra O. 70 r. 67.
Follasú, Agarcheisteanna, Iniúchadh etc. O. 36 r. 4.
Forghníomhú a eisiúint, iarratas ar chead chun O. 42 r. 24.

Íoc, costais fhómhasta a O. 70 r. 77.
Seirbheáil phearsanta a dhéanamh, i gcás inar gá O. 70 r. 68.

Páipéir fhoriarratais O. 70 rr. 71-73.
Pléadálacha O. 70 rr. 26-31.

Freagra ar fhreagra an fhreagróra O. 70 rr. 24, 25.
Pléadálacha ina dhiaidh sin, má cheadaítear iad 

O. 70 r. 25.
Leasú, a O. 70 rr. 26, 31.

Leasú iarmhartach ag páirtí dá ndéanfar difear 
O. 70. r. 28.

Seachadadh ar an bpáirtí freasúrach, cóip leasaithe a 
O. 70 r. 28.

Tréimhse ama chun pléadálacha ina dhiaidh sin a 
sheachadadh, an O. 70 r. 27.

Loiceadh pléadáil a chomhdú nó a sheachadadh O. 70 r. 29.
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Cúiseanna maidir le pósadh—ar leanúint.
Saoire Fhada, seachadadh agus comhdú le linn na O. 70 r. 31.
Seirbheáil O. 70 rr. 65-68.
Tuilleadh sonraí, foriarratas iar bhfógra ar a O. 70 r. 30.

Scrúduithe agus tuarascálacha liachta O. 70 r. 32.
Seirbheáil, doiciméid a O. 70 rr. 5-15, 65-68, 79.

Fógra foriarratais O. 70 rr. 64-66, 79.
Fógraí O. 70 rr. 64, 65.
Seirbheáil phearsanta O. 70 rr. 7, 13, 68.

Seirbheáil ionadach O. 70 r. 10.
Triail

Atráthuithe O. 70 r. 35.
Eatramh deich lá ó dháta na n-ordachán O. 70 r. 33.
Iarratas ar ordacháin roimh O. 36 r. 4.

Imeachtaí a thaifeadadh le haghaidh trialach O. 36 r. 13.
Tuairisceoireacht luathscríbhinne O. 123 r. 1.

CUNTAS
Athruithe i O. 40 r. 25.
Caomhnóirí, ó O. 50 rr. 26, 27—O. 67 rr. 63-68, 71, 75-77.
Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte O. 67 rr. 55, 63, 64, 76. 
Cumhacht na cúirte chun a ordú cuntas a thógáil

Aon chéim d’imeachtaí O. 33 rr. 2, 3—O. 36 r. 8.
Cásanna neamhchonspóidte, dlínse an Mháistir i

O. 63 r. 1 (19).
Comhpháirtithe, ar fhoriarratas chun forghníomhiú a eisiúint 

i gcoinne O. 14 r. 10.
Feitheamh ar ordú le haghaidh riaracháin etc., ag O. 54 r. 6.
Foriarratas ar bhreithiúnas, ar O. 41 r. 5.
Mainneachtain láithriú O. 37 r. 13.
Ordacháin maidir le modh O. 33 r. 3.

Cúramaí ar eastát coimircí, ó O. 67 rr. 63-69, 86 (1).
Deimhniú, ordacháin i dtaca le modh O. 33 r. 3.
Fógra ó pháirtí ag díospóid cuntais O. 33 r. 5.

Freagra ar O. 33 r. 5.
Forghabhálaí, ó O. 43 rr. 3, 4—O. 50 rr. 16, 18-21.
Formhuirear O. 33 r. 5.
Glacadóir, ó

Ábhair maidir le Coimircithe Cúirte, in
O. 67 rr. 63-68, 71, 74.

     ’’         ’’      ’’  féimheacht, in O. 76 r. 39.
Faomhadh, cathain agus conas a dhéanfar cuntas a

O. 33 r. 4—O. 55 rr. 18, 20.
Foirm O. 50 r. 19—Foscr. G. Uimh. 20.
Íocaíochtaí le déanamh faoi ordachán O. 50 r. 24.

Ach amháin i gcás eisíocaíochtaí O. 50 r. 24.
Loiceadh cuntas a fhágáil agus a fhaomhadh O. 50 rr. 18, 21.
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Cuntas—ar leanúint.
Lamháil chóir le déanamh O. 33 r. 10.

Féach Foirceannadh Cuideachtaí.
Máistir na hArd-Chúirte

Féadfaidh sé a ordú cuntais a thógáil
O. 37 r. 13—O. 63 r. 1 (19).

       ’’        ’’   cuntais a thógáil O. 36 r. 8—O. 63 r. 2.
Mionnscríbhinn fíoraithe 

Caomhnóir coimircí O. 67 r. 76.
Cúramaí ar eastát coimircí O. 67 r. 63.
Glacadóir O. 50 r. 20.
I gcoitinne O. 33 r.4—O. 40 r. 26.

Míreanna díospóidte O. 33 r. 5.
Moill á chur ar fáil O. 33 r. 11—O. 50 r. 21.
Ordú ag ordú cuntais

Eastát pearsanta O. 33 r. 6.
Eirí O. 33 r. 7.
Fógra chun dul ar aghaidh faoi O. 55 rr. 10, 11.
Foirm O. 33 r. 9—Foscr. G. Uimh. 29.
Riarthóir nó glacadóir pendente lite, ó O. 50 r. 18.
Seirbheáil fógra faoi O. 15 r. 31.

Féach Féimheacht.
Scrúdaitheoir, tógtha os comhair an—Féach Scrúdaitheoir, an.
Seiceadóir nó iontaobhaí, lorgtha ó

Toghairm speisialta O. 3 (4)—O. 54 r. 1.
Páirtithe O. 15 r. 31—O. 54 r. 2.

Toghairm lena ngabhfaidh éileamh ar
Cosantóir ag láithriú (gan aon réamhcheist) O. 37 r. 14.
Formhuiniú, a O. 4 r. 11.
Mainneachtain láithriú O. 13 r. 17—O. 37, r. 13.
Toghairm Achomair O. 2 r. 1 (3).
       ’’       Speisialta O. 3 (4)—O. 54 rr. 1, 2. 
Triail, modh O. 36 r. 8.

CUNTASÓIR, AN
Díolacháin chúirte, údarás chun praghas a ghlacadh O. 51 r. 6.
Mínithe O. 125 r. 1.

Féach freisin Cistí sa Chúirt; Coimircithe Cúirte (seachas 
Mionaoisigh); Life Assurance Companies (Payment into 
Court) Act, 1896, an; Scrúdaitheoir, an.

CUR AR CEAL, A
Agarcheisteanna O. 31 r. 7.
Breithiúnas

A gheofar trí neamhláithriú páirtí sa triail O. 36 r. 33.
De mhainneachtain láithriú O. 13 r. 11.
 ’’              ’’             pléadála O. 27 r. 14.
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Cur ar ceal, a—ar leanúint.
Fógra trialach O. 36 rr. 3, 20.
    ’’    tríú páirtí O. 16 r. 7.
Láithreas O. 12 r. 8.

Comhpháirtí do láithriú O. 14 r. 7.
Neamhchomhlíonadh na Rialacha, mar gheall ar O. 124 rr. 1, 3.

Fógra foriarratais O. 124 r. 3.
Ordú arna dhéanamh ar iarratas ex parte O. 52 rr. 3, 11. 
Toghairm thionscnaimh a sheirbheáil O. 12 r. 26.

Comhpháirtí, ar O. 14 r. 7.

CUR SÍOS
Achainí um fhiosrúchán i dtaobh slánmheabhrach O. 67 rr. 12, 19.
Achomhairc maidir le hIoncam O. 68 rr. 10, 12.
Breithniú tuilleadh, ábhar a chur síos lena O. 36 r. 23.
Caingean aimiréalachta, i O. 36 rr. 14, 19, 27.
       ’’       phrobháide, i O. 36 rr. 14, 19, 25, 27.
Fógra trialach le tabhairt sula ndéanfar caingean a O. 36 r. 17.
Foriarratas ar bhreithiúnas ar thoghairm achomair O. 37 r. 1.
Imeacht maidir le pósadh O. 36 rr. 13, 19, 26, 27—O. 70 r. 45.
Suíonna áirithe, ní oibreoidh sé mar fhógra do O. 36 r. 19.
Triail, i gcomhair O. 36 rr. 3, 14, 18, 19, 21, 24.

CÚRAM IMEACHTAÍ
Ábhair maidir le féimheacht, in O. 76 rr. 117, 130.
Cuideachtaí (foirceannadh) O. 74 r. 21.
Díol i gcaingean riaracháin etc. O. 50 r. 11. 
Rogha na cúirte O. 15 r. 30––O. 33 r. 11––O. 55 r. 21.

CÚRAMAÍ
Féach Coimircithe Cúirte (seachas Mionaoisigh).

DAMÁISTÍ
Cionroinnt i gcásanna maidir le trácht ar bhóithre, an giúiré dá

O. 36 r. 42. 
Fianaise de mhaolú ar dhamáistí i gcaingne maidir le clúmhilleadh 

O. 36 r. 36. 
Fritháireamh i leith damáistí nó costas d’ainneoin lian an aturnae 

O. 99 r. 4.
Measúnú

Cúis leanúnach chaingne, i leith O. 36 r. 49.
Tar éis breithiúnais de mhainneachtain láithriú O. 13 r. 6. 
  ”    ”           ”          ”             ”              pléadála O. 27 r. 8. 

Séanadh nó cosaint, gan gá le O. 21 r. 6.
Tarchur chuig an Máistir

Ábhair maidir le haimiréalacht, in O. 64 r. 46.
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Damáistí—ar leanúint.
I gcoitinne O. 36 rr. 43-48.
Tar éis breithiúnais de mhainneachtain láithriú O. 13 r. 6. 
  ”    ”           ”          ”             ”              pléadála O. 27 r. 3. 

DEARAÍ
Iarratais chun na cúirte O. 94 rr. 50, 52.

DEBTORS (Ir.) ACT, 1840, AN
Ordú muirir faoi O. 46 r. 1.

DEBTORS ACT (Ir.), 1872, AN
Cimiú faoi O. 42 r. 26–O. 44 rr. 9-14—Agus féach Cimiú.
Gabháil faoi O. 69 rr. 1-7.
Follasú mar chabhair d’fhorghníomhú faoi O. 42 rr. 36-39.

DÍBHE d’UIREASA TABHAIRT AR AGHAIDH
Dhá bhliain a bheith caite ón imeacht deireanach, tar éis

O. 122 r. 11.
Frithéileamh, féadfar dul ar aghaidh le O. 21 r. 15.

O. 31 r. 21—O. 63 r. 1 (8). 
      ’’       fógra trialach a sheirbheáil O. 36 r. 12.

Cúiseanna maidir le pósadh, i O. 36 r. 13.
Loiceadh ráiteas éilimh a sheachadadh O. 27 r. 1.
Neamhfhreastal ar an triail O. 36 r. 32.

DÍOL CREIDMHEASA
Breithiúnas de mhainneachtain láithriú O. 13 rr. 3, 15.

Costais O. 99 r. 39.
Breithiúnas de mhainneachtain pléadála O. 27 rr. 2, 16.

Costais O. 99 r. 43.
Formhuiniú toghairme, mionsonraí ar O. 4 r. 13. 

DÍOLACHÁIN FAOI ORDACHÁN NA CÚIRTE––O. 51.
Ábhair maidir le féimheacht, in O. 76 rr. 119-123.

Maoin mhorgáistithe nó churtha i ngeall O. 76 rr. 66-70.
Abhcóide amháin a cheadú O. 52 r. 17 (16).
      ’’         na cúirte O. 51 rr. 4, 9.
Aimiréalacht, in O. 64 rr. 35, 49, 50.
Caingean bhintiúraigh O. 51 r. 2.
Caomhnú maoine O. 50 r. 3.
Coimircithe Cúirte, ábhair maidir le O. 67 r. 81.
Cuideachtaí (foirceannadh) O. 74 rr. 44, 124.
Dáileadh fáltas barrachais ar eireadóirí O. 33 r. 7.
Earraí de chineál meatach O. 50 r. 3.



83

Díolacháin faoi Ordachán na Cúirte—ar leanúint.
Eireadóir ina dhiaidh sin, ar agra O. 33 r. 8.
Idirphléadáil O. 57 r. 11.
Íocaíocht isteach sa chúirt O. 51 rr. 3, 6.
Lasmuigh de chúirt O. 51 r. 3.

Settled Land Acts, 1882 go 1890, iarratais faoi na O. 72 r. 7.
Modh déanta O. 51 rr. 3-5.
Ordú díola idirbhreitheach O. 50 rr. 3, 7.
Páirtithe le bheith comhpháirteach sa tíolacas O. 51 r. 5.
Praghas forchoimeádta a shocrú O. 51 r. 7.
      ’’      is fearr, an O. 51 r. 5.
Seilbh ar thalamh a thabhairt suas O. 51 r. 1.
Seoladh an díolacháin O. 50 r. 11.
Sonraí díolacháin O. 51 r. 8.
Talamh a thabhairt suas, seilbh ar O. 51 r. 1.
Toradh díolacháin O. 51 r. 8.

DÍSPEAGADH CÚIRTE
Caveat a thaisceadh in ainm bréige O. 79 r. 44—O. 80 r. 51.
Finné ag diúltú, go toiliúil, freastal O. 39 r. 7.

Máistir, os comhair an O. 63 r. 8.
Scrúdaitheoir, os comhair an O. 55 r. 3.

Habeas corpus, gan géilleadh d’ordú O. 84 r. 12.
Agus féach Astú; Cimiú.

DLEACHTANNA BÁIS
Cistí sa chúirt O. 77 rr. 15, 29 (d), 52, 84.
Finance Act, 1894, a. 14 (2), an.

Toghairm speisialta, nós imeachta le O. 3 (8).
Teideal O. 54 r. 4.

DLÍ-CHUMANN CORPRAITHE NA hÉIREANN
Féach Achtanna Aturnaetha.

DOICIMÉID
Clóbhualadh, forálacha maidir lena O. 117 r. 5.
Cóipeanna

Formhuiniú ainmneacha agus seoltaí O. 117 r. 8 (2). 
         ”         nóta ag taispeáint cén duine ar thar a cheann a 

bheidh siad tugtha O. 117 r. 9.
Páirtí eile, a thabhairt do O. 117 rr. 6, 8, 9.

Ar aon dul leis na doiciméid bhunaidh, le bheith O. 117 r. 4.
Inghlacthacht O. 39 r. 3.
Míniú ar, an O. 125 r. 1.
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Doiciméid—ar leanúint.
Costais chruthaithe nuair nach n-admhálfar O. 32 r. 2.
Diúltú iad a sheachadadh, dhá lá breise a lamháil tar éis O. 117 r. 7.
Fógra chun doiciméid a thabhairt ar aird O. 32 rr. 8, 9—C. 16.
Follasú, a—Féach
Inghlacthacht nuair a bheidh siad séalaithe le séala na Cúirte

O. 116 r. 4.
Litir iarrata O. 121 r. 9.
Mionnscríbhinní, gan aon chead iad a chur i gceangal le

O. 40 r. 26. 
Páipéar, cáilíocht O. 117 rr. 3, 4.
Scríofa go soiléir, le bheith O. 117 r. 2.
Seachadadh, iarratas go ndéanfaidh aturnae iad a O. 3 (19).
Seirbheáil

I gcoitinne O. 121 rr. 1, 2.
Am den lá chun doiciméid a, an O. 122 r. 9.
Aturnae a áirithiú, tar éis d’iardhlíthí i bpearsa

O. 121 r. 8.

Gaeltacht, sa O. 120 rr. 2, 5.
Litreacha iarrata, i dtaca le O. 121 r. 9.
Post, leis an O. 121 r. 3.
Seirbheáil phearsanta O. 9 r. 3—O. 121 r. 6.

Seirbheáil ionadach O. 121 r. 7.
Seoltaí agus ainmneacha a fhormhuiniú O. 121 r. 4.

Tiontú, a O. 120 rr. 1-4. 

DUINE MÍMHEABHRACH NACH mBEIDH BREITHNITHE 
INA DHUINE MÍMHEABHRACH

Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961, a. 76, an—O. 91 r. 4.
Agairt, nó féadfar é a agairt, trí chúramaí etc., féadfaidh

O. 15 r. 17.
Airgead a bheidh dlite dó a íoc O. 22 r. 10.
Caomhnóir ad litem a cheapadh

O. 13 r. 1, O. 15 r. 35—O. 52 r. 17 (6)—O. 63 r. 1 (3), 4.  
Cás speisialta a chur síos, cead ón gcúirt ag teastáil chun O. 34 r. 4.
Glacadh le taisceadh O. 22 r. 10.
Mainneachtain láithriú, de O. 13 r. 1.
Socrú caingne, do O. 22 r. 10—O. 91 r. 4.
Toghairm thionscnaimh a sheirbheáil ar O. 9 r. 6.
Toiliú le hábhair maidir le nós imeachta O. 15 r. 21.

Agus féach Coimircithe Cúirte (seachas mionaoisigh).

DUL AR CEAL 
Achainíocha toghcháin pharlaiminte O. 97 r. 36.
Deimhniú ón aturnae O. 17 r. 12.
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Dul ar ceal—ar leanúint.
Gan aon dul ar ceal ar bhás nó ar fhéimheacht má mhaireann an 

chúis O. 17 r. 1.
   ’’    ’’    ’’    ’’   ’’    i ndiaidh fíoraisc, nó tar éis saincheisteanna

fíorais a chinneadh  O. 17 r. 1.
Leabhar na gCúiseanna, taifead i O. 17 r. 12.
Pléadáil nó cosaint mar phléadáil nó cosaint chealaithe a eisiamh 

O. 21 r. 19.

EADRÁIN––O. 56
Cásanna a shonrú don Ard-Chúirt––Féach
Foriarratas iar bhfógra

Bacadh, imeachtaí a O. 56 r. 2.
Dámhachtainí

Seachadadh, a O. 56 r. 6.
Tréimhse ama chun iad a dhéanamh, fadú ar an

O. 56 r. 5.
Eadránaí nó moltóir

Fómhas táillí O. 56 r. 6.
Tréimhse ama chun dámhachtain a dhéanamh, fadú ar 

an O. 56 r. 5.
Iarratais nach mbeidh aon socrú eile déanta maidir leo

O. 56 r. 7.
Teideal O. 56 r. 8.

Idirphléadáil
Ag ordú saincheisteanna idir éilitheoirí O. 56 r. 3.

Mínithe O. 56 r. 1.
Seirbheáil lasmuigh den dlínse O. 11 r. 1 (k).
Toghairm speisialta

Dámhachtainí
Cur ar ceal, a O. 56 r. 4 (e).
  ’’   i bhfeidhm, a O. 56 r. 4 (f).
Tarchur, iarratas chun iad a O. 56 r. 4 (c).

Eadránaí nó moltóir
Cás speisialta a shonrú, arna ordú dó O. 56 r. 4 (d).
Ceapadh, a O. 56 r. 4 (a, b).
Cosantóir, cathain a ainmneofar é ina O. 56 r. 4.
Dámhachtain a tharchur chuig O. 56 r. 4 (c).
Scor, a O. 56 r. 4 (b).

Teorainneacha ama O. 56 r. 4.

ÉARLAISÍ ÁRACHAIS
Infheistíochtaí, foriarratais ex parte maidir le O. 88 r. 1.

Féadfaidh an Máistir a cheangal fógra a thabhairt
O. 88 r. 1 (2).

Íoc amach as an gcúirt, éarlais a
Toghairm speisialta a sheirbheáil O. 88 r. 2.
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Éarlaisí Árachais—ar leanúint.
Teideal imeachtaí O. 88 r. 3.

EISIACHTAIN
Féach Caingean chun talamh a aisghabháil.

EXTRADITION ACT, 1870, AN
Fianaise do bhinsí coigríche O. 39 rr. 39-44.

FEARCHÉILE AGUS BANCHÉILE
Seirbheáil na toghairme tionscnaimh orthu araon O. 9 r. 4.
Uamadh cúiseanna caingne ag agus i gcoinne O. 18 r. 4.

Agus féach Cúiseanna maidir le Pósadh.

FÉIMHEACHT
Achainí féimheachta

Creidiúnaí, ó
Comhdú agus a thabhairt ar aghaidh, a O. 76 r. 34. 

Costais O. 76 r. 34.
Fíorú achainí O. 76 rr. 32, 33.
Idirbheart iasachtóra airgid O. 76 r. 36.  
Sainaithint O. 76 r. 31.

Sínithe O. 76 r. 30.
Dearbhú dócmhainneachta a bheith ar áireamh, measfar 

O. 76 r. 28.
Féichiúnaí, ó

Mionnscríbhinn mar fhoras le hachainí O. 76 r. 37. 
Foirmeacha––Foscríbhinn O. Uimh. 11, 12.
Formhuinithe O. 76 r. 29.
Mionnscríbhinn á fíorú a chomhdú, cathain is gá O. 76 r. 32. 
Tíolacadh

Aisíoc O. 76 r. 35 (3).
Beirt chreidiúnaí nó níos mó, ó O. 76 r. 33.
Glacadóir nó bainisteoir

Ceapadh O. 76 r. 38.
Costais O. 76 r. 38.

Ilachainíocha i gcoinne an fhéichiúnaí chéanna O. 76 r. 42.
Achainí um chomhshocraíocht O. 76 r. 38––Foirm O. 22.
Agarcheisteanna O. 76 r. 71.
Breithniú

Creidiúnaí achainíoch
Cruthúnais O. 76 r. 40.

 bheidh cruthaithe a bheith ina O. 76 r. 41.
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Féimheacht—ar leanúint.
Cúis in aghaidh

Ceadú, a
Costais ghlacadóra nó bhainisteora O. 76 r. 38.
Damáistí, éileamh ar O. 76 r. 38.

Éisteacht, a O. 76 r. 47.
Fógra faoi chúis a shuíomh in aghaidh O. 76 rr. 45, 46.

Cóip de dhoiciméid a fháil O. 76 r. 46.
Neamhniú, iarratas ar O. 76 r. 107.
Ordú

Comhpháirtithe, in aghaidh O. 76 r. 43.
Seirbheáil O. 76 r. 44.

Réadú eastáit agus earraí––Féach
Toghairm d’fhéimheach chun freastal ar shuíonna poiblí 

O. 76 r. 48.
Ceistiú deiridh

Ráiteas cuntasaíochta an fhéimhigh, nuair a éileoidh an chúirt
 O. 76 r. 148.

Deimhiú, le O. 76 r. 148.

Suí le haghaidh

 cúirte O. 76 r. 149.
Cleachtas

Cosaint d’iarphrionsabail agus d’iar-rialacha, ginearálta 
O. 76 r. 181.

Foriarratais iar bhfógra etc.––Féach
Comhaontú éillitheach le creidiúnaí

Trí oiread luacha a ghnóthú, iarratas chun O. 76 r. 98.
Comheastáit agus eastáit ar leith O. 76 rr. 88-90.
Costais imeachtaí O. 99 rr. 49-57.
Creidiúnaí urrúis

Aon eire eile a bheith ann a nochtadh, le O. 76 r. 86.
  ’’    urra a bheith ann a nochtadh, le O. 76 r. 86.
Díol ar phraghas is lú ná an luach measta

Creidiúnú ag cruthú i leith an iarmhéid O. 76 r. 86.
Éileamh an chreidiúnaí, ní mhéadófar O. 76 r. 87.

Meastachán a thabhairt ar luach an urrúis, le O. 76 r. 86.
Mionsonraí faoin urrús a thabhairt, le O. 76 r. 86.

Creidiúnaí lena n-íoc de ghnáth, an O. 76 r. 128.
Creidiúnaithe urrúis––Féach supra.
Cuntas Díbhinní Féimheachta, an––Féach
Fiach a bheidh á dhíospóid 
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Féimheacht—ar leanúint.
Mionnscríbhinní ó na díospóirí O. 76 r. 127.

Le mionnscríbhinn O. 76 r. 125.
Tuilleadh cruthúnais ag teastáil, nuair a bheidh 

O. 76 r. 126.
Liosta díbhinní a ullmhú O. 76 rr. 131, 132.
    ’’     imshocraíochaí a ullmhú O. 76 rr. 131, 132. 
Suíonna a shocrú, an t-aturnae a mbeidh cúram na n-imeachtaí

 air le O. 76 r. 130.
Cúirteanna áitiúla

Aistriú ábhair chuig O. 76 r. 175.
Cláraitheoir na cúirte áitiúla

Imeachtaí a tharchur chuig O. 76 r. 175.

Iarmhéid a tharchur chuig S.O. áitiúil 
O. 76 rr. 176, 178.

O. 76 rr. 175, 177.
Caiteachais a íoc O. 76 r. 175.

Aistriú ábhar ó nó chuig
Aistriú ábhair chuig an gcúirt ina mbeifear tar éis an

 t-ábhar a thionscnamh O. 76 r. 180.
Dlínse bhreitheamh na cúirte a n-aistreofar ábhar chuici

 O. 76 r. 179.
Clár na n-imeachtaí

Iniúchadh ag an bpobal, ar tháille a íoc, ar oscailt lena
 O. 76 r. 174.

Cúiseamh agus frithchúiseamh
Comhaontú éillitheach le creidiúnaí

Trí oiread luacha a ghnóthú, iarratas chun O. 76 r. 98.

Fógra faoi a sheirbheáil O. 76 r. 58.
Éisteacht

Cur síos le haghaidh O. 76 r. 62.
Doiciméid a thabhairt ar aird, fógra á cheangal 

O. 76 r. 63.
Fianaise neamh-inghlactha mura mbeidh fógra tugtha

 roimh ré O. 76 r. 63.
Finnéithe a cheistiú roimh, i gcás ina ndéanfar 

O. 76 r. 64.
Fianaise

Fianaise béil O. 76 r. 60.
Finné a cheistiú, iarratas chun O. 76 r. 64.
Fógra le seirbheáil O. 76 rr. 60, 63.
Foriarratas iar bhfógra ar ordacháin ón gcúirt O. 76 r. 61.
Mionnscríbhinní a chomhdú, féadfar O. 76 r. 60.
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Féimheacht—ar leanúint.
Finnéithe á gceistiú ag sannaithe O. 76 r. 64.
Fíorú le mionnscríbhinn, ní gá O. 76 r. 59.
Frithchúiseamh

Fíorú le mionnscríbhinn, ní gá O. 76 r. 59.
Loiceadh é a chomhdú O. 76 r. 59.
Seirbheáil ar an gcúiseoir O. 76 r. 60.
Teorainn ama lena chomhdú O. 76 r. 59.

Seirbheáil, cóip den chúiseamh a O. 76 r. 58.
Táinseamh, cúiseamh a O. 76 r. 65.

Ábhar a aistriú chuig cúirt áitiúil, ar O. 76 r. 176.
Cuntas eastáit––Féach
    ’’      Ginearálta Féimheachta, an––Féach
Deimhniú os comhair an Scrúdaitheora, le

O. 76 rr. 129, 138, 142, 169, 176.
Suíonna chun iad a dheimhniú O. 76 rr. 76, 130.
Tuarascáil ón Scrúdaitheoir don chúirt O. 76 r. 129.

Iniúchadh os comhair na cúirte, le O. 76 r. 129.
Suíonna chun iad a iniúchadh O. 76 rr. 76, 130.

Liosta díbhinní le cur i gceangal le O. 76 r. 131.
    ’’     imshocraíochtaí le cur i gceangal le O. 76 r. 131.
Loiceadh cuntas a thabhairt láithreach

Scrúdaitheoir leis an loiceadh a thuairisciú don chúirt,
 an O. 76 r. 170 (2).

Ráitis leathbhliantúla O. 76 r. 169.
Cuntas Díbhinní Féimheachta, an

Aistriú cistí
Cuntas Díbhinní Neamhéilithe, chuig O. 76 r. 141.
     ’’     eastáit, chuig O. 76 r. 141.

Cealú údaráis O. 76 r. 140 (1).
Cúlghairm údaráis O. 76 r. 140 (2).

 O. 76 r. 140 (1).
Cuntas Díbhinní Neamhéilithe, an

Aistriú ón gCuntas Díbhinní Féimheachta O. 76 r. 141.
Íocaíochtaí as, an tslí ina ndéanfar O. 76 rr. 139, 172, 173. 

Cuntas eastáit
Airgead le taisceadh i O. 76 r. 165.
Aistriú ón gCuntas Díbhinní Féimheachta O. 76 r. 141.
Creidmheas tosaigh £800 a sholáthar O. 76 r. 168.
Íocaíocht a dhéanamh as, údarás bainc chun O. 76 r. 166.

Cuntas Ginearálta Féimheachta, an
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Féimheacht—ar leanúint.
Foinsí sochar agus dochar O. 76 r. 167.

Daoine faoi mhíchumas O. 76 r. 72.
Dearbhú dócmhainneachta

Achainí féimheachta, measfar é a bheith ar áireamh in
 O. 76 r. 28.

Deimhniú comhlíonta
Coimeád siar, féadfar é a O. 76 r. 153 (3).
Fionraí, féadfar é a O. 76 r. 153 (3).
Iarratas ó fhéimheach

Éisteacht
Tráth, modh socraithe O. 76 rr. 150, 153 (1).
Tuarascáil ón Scrúdaitheoir ag teastáil, cathain a

 bheidh O. 76 rr. 151, 153 (3).
Íocaíocht le creidiúnaí tar éis an cheistithe deiridh 

Creidiúnaí a bheith as láthair nó marbh, i gcás 
O. 76 r. 153 (2).

Irisiú, le O. 76 r. 152.
Ráiteas ó fhéimheach a thabhairt, cathain is gá 

O. 76 r. 153 (1).
Seachadadh ar an bhféimheach, an chéim ag a mbeidh sé le

 O. 76 r. 152.
Díbhinní agus imshocraíochtaí

Íocaíocht
Ioncam seasta tréimhsiúil féichiúnaí, as O. 76 r. 142.
Údarás bainc chun iad a íoc O. 76 r. 133.
     ”      creidiúnaí chun iad a fháil O. 76 r. 134.

Ionstraim shoshannta a thabhairt ar aird 
O. 76 r. 135.

Ré O. 76 r. 137.
Díol maoine faoi eire 

Cúram an díola le bheith ar an morgáistí O. 76 r. 66.
Iarratas ón morgáistí chun an mhaoin a dhíol

Eirí eile a chuardach, an t-iarratasóir le O. 76 r. 68.
Toiliú ó eireadóirí eile ag teastáil O. 76 r. 68.

Le foriarratas iar bhfógra O. 76 r. 66.
Modh díolta a ordú, an chúirt leis an O. 76. r. 66.
Morgáistí ceannach le cead ón gcúirt, féadfaidh an 

O. 76 r. 66.

 gcúirt O. 76 r. 66.
Trí chúiseamh, féadfar é a dhéanamh O. 76 r. 67.

Maoin a dhíol faoi réir eirí, féadfaidh an chúirt a ordú go
 ndéanfar O. 76 r. 70.

Nach leor an praghas a réadófar chun éileamh an iarratasóra
 a shásamh O. 76 r. 87.
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Féimheacht—ar leanúint.
Féadfaidh iarratasóir cruthú mar chreidiúnaí le haghaidh

 an iarmhéid O. 76 r. 69.
Doiciméid

Foirmeacha forordaithe a úsáid O. 76 r. 5––Foscríbhinn O.
 le comhdú, cóip den O. 76 r. 10.

Eisiúint ó O. 76 r. 9.
Fanacht in, le O. 76 r. 7.

Seirbheáil fógraí etc. i gcoitinne O. 76 r. 11.
Síniú an bhreithimh, grinnscrúdú le déanamh ag an Scrúd-

aitheoir roimh O. 76 r. 8.
Teideal O. 76 r. 4.
Toisí páipéir O. 76 r. 6.

Féichiúnaí éalaitheach a phríosúnú O. 76 r. 94.
Fianaise

Finnéithe
Féadfar caiteachais a cheadú O. 76 r. 85.
Freastal lena gcroscheistiú O. 76 r. 83.
Teorannú an lín a cheadófar san fhómhas O. 76 r. 85.

Imeachtaí eile, a bheidh tógtha in O. 76 r. 84.
Mionnscríbhinní

Freastal teisteora lena chroscheistiú O. 76 r. 83.
Ionstraimí lochtacha a chomhdú, féadfar O. 76 r. 80.
Mionnú os comhair daoine ainmnithe O. 76 r. 80.

Subpoena O. 76 rr. 81, 82.
Finnéithe

Féadfar caiteachais a cheadú O. 76 r. 85.
Freastal lena gcroscheistiú O. 76 r. 83.
Líon a bheidh le ceadú san fhómhas a theorannú, an 

O. 76 r. 85.
Follasú O. 76 r. 71.
Forghníomhú orduithe O. 76 r. 93.
Foriarratais i gcúrsa

Scrúdaitheoir le sonraí a thabhairt, an O. 76 r. 50.
Foriarratais iar bhfógra etc.

Fógra
Ábhar O. 76 r. 53.
Ag teastáil, cathain a bheidh O. 76 r. 52.
Comhdú cóipeanna O. 76 r. 53.
Seirbheáil O. 76 rr. 53-55.

Iarratas ex parte, cead le haghaidh O. 76 r. 52.
Mionnscríbhinní ag teastáil O. 76 rr. 51, 55.

Seirbheáil O. 76 r. 55.

Ordú coinníollach
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Féimheacht—ar leanúint.
Cúis a shuíomh in aghaidh O. 76 r. 57.

Loiceadh cúis a shuíomh O. 76 r. 57.
Foriarratas chun é a dhaingniú O. 76 r. 57.
Seirbheáil O. 76 r. 56.

Urscaoileadh de mhainneachtain O. 76 r. 56.
Suíonna na cúirte, aturnae ar a mbeidh cúram na n-imeachtaí 

le freastal ar O. 76 r. 49.
Giúiré

Triail saincheisteanna fíorais os comhair O. 76 r. 91.
Achomharc chun na Cúirte Uachtaraí O. 76 r. 92.

Glacadóir nó bainisteoir
Ceapadh O. 76 r. 38.
Costais O. 76 r. 38.
Cuntais le scrúdú O. 76 r. 39.
Damáiste, ina chúis le O. 76 r. 38.
Luach saothair O. 76 r. 39.

Imshocraíocht i ndiaidh féimheachta O. 76 rr. 104-108.
Cruinnithe arna n-ordú le halt 149 d’Acht 1857

Fógra san  O. 76 r. 104.
Freastal, is gá don fhéimheach O. 76 r. 104.
Ráiteas gnóthaí le comhdú O. 76 r. 104.
Seirbheáil lasmuigh den dlínse O. 76 r. 104.

Cúram an tsuí O. 76 r. 106.
Fógra faoin suí O. 76 r. 106.

Deimhniú postála O. 76 r. 106.

Tairiscint imshocraíochta
Íocaíocht, gá le socruithe maidir le O. 76 r. 105.
Modhnú, a O. 76 r. 104.

Fiacha cruthaithe nó admhaithe a scriosadh O. 76 r. 116.
Loiceadh comhshocraíochta a bheidh tairgthe

Fiacha a bheidh cruthaithe a scriosadh, féadfar 
O. 76 r. 108.

Neamhniú, iarratas chun breithniú a O. 76 r. 107.
Tuarascáil ón Scrúdaitheoir O. 76 r. 107.

Infheistíochtaí
Ainmneacha na sannaithe, le déanamh in O. 76 r. 164.
Díol nó aistriú le hordú na cúirte O. 76 r. 164.

Íocaíochtaí tosaíochta
Fiacha tosaíochta

Éileamh a scriosadh amach, cathain a fhéadfar 
O. 76 r. 146. 

Suí chun iad a fhionnadh O. 76 r. 146.
Fógra O. 76 r. 146.
Loiceadh freastal O. 76 r. 146.
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Féimheacht—ar leanúint.

O. 76 rr. 143, 144.
Ordú á n-údarú O. 76 r. 145.
Tiarna talún ag déanamh tochsail ar earraí féimhigh

Ordú don tiarna talún na fáltais a íoc leis an Sannaí

Tosaíocht éileamh an tiarna talún O. 76 r. 147.
Litreacha iarrata O. 76 r. 9.
Míchumas, daoine faoi O. 76 r. 72.
Mínithe O. 76 r. 1.
Moill

Gearán le déanamh leis an gcúirt O. 76 r. 170 (1).
Naíon ina pháirtí O. 76 r. 72.
Neamhéilithe, díbhinní nó imshocraíochtaí 

Cuntas Díbhinní Neamhéilithe, an
Aistriú cistí chuig O. 76 rr. 139, 171.
Íocaíochtaí as O. 76 rr. 139, 172, 173.
Sceideal suimeanna a aistreofar chuig O. 76 r. 139.

Fógraí cuí a sheirbheáil O. 76 r. 139.
Liosta le hullmhú O. 76 r. 139.

Ordú chun díbhinn nó imshocraíocht a íoc
Banc a bheith údaraithe chun creidiúnaithe a íoc, an 

O. 76 r. 133.
   ’’    le dréachtaí íoctha etc. a tharchur, an O. 76 rr. 136, 137. 
Cistí le tarchur chuig an gCuntas Díbhinní Féimheachta 

O. 76 r. 133. 
Díbhinní nó imshocraíochtaí neamhíoctha––Féach
Údarás creidiúnaí chun íocaíocht a ghlacadh O. 76 r. 134. 

Ionstraim shoshannta a thabhairt ar aird O. 76 r. 135.
Ré an údaráis O. 76 r. 137.

Polasaí árachais a dhíol O. 76 rr. 120, 123.
Ráiteas gnóthaí ón bhféimheach

Cíosrolla talún tionóntaithe, féadfaidh sé bheith ar áireamh i 
O. 76 r. 100.

Cíosrolla le comhdú ar leith, nuair a bheidh O. 76 r. 100.

Réadú eastáit agus earraí 

Ceant poiblí nó trí fhorthairiscint, ar O. 76 r. 120.
   ’’   maoine faoi eire––Féach supra.
   ’’   talún nó polasaí árachais 

Coinníollacha díolacháin, socróidh an Scrúdaitheoir na
 O. 76 r. 123.

Cuardaigh, ordóidh an Scrúdaitheoir O. 76 r. 123.
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Féimheacht—ar leanúint.
Fógráin a ordú, déanfaidh an Scrúdaitheoir na 

O. 76 r. 123.
Ráiteas teidil agus coinníollacha

Socrú ag abhcóide, cathain a bheidh sé le 
O. 76 r. 123.

Earraí meatacha a dhiúscairt láithreach O. 76 r. 119.
Fiacha a bheidh dlite d’fhéimheach 

Caingean chun iad a ghnóthú

O. 76 r. 122.
Ceadú, cathain a dhéanfaidh an Scrúdaitheoir í a 

O. 76 rr. 121, 122.
Liosta de

Sannaí na gcreidiúnaithe, le cur go dtí O. 76 r. 121.

Scrúdú agus do sheoladh ar ais, an sannaí do 
O. 76 r. 121.

Saincheisteanna fíorais
Cur síos i gcomhair trialach os comhair giúiré O. 76 r. 91.

Achomharc chun na Cúirte Uachtaraí O. 76 r. 92.
Sannaí na gcreidiúnaithe

Airgead a bheidh faighte a choinneáil, gan O. 76 r. 102.
Aturnae a cheapadh, le O. 76 r. 101.
Ceapadh ag an gcéad suí, a O. 76 r. 101.
     ’’      sannaí nua O. 76 rr. 77, 103.

Comhpháirtithe, le comhchuntais agus cuntais leithleacha a 
choimeád maidir le O. 76 r. 163. 

Cuntais––Féach
Cuntas eastáit

Airgead le taisceadh i O. 76 r. 165.
Airleacan tosaigh £800

Cuntasacht phearsanta O. 76 r. 168.
Oscailt, a O. 76 r. 165.

Cuntas Ginearálta Féimheachta, an O. 76 r. 167.
Gníomhaíochtaí srianta O. 76 r. 160.
Liosta de chreidiúnaithe agus d’fhéichiúnaithe 

Fógra á cheangal ar fhéimheach é a thabhairt 
O. 76 r. 161.

Scrúdú, a O. 76 r. 161.
Loiceadh cuntas a thabhairt láithreach
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Féimheacht—ar leanúint.
Scrúdaitheoir leis an loiceadh a thuairisciú don chúirt, 

an O. 76 r. 170 (2).
Ráiteas gnóthaí a scrúdú, le O. 76 r. 162.
     ’’      leathbhliantúil íocaíochtaí agus fáltas O. 76 r. 169.

Séanadh maoine O. 76 r. 124.
Socraíochtaí faoi rialú na cúirte

Achainí ón bhféichiúnaí le haghaidh cosanta (a. 343 d’Acht 
1857)

Formhuinithe ar dhoiciméid O. 76 r. 109 (2).
Mionnscríbhinn bhreise ón bhféichiúnaí, ábhar 

O. 76 r. 109 (1).
Réamhchruinniú creidiúnaithe tar éis O. 76 r. 110.

Féichiúnaí le freastal ar O. 76 r. 110.
Fógra faoin gcruinniú O. 76 r. 110.

Taisceadh airgid agus urrús etc. O. 76 r. 109 (1).
Deimhniú faoi a. 64 d’Acht 1872, iarratas ar

Tuarascáil ón Scrúdaitheoir ag teastáil O. 76 r. 115.
Athrú, an tuarascáil a O. 76 r. 115.

Féimheacht féichiúnaí comhshocraíochta
Cúram na n-imeachtaí O. 76 r. 117.
Fiacha a bheidh cruthaithe a scriosadh, féadfar 

O. 76 r. 116.

mura scriosfar iad O. 76 r. 116.
Fiacha a bheidh cruthaithe nó admhaithe a scriosadh 

O. 76 r. 116.
Suíonna faoi a. 344 agus a. 346 d’Acht 1857

Cuntas an achainígh faoi a. 345.
Comhdú roimh an gcéad suí, le O. 76 r. 112.
Ráiteas gnóthaí, le comhfhreagairt don O. 76 r. 112.

Fógra faoi O. 76 r. 111.
Seirbheáil an fhógra le deimhniú O. 76 r. 111.

aitheora O. 76 r. 113.
Postáil fógra, deimhniú dáta O. 76 r. 113.

Suí speisialta faoi a. 351 d’Acht 1857
Fógra faoi O. 76 r. 114.

Ábhar O. 76 r. 114.

Suíonna den chúirt
Aturnae ar a mbeidh cúram na n-imeachtaí, an

Foirmeacha cuí a sholáthar 76 r. 49.
Freastal, do O. 76 r. 49.

Suíonna poiblí den chúirt––Féach infra.
Suíonna poiblí den chúirt
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Féimheacht—ar leanúint.
Fógra faoin gcoinne chun é a dheimhniú O. 76 r. 76. 
    ’’       ’’    suí chun é a iniúchadh O. 76 r. 76.

Fógra faoi shuíonna ina dhiaidh sin O. 76 r. 75.
Fógrán O. 76 r. 79.
I láthair, an t-aturnae ar a mbeidh cúram na n-imeachtaí a 

bheith O. 76 r. 49. 
Sannaí na gcreidiúnaithe

Aturnae a cheapadh, le O. 76. r. 101.
Ceapadh, a O. 76 r. 101.
      ’’      , nua a O. 76 rr. 77, 103. 

Suí faoi a. 289 d’Acht 1857, cathain a mheasfar gur suí poiblí 
den chúirt é O. 76 r. 74.

Coimeád an Scrúdaitheora, le coimeád i O. 76 r. 157.

Leabhair chuí le coimeád O. 76 r. 158.
Leabhar na miontuairiscí O. 76 r. 159.

Tarmligean, feidhmiú chumhachtaí an bhreithimh a
Achomharc in aghaidh breithe tarmligí O. 76 r. 3.

Tír choigríche, litreacha iarrata ó O. 121 r. 9.
Toghairm féichiúnaí

Cóipeanna séalaithe lena gcomhdú agus lena seirbheáil 
O. 76 r. 14.

Comhpháirtíocht do dhéanamh agra i leith O. 76 r. 13.
Cuideachta do dhéanamh agra i leith O. 76 r. 13.
Díbhe, iarratas chun toghairm a O. 76 r. 15-18.
Díospóid faoi fhiach, i gcás ina mbeidh O. 76 rr. 15, 16.
Formhuiniú, a O. 76 rr. 14, 15.
Mionnscríbhinn a chomhdú lena bhfíorófar fírinne féich 

O. 76 r. 12 (2).
Idirbheart iasachtaithe airgid O. 76 r. 12 (3).

Seirbheáil O. 76 r. 19.
Sonraí éilimh a sheirbheáil O. 76 r. 12 (2).

Tuarastal agus ioncam féimhigh
Dáileadh i modh díbhinne O. 76 r. 142.
Ordú faoi a. 319 d’Acht 1857

Cealú nó athrú, an féimheach ag lorg O. 76 r. 97.
Iarratas chuig an gcúirt ó shannaithe O. 76 r. 96.
Toiliú a fhormhuiniú O. 76 r. 95.

Urra do thoiliú O. 76 r. 118.
Vótaí

Ionstraim cheaptha seachvótálaí O. 76 r. 78.
Comhdú agus a thabhairt ar aird, a O. 76 r. 79.
Údarás an cheapthaí O. 76 r. 78.



97

FIANAISE
Achomharc chun na Cúirte Uachtaraí O. 58 r. 14.

Fianaise bhreise O. 58 r. 8.
Achomharc ón gCúirt Chuarda, ar O. 61 r. 4.

Fianaise bhreise O. 61 r. 8.
Achtanna Aturnaetha, in éisteachtaí faoi na O. 53. r. 16.
Athscríbhinn den–Féach Tuairisceoireacht Luathscríbhinne.
Binsí coigríche, do O. 39 rr. 39-44.

Coimisinéir
Dualgais O. 39 rr. 11-13, 15.

Mionn, cumhacht chun daoine a chur faoi O. 39 r. 18.
Pléadálacha le tabhairt don O. 39 r. 9.
Tuarascáil ón O. 39 r. 16.

Finné
Caiteachais O. 39 r. 8.
Costais a íoc, cathain a bheidh sé faoi dhliteanas

O. 39 r. 14. 
Cur i gcoinne ceiste, ag O. 39 rr. 13, 14.
Diúltú freastal nó freagairt etc. O. 39 rr. 7, 12, 14.
Subpoena O. 39 r. 19.
Teistíocht a bheith le síniú ag O. 39 r. 11. 

Iarratas O. 39 r. 4.
Máistir, chuig an O. 63 r. 1 (10).

Ordú á údarú O. 39 rr. 6, 17.
Teistíochtaí

Inghlacthacht O. 39 rr. 4, 17.
Síniú, a O. 39 rr. 11, 15.

Cúirt Achomhairc Choiriúil, os comhair na O. 86 r. 24.
Finné

Ceistiú, a
Croscheistiú, ceisteanna a dhícheadú le linn O. 36 r. 37.
Cuideachtaí (foirceannadh) O. 74 r. 125.
Cúirt Achomhairc Choiriúil, os comhair na O. 86 r. 24.
I gcoitinne O. 39 rr. 4-24.
Máistir, os comhair an O. 63 r. 8.
Modh O. 39 rr. 1, 21.
Scrúdaitheoir, os comhair an O. 55 rr. 2, 3.

Ordú dó freastal agus doiciméad a thabhairt ar aird, a
O. 39 r. 6.

Loiceadh i gcomhlíonadh an ordaithe O. 39 r. 7.



98

Fianaise—ar leanúint.
Fógra á rá é a bheith ar intinn í a úsáid sa triail

O. 36 r. 36—O. 39 r. 23. 
Foilseáin etc. in imeachtaí coiriúla O. 86 rr. 15-18, 24. 
I gcoitinne O. 39 r. 1.

Imeachtaí ina dhiaidh sin sa chúis chéanna, úsáid in O. 39 r. 24. 
Litir iarrata, de bhun O. 39 r. 39.
Mionnscríbhinn, le

Achainíocha O. 40 r. 1.
Caingne aimiréalachta, i O. 64 r. 48.
Cúiseanna maidir le pósadh, i O. 70 rr. 36-40, 45.
Foriarratais O. 40 r. 1.
Ginearálta, go O. 39 r. 1.

Modh tógtha, toiliú thar ceann duine faoi mhíchumas i dtaobh
O. 15 r. 21.

Scrúdaitheoir, os comhair an—Féach Scrúdaitheoir, an.
Subpoena

Ábhar maidir le féimheacht, in O. 76 rr. 81, 82. 
Achomhairc ón gCúirt Chuarda O. 61 rr. 18, 19. 
Eisiúint, a O. 39 r. 25.

Ábhar maidir le féimheacht, in O. 76 r. 81.

Foirmeacha O. 39 r. 26—D. Cuid 2 Uimh. 2-5.
Freastal, chun

Os comhair an Scrúdaitheora nó an Mháistir O. 39 r. 27.
Gan déanamh de réir O. 39 rr. 7, 12, 14.
Líon daoine a bheidh le háireamh, an O. 39 r. 28.
Praecipe le haghaidh O. 39 r. 25.

Athrú agus a athshéalú, a O. 39 r. 32.
Foirm O. 39 r. 25—D. Cuid 1 Uimh. 1.

Seirbheáil O. 39 rr. 33, 34.
Ábhar maidir le féimheacht, in O. 76 r. 82.
Neamhbhailí mura ndéanfar an tseirbheáil laistigh de 12 

sheachtain O. 39 r. 34.
Uacht a thabhairt ar aird, chun O. 79 r. 59.

Subpoena duces tecum
Achomharc ón gCúirt Chuarda O. 61 rr. 18, 19. 

Foirm O. 39 r. 26—D. Cuid 1 Uimh. 3.
Líon daoine a bheidh le háireamh, an O. 39 r. 29.

Praecipe le haghaidh O. 39 r. 25.
Athrú agus a athshéalú, a O. 39 r. 32.
Foirm O. 39 r. 25—D. Cuid 1 Uimh. 1.
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Fianaise—ar leanúint.
Seirbheáil O. 39 rr. 33, 34.

Tar éis na trialach, arna tógáil O. 39 rr. 20, 22.
Teistíochtaí a úsáid O. 39 r. 17.
Tógtha i gcúis eile, inghlacthacht i gcás ina mbeidh O. 39 r. 2.

Féimheacht, in ábhar maidir le O. 76 r. 84.
Toiliú iontaobhaí chun gníomhú, ar O. 40 r. 22.

Agus féach Cistí sa Chúirt; Coimircithe Cúirte; Paitinní. 

FIERI FACIAS, ORDÚ 
Agra a dhéanamh i leith dhá cheann san am céanna, féadfar

O. 42 r. 34.
Athnuachan, a O. 42 r. 20—O. 63 r. 1 (32).
Eascaire , ina chomharba ar an O. 42 r. 35.
Forfheidhmiú breithiúnais i gcomhair airgid nó costas O. 42 r. 17.

Ordú forghníomhaithe ar leith i gcomhair costas O. 42 r. 18.
Ordú forghníomhaithe, ina O. 42 r. 8.
Tráth chun é a eisiúint O. 42 r. 17.

Cúis nó ábhar maidir le pósadh O. 42 r. 24.

FINANCE ACT, 1894, AN
Alt 10

Achomhairc faoi O. 68 rr. 6-15.
Alt 14 (2)

Toghairm speisialta, iarratas le O. 3 (8).
Teideal O. 54 r. 4.

FÍNEÁLACHA AGUS SUIMEANNA PIONÓSACHA 

Agus féach Cúirt Achomhairc Choiriúil, an.

FINNÉ

Cúirt Achomhairc Choiriúil, os comhair na O. 86 r. 24.
Freastal os comhair aturnae speisialta O. 33 r. 11.
Máistir, os comhair an O. 39 r. 27—O. 63 r. 8.
Scrúdaitheoir, os comhair an O. 39 r. 27—O. 55 rr. 2, 3.

Agus féach Cuideachtaí (foirceannadh); Fianaise.

FIOSRÚCHÁIN

Cumhacht na cúirte a ordú go ndéanfar O. 33 r. 2.
Cásanna neamhchonspóidte, an Máistir dá feidhmiú i

O. 63 r. 1 (19).
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Fiosrúcháin—ar leanúint.
Comhpháirtithe, ar fhoriarratas chun forghníomhnú a eisiúint 

i gcoinne O. 14 r. 10.
Foriarratas ar bhreithiúnas, ar O. 41 r. 5.
Mainneachtain láithriú etc., ar O. 37 rr. 12, 13.

Damáistí a mheasúnú, os comhair an Mháistir chun
O. 13 r. 6—O. 36 rr. 43-49—O. 41 r. 13—O. 63 r. 2.

Caingean aimiréalachta, i O. 64 r. 46.
Moill á dtabhairt ar aghaidh O. 33 r. 11.
Scrúdaitheoir, an

Cóip fhianaithe den ordú le fágáil ag O. 55 r. 10.
Fógra chun dul ar aghaidh O. 55 r. 11—G. 1.

Deimhniú ó O. 55 rr. 44-50.
Ábhar a bhreithniú tuilleadh O. 36 r. 23.

Eirí, maidir le tosaíochtaí O. 33 r. 7.
Ordú á n-ordú O. 33 r. 9—G. 29.

Eastát pearsanta éagaigh, faoi O. 33 r. 6. 
Agus féach Coimircithe Cúirte (seachas Mionaoisigh).

FÓGRA
Achainí thoghcháin

Agóid in aghaidh cúirtbhanna O. 97 r. 19.
Ar intinn gan cur i coinne, é a bheith O. 97 r. 38.
Aturnae a bheidh ar fostú mar ghníomhaire O. 97 r. 41.
Dul ar ceal O. 97 r. 36.

Achomharc chun na Cúirte Uachtaraí––Féach
        ’’          ón gCúirt Chuarda––Féach
Achtanna na gCuideachtaí, 1963-1983––Féach
Admháil, a

Doiciméid, chun O. 32 r. 5––C. 13.
Fíorais, chun O. 32 r. 5––C. 14.

Aimiréalacht––Féach
Athrú, aturnae a O. 7 r. 2.
Breithiúnas nó ordú, faoi O. 15 rr. 31-35.
Caingean phrobháide, faoi chosaint theoranta i O. 21 r. 17.
Cás sonraithe a tharchur, faoi O. 62 r. 5.
Coimircithe Cúirte (seachas mionaoisigh)––Féach
Comhchosantóir a mbeidh achomharc á chonspóid aige, ó

O. 58 r. 22––C. 30.
Croscheistiú teisteora O. 40 r. 31––C. 21.

Finné ag tacú le huacht O. 21 r. 17.
Cuideachtaí (foirceannadh)––Féach
Cúiseanna maidir le pósadh––Féach
Cuntas á dhíospóid, ó pháirtí ag a mbeidh O. 33 r. 5.
Cúirt Achomhairc Choiriúil, an––Féach
Doiciméid, chun
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Fógra—ar leanúint.
Admháil, a O. 32 rr. 2, 3––C. 13.
Iniúchadh, a O. 31 r. 17––C. 12.
Tabhairt ar aird, a O. 31 rr. 15, 16––C. 11.

                      O. 32 r. 8––C. 16.
Duine a bheidh lasmuigh den dlínse, do O. 11 r. 12.
Dul ar aghaidh, chun

Os comhair an Scrúdaitheora O. 55 r. 11.
Tar éis bliana ón imeacht deireanach O. 122 r. 11.

Dul ar ceal, caingean do O. 17 r. 12.
Achainíocha toghcháin O. 97 r. 36.

Féimheacht––Féach
Foirmeacha––Féach
Fómhas O. 99 r. 28.
Foriarratais––Féach
Frithéileamh, faoi O. 21 r. 11–C. 3.
Gaeilge, i O. 120 r. 3.
Gaeltacht, seirbheáil phearsanta sa O. 120 r. 2.
Gnólacht, faoin gcáil ina ndéanfar seirbheáil ar dhuine thar ceann 

O. 14 r. 4.
Idirphléadáil––Féach
Íocaíocht isteach sa chúirt mar shásamh in éileamh

O. 22 r. 1––C. 4.
Airgead a ghlacadh O. 22 r. 4––C. 6.

Ioncam––Féach
Láithreas, faoi O. 12 r. 5.
Life Assurance Companies (Payment into Court) Act, 1896, an

O. 113 r. 6.
Mionnscríbhinn

Ar intinn í a úsáid, é a bheith
O. 39 r. 23––O. 40 r. 23––O. 52 r. 16.

Comhdú, a O. 40 rr. 28, 29.
Nós imeachta tríú páirtí––Féach
Paitinn––Féach
Scor O. 26 r. 1––C. 20.
Scríbhinn de ghnáth, le bheith i O. 117 r. 1.

Páipéar O. 117 r. 3.
Scrúdaitheoir, an––Féach
Sirriam, ó agus do O. 57 r. 15––C. 24, 25.
Stoc a shrianadh, chun aistriú O. 46 r. 6––C. 27.
Toghairm, faoi O. 9 r. 7––O. 11 r. 8.
Triail, faoi O. 36 r. 15–C. 18, 19.

FÓILIÓ
Míniú O. 99 r. 37 (9).
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FOIRMEACHA
Athruithe a bheith ceadaithe O. 125 r. 3.

Foscríbhinní a bheith corpraithe sna rialacha cúirte O. 125 r. 2.

Foscríbhinní A-W

Achainíocha toghcháin––Foscríbhinn V.
      Lch

Achainí V. 2  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [263]
Admháil ar achainí V. 1. . . . . . . . . . . . . . [263]
Cúirtbhanna V. 3  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [264]
Fógra i dtaobh toraidh achomhairc V. 7, 8    . . [265, 266]
    ”    ”     ”      trialach V. 4 . . . . . . . . . . . . [264]
Iarratas ar chead achainí a tharraingt siar V. 5 . . . . [265]

Fógrán faoi V. 6  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [265]
Achomhairc ón gCúirt Chuarda—Foscríbhinn I.

Fógra faoi achomharc chun na hArd-Chúirte
Ar Cuaird—I. 2  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [71]
Faoin Acht Díobhálacha Mailíseacha, 1981—I. 3 [72]
Ina suí di i mBaile Átha Cliath—I. 1. . . . . . . [71]

Acht na gCuideachtaí, 1963—Foscríbhinn N
Achainí N. 1  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [153]
Fógra do chreidiúnaithe N. 4  . .  . .  . .  . .  . . [154]

Teacht isteach agus cruthú N. 9 . . . . . . . . [158]
Fógra i dtaobh achainí agus liosta creidiúnaithe N. 5 [155]
    ”    ”     ”      éisteacht achainí N. 10  . .  . .  . . [159]
Foirceannadh cuideachtaí—Féach Foirceannadh.
Mionnscríbhinn ag fíorú liosta creidiúnaithe N. 2 . . [153]

Liosta foilseánaithe creidiúnaithe N. 3  . .  . . [154]
Mionnscríbhinn mar fhreagra ar fhiosrúchán N. 6 . . [155]

Liosta foilseánaithe d’fhiacha agus d’éilimh N. 7, 8
[157, 158]

Aimiréalacht—Foscríbhinn J.
Banna urraí  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [77]
Cosaint

Ceannteideal  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [84]
Tarrthálas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [84]
Trealamh agus riachtanais  . .  . .  . .  . .  . .  . [84]

Fógraí, mionnscríbhinní, etc.
Banna urraí  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [77]
Coimisiún meastóireachta agus díola .  . .  . .  . [80]
Fógra faoi bhannaí . . . . . . . . . . . . . . . [76]
Iarraidh chun barántas a fhorghníomhú  . .  . .  . [75]
Mionnscríbhinn faoi chomhair barántais i gcúis

seilbhe   [75]
          ”                 ”          ”              ”      ” gcúis

sriantachta    [74]
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Foirmeacha—ar leanúint.
      Lch

Mionnscríbhinn fírinnithe  . .  . .  . .  . .  . .  . [78]
Praecipe chun caveat a tharraingt siar  . .  . .  . [80]
       ”          ”   ionstraim a sheirbheáil  . .  . .  . [81]
       ”       um barántas . . . . . . . . . . . . . [75]
       ”          ” caveat in aghaidh barántais  . .  . [79]
       ”          ”       ”      ”       ”       íocaíochta  . .  . [79]
       ”          ”       ”      ”       ”       scaoileadh  . .  . [79]
       ”          ”   choimisiún meastóireachtra agus

díola   [80]
       ”          ”   scaoileadh  . .  . .  . .  . .  . .  . [78]

Formhuiniú ginearálta an éilimh—Cuid III
Damáiste d’árthach de dheasca imbhualadh  . .  . [81]
       ”       don lasta ar dhóigh eile seachas de

dheasca imbhualadh     [81]
       ”         ”      ”    de dheasca imbhualadh  . .  . [81]
Pá mairnéalach  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [82]
Riachtanais  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [82]
Seilbh  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [82]
Tarrthálas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [82]
Tuáil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [82]

Mionnscríbhinní  . .  . .  . .  . .  . .  . . [74], [75], [78]
Orduithe

Scaoileadh  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [78]
Seilbh i gcaingne aimiréalachta . . . . . . . . . [81]

Ráiteas éilimh—Cuid IV  
Ceannteideal  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [82]
Loingseoir in aghaidh máistir faoi B/L mar gheall

ar dhamáiste d’earraí      [83]
        ”         ”       ”      úinéara loinge faoi B/L mar 

gheall ar dhamáiste agus gannseachadadh  [83]
Tarrthálas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [83]
Trealamh agus riachtanais  . .  . .  . .  . .  . .  . [82]

Toghairm thionscnaimh—Cuid I 
Toghairm iomlánach

Caingean aimiréalachta in rem . . . . . . . [73]
Caingne aimiréalachta eile . . . . . . . . . [73]

Toghairm speisialta   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [74]
Athbhreithniú breithiúnach––Foscríbhinn T. 

Breithiúnas eisealbhaithe ar shéanadh de bhun quo
warranto T. 6    [242]

Cásanna eile quo warranto T. 7 . . . . . . . . [242]
Freagra

Ordú certiorari, ar T. 4 . . . . . . . . . . . . [241]
    ” mandamus, ar T. 9  . .  . .  . .  . .  . . [242]

Orduithe
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Foirmeacha—ar leanúint.
      Lch

Astú T. 11    . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [244]
Certiorari T. 3    . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [241]
Habeas corpus ad subjiciendum T. 1    . .  . . [240]

 T. 2    . .  . . [240]
Mandamus T. 8   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [242]
Toirmeasc T. 10  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [243]

Ráiteas chun iarratas a fhorasú T. 13 . . . . . . . . [245]
Séanadh de bhun quo warranto T. 5 . . . . . . . . [241]

Aturnaetha––Foscríbhinn H.
Achainí chun tuarascáil a thabhairt os comhair na cúirte

faoi a. 7 d’Acht 1960––H. 2    [68]
      ”      faoi a. 9 d’Acht 1960––H. 3 . . . . . . . . . [69]
Deimhniú glactha H. 1 . . . . . . . . . . . . . . . [68]
Mionnscríbhinn ag fíorú achainí H. 4  . .  . .  . .  . [70]

Billí díolacháin—Foscríbhinn R
Achomaireacht atá le cur chuig an gCláraitheoir Contae

R. 2 [233]
Fógra gur taifeadadh sásamh R. 3  . .  . .  . .  . . [234]
Toiliú le sásamh a thaifeadadh agus foréileamh chuige sin

R. 1  [232]
Breithiúnais—Foscríbhinn E

Breithiúnas de bhun ordaithe E. 4  . .  . .  . .  . .  . [34]
        ”          le haghaidh chostais an chosantóra i gcás

scoir E. 6    [35]
        ”           ”        ”             ”         ”  ghearánaí tar éis

admháil i leith cosanta E. 7  [35]
        ”           ”        ”        costas tar éis airgead a íocadh

isteach sa chúirt a ghlacadh E. 8   [35]

damáistí E. 5   [35]
Comhréiteach thar ceann naín, ordú ag formheas E. 10 [36]
Deimhniú tar éis trialach (airgead a íoc isteach sa chúirt

do naíon) E. 9    [36]
Mainneachtain láithriú (i gcásanna nach éileamh

leachtaithe iad) E. 3  [34]
            ”               ”       nó cosaint (éileamh leachtaithe)

E. 1    [34]
            ”               ”        ”       ”      (talamh a aisghabháil)

E. 2    [34]
Cistí sa chúirt—Foscríbhinn P.

Acht Ceárd-Chumann, 1941, an
Iarraidh chun airgead a taisceadh a infheistiú P. 14  [209]

     ”          ”    éarlais a aisíoc P. 18  . .  . .  . . [210]
                      dearbhú reachtúil P. 19     . .  . . [210]
     ”          ”    ioncam a íoc P. 16    . .  . .  . . [209]
                      dearbhú reachtúil P. 17   . .  . . [210]
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      Lch

Iarraidh chun urrúis a athrú P. 15   . .  . .  . . [209]
Comhsceideal na dtaiscí agus na n-íocaíochtaí P. 3  [201]
Cumhacht aturnae P. 12    . .  . .  . .  . .  . .  . . [207]
Dearbhú ó bhaintreach nó neasghaol i gcás luach an 

eastáit a bheith faoi bhun £5,000 P. 13  [208]
Deimhniú ar chostais fhómhasta P. 5 . . . . . . . . [202]
        ”        ”  shuimeanna a cinntíodh P. 4   . .  . . [201]
        ”        ”  fhorghníomhú doiciméid P. 6   . .  . . [203]
Fógra faoi leithreasú faoi Ordú 22,  r. 9—P. 10    . . [206]
Iarraidh chun airgead a thaisceadh P. 7  . .  . .  . . [203]
      ”         ”        ”       ”       ”          sa chúirt faoi

Ordú 22—P. 9 [205]
     ”          ”        ”       ” íoc in aghaidh éilimh P. 11  [206]
     ”          ”    urrúis a thaisceadh nó a aistriú  P. 8 . . [204]
Sceideal na dtaiscí P. 1 . . . . . . . . . . . . . . [200]
      ”        ”  n-íocaíochtaí P. 2   . .  . .  . .  . .  . . [200]

Coimircithe cúirte—Foscríbhinn K 
Achainí thionscnaimh um fhiosrúchán K. 2  . .  . .   [85]
      ”               ”             ”   ordú faoi a. 68—K. 8  . .   [89]
      ”               ”             ”      ”      ”   a. 70—K. 9  . .   [91]  
      ”               ”             ”      ”      ”   a. 103––K. 12 [93]
Ceannteideal doiciméad K. 1  . .  . .  . .  . .  . .   [85]
Coinníollacha díolacháin K. 17 . .  . .  . .  . .  . .   [98]
Dearbhú ó ghaol do choimircí a d’éag ina dhíthiomnóir

K. 18   [100]

giúiré K. 6     [88]
. . . . . .   [88]

    ”        ”       ”       ”      ordú a dhéanamh faoi ailt 
68, 70 nó 103—K. 14       [94]

    ”    faoi achainí a chur síos le haghaidh treoracha
K. 7    [89]

    ”    tionscnaimh faoi achainí um fhiosrúchán K. 4    [87]
    ”            ”             ”   Ordú 67, r. 30 (c)—K. 11 . .   [92]
    ”            ”             ”   ordú de bhun tuarascála

faoi a. 12––K. 5      [87]
    ”            ”          i dtaobh achainí um ordú faoi ailt 

68, 70—K. 10  [92]
    ”            ”          um achainí faoi a. 103—K. 13 . .   [94]
Mionnscríbhinn fíorúcháin K. 3 . . . . . . . . . .   [86]
            ”             gur seirbheáladh fógra i dtaobh 

achainí tionscnaimh K. 15  [95]
Toghairm thionscnaimh chun mionaoiseach a ghlacadh

faoi choimirce K. 19 [101]
Tuairisceán atá le tabhairt ag an gcúramaí ar eastát

K. 16    [96]
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      Lch

Comhshocraíochtaí féichiúnaithe—Foscríbhinn O.
Deimhniú comhlánaithe O. 36  . .  . .  . .  . .  . . [194]
Fógra faoi chruinniú speisialta O. 26 . . . . . . . . [188]
    ”       ”   réamhchruinniú O. 23  . .  . .  . .  . . [186]
    ”    faoin dara suí príobháideach O. 25 . . . . . . [187]
    ”       ”    gcéad suí príobháideach O. 24  . .  . . [186]
Ráiteas gnóthaí O. 16  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [169]
Toiliú agus gealltanas ó urra O. 33  . .  . .  . .  . . [192]
Tuarascáil an Scrúdaitheora ar chomhlanú O. 35  . . [194]

Cosaint, ceannteideal na––Foscríbhinn B, Cuid IV    . .   [13]
Costais—Foscríbhinn W

Ábhair phrobháide neamhchointinneacha––Cuid III
Caveat  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [283]
Cóip dhúblach nó thriarach de phrobháidí nó lit-

reacha riaracháin maille le huacht nó gan uacht [281]

iméid eile, agus sleachta astu [283]
Dearbhuithe  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [283]
Eisiomlú probháide nó litreacha riaracháin 

maille le huacht nó gan uacht    [281]
Ginearálta  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [284]
Litreacha aturnae  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [284]
      ”        riaracháin i gcás díthiomnachta  . . [278]
      ”               ”        maille le huacht . . . . . . [278]
      ”               ”            ”      ”     ”     nó gan uacht,

de bonis non nó sosaidh [281]
      ”               ”       maille le huacht nó gan uacht,

speisialta nó teoranta  [282]
Mionnscríbhinní  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [283]
Probháid dhúbailte nó sosaidh  . .  . .  . .  . . [280]
Probháidí . . . . . . . . . . . . . . . . . . [276]

Speisialta nó teoranta . .  . .  . .  . .  . . [282]
Toilithe  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [284]
Tréigean . . . . . . . . . . . . . . . . . . [284]

Achomhairc ón gCúirt Chuarda—Cuid V, Uimh. 1-10 [286]
Breithiúnas de mhainneachtain láithriú––Cuid II,

Uimh. 1-3  [276]
Coimisinéir mionnaí—Cuid VI, Uimh. 1-3   . .  . . [286]
Cóipeanna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [274]
Doiciméid a tharraingt  . .    . .    . .    . .    . .    . .    . . [273]
Féimheacht—Cuid IV, Uimh. 1-18  . .  . .  . .  . . [284]
Follasú agus iniúchadh . . . . . . . . . . . . . . [268]
Fómhas  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [270]
Forghníomhú  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [271]
Freastal  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [271]
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Grinnscrúduithe  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [275]
Litreacha . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [274]
Seirbheáil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [275]
Tionscnamh imeachtaí––Cuid I, Uimh. 1-81  . .  . . [267]
Triail nó éisteacht . . . . . . . . . . . . . . . . [270]
Ullmhú le haghaidh trialach . . . . . . . . . . . . [268]

Cúirt Achomhairc Choiriúil, an––Forscríbhinn U
Achomharcóir a chimiú ar fhaisnéis ó urra U. 18  . . [257]
Barántas ar fhaisnéis ó urra U. 17  . .  . .  . .  . . [256]
      ”       chun achomharcóir faoi bhannaí a ghabháil

U. 15    [255]
      ”          ”    cúirtbhannaí a eistréatadh U. 19  . . [258]
Cúirtbhanna achomharcóra ar ar gearradh fíneáil U. 6 [249]
         ”          ag feitheamh ar achomharc chun na

Cúirte Achomhairc Choiriúil U. 10       [252]
         ”           ”  feitheamh ar atriail U. 12. . . . . . [253]
         ”          d’urraí achomharcóra ar ar gearradh

fíneáil U. 7  [250]
Deimhniú an bhreithimh U. 1  . .  . .  . .  . .  . . [246]
       ”        nach bhfuil aon achomharc ar feitheamh

U. 8   [251]
       ”        urra U. 14  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [255]
Faisnéis ó urra chun achomharcóir a ghabháil U. 16 [256]
Fógra  achomhairc de dhroim deimhnithe ó bhreith-

eamh na cúirte trialach U. 2   [246]
Fógra go bhfuil an cláraitheoir tar éis é a fháil

U. 4  [248]
Fógra achomhairc faoi a. 29 (6) den Acht um Thrácht 

ar Bhóithre, 1961––U. 27  [262]
   ”   d’fhinné freastal os comhair scrúdaitheora lena 

cheistiú U. 23  [260]
   ”   faoi thoradh achomhairc U. 25  . .  . .  . .  . . [261]
   ”   go ndeachthas i gcúirtbhanna U. 13 . . . . . . [254]
   ”   iarratais U. 26 . . . . . . . . . . . . . . . . [262]
   ”   tréigthe U. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . [258]
   ”   um iarratas ar bhannaí ó achomharcóir atá ag

feitheamh ar achomharc U. 9     [251]
   ”    ”       ”       ”  bhannaí ó achomharcóir atá ag

feitheamh ar atriail U. 11  [253]
    ”    ”       ”      ” chead achomhairc U. 3  . .  . . [247]

Fógra go bhfuil an cláraitheoir tar éis fógra a fháil
U. 4  [248]

   ”    um iarratas ar fhadú na tréimhse ama chun achomh-
arc a dhéanamh nó cead achomhairc a iarraidh U. 5  [248]
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. . . . [259]
Ordú d’fhinné freastal os comhair na cúirte lena cheistiú

U. 22    [260]
Teideal don teistíocht ó fhinné a ceistíodh os comhair 

scrúdaitheora U. 24          [261]
Cúiseanna maidir le pósadh—Foscríbhinn L

Achainí L. 1  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [102]
Banna chun costais an bhanchéile a urrú L. 7 . . . . [104]
Deimhniú aitheantais L. 8  . .  . .  . .  . .  . .  . . [105]
        ”       gur seirbheáladh an fhorghairm L. 3  . . [103]
Forghairm L. 2   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [102]
Freagra L. 6  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [104]
Mionn an lia-chigire L. 9  . .  . .  . .  . .  . .  . . [106]
Mionnscríbhinn gur seirbheáladh an fhorghairm L. 4 [103]
Taifeadadh láithris L. 5 . . . . . . . . . . . . . . [104]

Féimheacht—Foscríbhinn O. 
Achainí féimheachta ó chreidiúnaí O. 12 . . . . . . [166]
      ”      ó fhéichiúnaí chun é a bhreithniú ina fhéimh-

each O. 11  [165]
      ”      um chomhshocraíocht O. 22. . . . . . . . [185]
Barántas cimithe i gcoinne daoine nár ghéill d’ordú ón

gcúirt O. 41  [198]
      ”           ”      ” ngeall ar dhiúltú ceistiúchán a

shíniú O. 39  [196]
      ”           ”      ”    ”      ”      ”     dul faoi mhionn nó 

freagairt O. 40  [197]
      ”           ”      ”    ”      ” fhreagairt mhíshásúil O. 39 [196]
      ”      cuardaigh O. 38  . .  . .  . .  . .  . .  . . [196]
      ”      gabhála féichiúnaí atá ar tí éalú O. 42  . . [198]
      ”      urghabhála O. 32  . .  . .  . .  . .  . .  . . [191]
Dearbhú dócmhainneachta O. 9 . . . . . . . . . . [164]
Deimhniú comhlíonta O. 34. . . . . . . . . . . . [193]
        ”       gur dílsíodh an t-eastát agus na hearraí

O. 30    [190]
Fógra do chreidiúnaithe go bhfuil díbhinn iníoctha

O. 28    [189]
    ”     faoi iniúchóireacht agus díbhinn O. 20 . . . . [184]

 . . [182]
    ”     ó fhéichiúnaí faoi dhúshlán bhailíocht an bhreith-

nithe a thabhairt O. 14 [167]
    ”     um iarratas chun toghairm féichiúnaí a dhíbhe

O. 7    [164]
    ”      ”   sheirbheáil ionadach ar thoghairm féich-

iúnaí le fógrán O. 6  [163]
Imshocraíocht tar éis féimheachta, tuarascáil ar O. 37 [195]
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Mionnscríbhinn ag fíorú dearbhú dócmhainneachta
O. 10  [165]

 . .  . . [183]
            ”             do thoghairm féichiúnaí O. 4  . . [162]
            ”             gur seirbheáladh toghairm

féichiúnaí  O. 5  [163]
            ”             mar fhoras le hiarratas chun toghairm

féichiúnaí a dhíbhe O. 8  [164]
            ”             seirbheála O. 21  . .  . .  . .  . . [184]
            ”             trádála O. 29  . .  . .  . .  . .  . . [190]
Ordú dúblach um breithniú féimheachta agus fógra 

don fhéimheach O. 13       [167]
Ráiteas cuntasaíochta féichiúnaí O. 17  . .  . .  . . [180]
     ”      gnóthaí O. 16  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [169]
Roghnú agus ceapadh shannaí na gcreidiúnaithe O. 31 [191]
Sonraí an éilimh agus fógra ag éileamh íocaíochta O. 2 [161]
Subpoena ar fhéimheach chun freastal ar shuíonna 

poiblí O. 15     [168]
Toghairm féichiúnaí O. 1   . .  . .  . .  . .  . .  . . [160]

Beirt chreidiúnaí nó níos mó nach páirtithe O. 3 [161]
Tuarascáil an Scrúdaitheora ar imshocraíocht tar éis 

féimheachta O. 37   [195]
Údarás do Bhanc na hÉireann O. 27 . . . . . . . . [189]

Fianaise––Foscríbhinn D. Cuid I
Praecipe le haghaidh subpoena . . . . . . . . . .   [27]

 . .  . .  . .  . .  . .  . . [27]
       ”        ar fhinné lena cheistiú i dtaobh páipéir thiom-

naigh    [28]
       ”        chun páipéar tiomnach a thabhairt isteach

       ” duces tecum . . . . . . . . . . . . . . . [27]
Fianaise arna glacadh lasmuigh den Stát––Foscr. D, Cuid II

Gealltanas i dtaca le litir iarrata . . . . . . . . . . . [29]
Iarraidh ar cheistiú . . . . . . . . . . . . . . . . . [30]
Ordú chun iarraidh ar cheistiú a eisiúint  . .  . .  . .  . [29]
   ”    le haghaidh ceistiú os comhair consail  . .  . .  . [30]

Fianaise le haghaidh imeachtaí coigríche––Foscr. D, Cuid III
Deimhniú faoin Foreign Tribunals Evidence Act, 1856 [32]
        ”       gur seirbheáladh próis choigríche  . .  . .  . [32]
Ordú faoi Acht 1856   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [31]

Fógraí, mionnscríbhinní etc.––Foscríbhinn C
Admháil fíoras de bhun fógra C. 15 . .  . .  . .  . .   [20]
      ”       i leith cosanta C. 7 . . . . . . . . . . . .    [16]
Agarcheisteanna C. 8  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .   [17]

Freagra ar C. 9  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .   [17]
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Fógra ag admháil nó ag díospóid theideal an éilitheora
C. 25  [24]

    ”    chun doiciméid a admháil C. 13  . .  . .  . .   [19]
    ”       ”           ”        ” iniúchadh C. 12  . .  . .  . .   [18]
    ”       ”           ”        ” thabhairt ar aird C. 16  . .   [21]
    ”       ”           ”        shonraithe a thabhairt ar aird

C. 11   [18]
    ”       ”   fíorais a admháil C. 14  . .  . .  . .  . .   [20]
    ”    faoi chinneadh na gCoimisinéirí Ioncaim  C. 29 [26]
    ”       ”   éileamh ar earraí a tógadh i bhforghníomhú

C. 24  [24]
    ”       ”        ”       ó na Coimisinéirí Ioncaim C. 29   [26]
    ”       ”   theisteoir a chroscheistiú sa triail  C. 21   [22]
    ”    frithéilimh C. 3 . . . . . . . . . . . . . .   [15]
    ”    gur íocadh suim airgid isteach sa chúirt C. 4, 5   [16] 
    ”    ó chomhchosantóir ag conspóid achomharc an

chosantóra C. 30  [26]
    ”     scoir C. 20  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .   [22]
    ”     trialach C. 18, 19  . .  . .  . .  . .  . .  . .   [21]
    ”     tríú páirtí

Ceist nó saincheist le cinneadh C. 2 . . . . . .   [15]
Éileamh ar shlánaíocht, ranníoc etc. C. 1  . .   [14]

Mionnscríbhinn doiciméad C. 10  . .  . .  . .  . .   [17]
            ”             i gcás idirphléadála C. 23  . .  . .   [23]
            ”             scríbhinní C. 22 .  . .  . .  . .  . .   [22]
            ”             stoic C. 27 . . . . . . . . . . .   [25]
Saincheist C. 17  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .   [21]
Taifeadadh cáis speisialta C. 26 . . . . . . . . . .   [24]

Foirceannadh cuideachtaí—Foscríbhinn M
Achainí M. 2  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [107]
      ”       ar ordú i gcás na stiúrthóirí a bheith ag

gníomhú go leatromach M. 4 [108]
      ”       ó chreidiúnaí neamhíoctha ar fhiach conartha

shimplí M. 3  [108]
Cruthúnas ar fhiacha atá dlite d’oibrithe M. 41  . . [137]
Dearbhú sócmhainneachta M. 47  . .  . .  . .  . . [144]
Deimhniú go ndearnadh foirceannadh iomlán ar

chuideachta M. 46 [144]
      ”         íocaíochta M. 33 . . . . . . . . . . . . [132]
Fógra atá le seirbheáil leis an ordú gineáralta le

haghaidh glaoigh  M. 31    [131]
    ”    do chreidiúnaí gur ceadaíodh a fhiach M. 38 . [136]
    ”     ”  chreidiúnaithe teacht isteach agus a

     ”    ”  ranníocóirí i dtaobh coinne chun liosta rann-
íocóirí a shocrú M. 27   [129]
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Fógra faoi chruinniú creidiúnaithe a d’ordaigh an
chúirt M. 16   [123]

    ”       ”         ”         ranníocóirí a d’ordaigh an
chúirt M. 17   [123]

    ”       ”   shéanadh léasa  M. 24 . . . . . . . . . [127]
    ”      faoin gcéad chruinniú creidiúnaithe M. 14 [122]
    ”        ”         ”            ”        ranníocóirí M. 15  . . [122]
    ”       ”     modh íoctha M. 32 . . . . . . . . . . [132]
    ”      go bhfuil ar intinn láithriú i gcás achainí M. 8 [111]
    ”      um fhoriarratas ar ghlaoch M. 28 . . . . . [130]
Fógrán do chreidiúnaithe M. 35 . . . . . . . . . . [133]
     ”      faoi ghlaoch atá beartaithe M. 30 . . . . . . [131]
     ”      go ndearnadh ordú foirceanta M. 11  . .  . . [112]
     ”      i dtaobh achainí M. 5  . .  . .  . .  . .  . . [109]

M. 43   [138]
Liosta creidiúnaithe atá le húsáid ag cruinnithe M. 20 [125]
    ”     na bpáirtithe a bheidh ag freastal ar éisteacht 

achainí M. 9  [111]
    ”     ranníocóirí a luaitear i bhFoirm 25––M. 26 . . [128]
    ”             ”         atá le húsáid ag cruinnithe M. 20 [125]
Meabhrán faoi cheapadh chathaoirleach an chruinnithe

M. 18  [124]
Mionnscríbhinn ag fíorú achainí M. 6, 7  . .    . .    . . [110]
            ”             an leachtaitheora ag fíorú a chuntais

(a. 306) M. 45  [143]

agus éilimh M. 36 [134]
(liosta foilseánta) M. 37 [135]

glaoch M. 29 [130]
            ”             mar thaca le liosta ranníocóirí M. 25 [128]
            ”             nach ndearnadh íocaíocht M. 34  . . [132]
            ”             ó chreidiúnaí i gcruthúnas ar fhiach

M. 40  [136]
 . . [112]

   ”    ón gcúirt ag foirceannadh cuideachta M. 10 . . [112]
Ráiteas ar shócmhainní agus dliteanais (a. 261)

M. 48  [147]
     ”      cuntais ón leachtaitheoir (ailt 263, 273)

M. 49  [149]
     ”      cuntas an leachtaitheora (a. 306) M. 44  . . [138]
     ”      gnóthaí M. 13  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [113]
Seachvótáil (Ginearálta) M. 21  . .  . .  . .  . .  . . [126]
        ”          (Speisialta) M. 22  . .  . .  . .  . .  . . [126]
Séanadh léasa M. 23  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [127]
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Teideal M. 1  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [107]
Tuairisceán ar chruinnithe críochnaitheacha an 

fhoirceanta (a. 263) M. 50  [151]
         ”         ”         ”           críochnaitheacha an

fhoirceanta (a. 273) M. 51  [151]
Tuarascáil an Chathaoirligh ar thoradh cruinnithe

M. 19  [124]
Údarás an leachtaitheora chun díbhinní a íoc le tríú páirtí

M. 42  [138]
Forghníomhú––Foscríbhinn F, Cuid I

Praecipe le haghaidh
Fieri facias  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [37]
Ordú astaithe . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [38]
    ”   forghabhála  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  [37]
    ”   seachadta  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  [38]
    ”   seilbhe  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [38]
Venditioni exponas. . . . . . . . . . . . . . .  [37]

Formhuinithe an éilimh––Foscríbhinn B, Codanna I, II, III
Cáil na bpáirtithe  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [6]
Ginearálta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [6-10]
Speisialta

Toghairm achomair
Earraí a díoladh agus a seachadadh . . . . . [10]
Ionstraimí soshannta  . .  . .  . .  . .  . .  . [10]
Talamh a aisghabháil, caingean chun   . .  . [11]

Toghairm speisialta
Agra morgáiste  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [12]
Forléiriú . . . . . . . . . . . . . . . . . [11]
Riarachán .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [11]

Freagra––Foscríbhinn B, Cuid VI .  . .  . .  . .  . .  . .  . [13]
Gníomhais chomhshocraíochta––Foscríbhinn S.

Clár na S. 3  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [237]
Faoin Deeds of Arrangement Amendt. Act, 1890

S. 5  [239]
Mionnscríbhinn féichiúnaí le haghaidh clárú S. 2 . . [235]

De bhun Ordú 82, r. 6––S. 4 . . . . . . . . . [238]
Mionnscríbhinn fhorghníomhaithe S. 1  . .  . .  . . [235]

Láithreas—Foscríbhinn A, Cuid II
Meabhrán A. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [4]

Ag cur teorann leis an gcosaint A. 2 . . . . . . . . [5]
Fógra tríú páirtí, ar láithriú de réir A. 3  . .  . .  . . [5]

Mionnscríbhinn ag caomhnóir a dhéanann láithreas a 
thaifeadadh A. 4  [5]

Orduithe forghníomhaithe––Foscríbhinn F, Cuid II
Deimhniú gur íocadh an tsuim a sonraíodh in ordú

cimithe   [46]
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Fieri facias  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [38]
Ordú le haghaidh costas, ar . . . . . . . . . . . [39]
    ”    ón gCúirt Uachtarach a chur i bhfeidhm, chun [40]

Ordú astaithe  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . [44]
   ”     chun duine a ghabháil faoin Debtors Act (Ir.),

1872, a. 7   [46]
   ”     cimithe

féichiúnaithe breithiúnais  . .  . .  . .  . .  . .   [45]
tráthchuid a bheith gan íoc acu, ar  . .  . .   [46]

i gcásanna seachas cásanna féichiúnaithe breith-
iúnais  [45]

   ”     forghabhála . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .   [46] 
   ”     seachadta  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .   [43]

éileamh ar luach amháin  . .  . .  . .  . .  . .    [43]
damáistí, costais agus ús á gcur san áireamh   [44]

   ”     seilbhe  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .   [41]
bac ar fhorghníomhú a bhaint, tar éis   . .  . .    [42]
éag don tréimhse fuascailte, ar  . .  . .  . .  . .   [41]

Venditioni exponas . . . . . . . . . . . . . . . .   [40]
Probháid agus riarachán––Foscríbhinn Q, Cuid 1

Banna chun eastát a riaradh—Cuid II  . .  . .  . . [230]
Caveat Q 20  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [221]
Ceannteidil Q. 1  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [212]
Fírinniú urra Q. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . [219]
Fógra atá le tarchur ag Cláraitheoir Ceantair Q. 33, 

34  [228-9]
    ’’    gur taifeadadh caveat i gClárlann Cheantair

  Q. 35  [229]
Forghairm

Fardal a thabhairt ar aird, chun Q. 32 . . . . . [228]
Láithreas i leith Q. 22, 27  . .  . .  . .  . . [222, 225]
Probháid nó riarachán a thabhairt isteach, 

chun Q. 31  [227]
Riarachán a ghlacadh nó a dhiúltú, chun Q 23  [222]

        ”         maille leis an uacht a ghlaoch isteach 
7 páipéar tiomnach eile a chorprú, chun Q. 30  [226]

Uacht a ghlacadh d’ualach nó a dhiúltú, chun
Q. 24  [223]

    ”     ” thabhairt i láthair agus a thaisceadh, chun
Q. 25  [224]

    ”        (más ann) a thabhairt i láthair agus a
thaisceadh etc., chun Q. 26  [224]

    ”      dheireanach a líomhnaítear a rinneadh a
             thabhairt i láthair ar agra leagáidí in uacht 

roimhe sin, chun Q. 29  [226]
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Foirmeacha—ar leanúint.
      Lch

Uacht líomhnaithe a thabhairt i láthair, chun Q. 28 [225]
Láithreas i leith forghairme nó rabhaidh Q. 22   . . [222]
Láithriú de bhun forghairme chun deonú a ghlacadh 

nó a dhiúltú Q. 27  [225]
Mionn riarthóra Q. 5  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [214]
     ”          ”        maille leis an uacht Q. 4 . . . . . . [213]
     ”     seiceadóra Q. 3 . . . . . . . . . . . . . . [212]

 . .  . .  . . [212]
Probháid Q. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . [214]
       ”       dhúbailte Q. 10  . .  . .  . .  . .  . .  . . [216]
       ”       gan riaradh Q. 9  . .  . .  . .  . .  . .  . . [215]
Rabhadh i leith caveat Q. 21  . .  . .  . .  . .  . . [221]

Láithreas Q. 22  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [222]
Riarachán i gcás díthiomnachta Q. 7 . . . . . . . . [215]

Aturnae, do Q. 15 . . . . . . . . . . . . . . [219]
De bonis non Q. 12  . .  . .  . .  . .  . .  . . [217]
Faoi theorainn le linn mionaoise Q. 13  . .  . . [218]

Riarachán maille leis an uacht Q. 8  . .  . .  . .  . . [215]
Aturnae, do Q. 14 . . . . . . . . . . . . . . [218]
De bonis non Q. 11   . .  . .  . .  . .  . .  . . [216]

Roghnú caomhnóra ag mionaoisigh Q. 17  . .  . . [220]
Tréigean

Probháid Q. 18  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [220]
Riarachán Q. 19  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [221]
       ”        maille leis an uacht Q. 18 . . . . . . [220]

Ráiteas éilimh––Foscríbhinn B, Cuid IV  . .  . .  . .  . .   [12]
Riarachán eastát—Féach Probháid, infra.
Scrúdaitheoir, An––Foscríbhinn G

. .   [61]
Cuntas glacadóra G. 20 . . . . . . . . . . . . . .   [60]
Deimhniú an Scrúdaitheora G 16 . . . . . . . . .   [55]
        ”       ar thoradh díolacháin G. 21  . .  . .  . .    [61]
Fógra chun dul ar aghaidh G. 1 . .  . .  . .  . .  . .   [48]
    ”        ”    freastal os comhair G. 2 . . . . . . . .   [48]
    ”        ”    suim a mhuirearú ar pháirtí tabhartha 

cuntais G. 13      [53]
     ”    do chreidiúnaí chun a éileamh a chruthú G. 11 [52]
     ”     ”          ”             ”   doiciméid a thabhairt ar aird

G. 7      [50]
     ”     ”          ”          gur ceadaíodh a éileamh G. 10 [52]
     ”     go bhféadfar dréachtaí a ghlacadh G. 12  . .   [53]
     ”     gur cuireadh cúis síos lena breithniú tuilleadh

G. 28  [65]
Fógrán do
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Foirmeacha—ar leanúint.
      Lch

Creidiúnaithe agus eireadóirí (agra riaracháin)
G. 3  [48]

Éilitheoirí (foirm fhada) G. 5  . .  . .  . .  . .   [49]
       ”        (    ”     ghearr) G. 6  . .  . .  . .  . .   [50]
Eireadóirí (agra morgáiste) G. 4 . . . . . . . .    [49]

Iarraidh ar thuairim na cúirte G. 15  . .  . .  . .  . .   [54]
      ”      chun cúis a chur síos lena breithniú tuilleadh

G. 27  [65]
Meabhrán ar ábhar le haghaidh thuairim na cúirte

G. 14   [54]
        ”        ”  fhógra breithiúnais G. 30  . .  . .  . .   [67]
        ”        gur seirbheáladh fógra breithiúnais  G. 31 .  .   [67]
Mionnscríbhinn ag fíorú achomaireachta G. 25  . .   [64]
             ”               ”     ”    chuntas an ghlacadóra G 24   [63]
            ”              ”    ”    cuntais ar chíosanna agus 

brabúis G. 19    [59]
             ”               ”     ”         ”       ”  eastát pearsanta G. 18  [58]
            ”              ”    ”    cuntas etc. G. 17. . . . . .    [56]
            ”              ”    ”    léirscríbhinní gníomhas G. 26   [65]
            ”              seiceadóra etc. lena nochtar éilimh

ó chreidiúnaithe G. 8  [50]
Foilseán dá dtagraítear i bhFoirm G. 8, an–– G. 9 [51]

 . .   [66]
Urrús i bhfoirm gealltanais ó ghlacadóir G. 23  . .   [63]

Subpoena––Féach Fianaise, supra.
Toghairm thionscnaimh—Foscríbhinn A, Cuid I

Deimhniú i dtaobh toghairm a shannadh A. 5 . . . . . . [4]
Meabhrán ar athnuachan toghairme A. 4 . . . . . . . . [3]
Mionnscríbhinn ag fíorú formhuinithe (Ordú 27, r. 6) A. 6 [4]
Toghairm achomair A. 2   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [2]
       ”        iomlánach A. 1  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [1]
       ”        speisialta A. 3   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . [3]

FOLLASÚ DOICIMÉAD
Ábhair maidir le féimheacht, in O. 76 r. 71.
Caingean aimiréalachta, i O. 36 r. 4.
       ’’       phrobháide, i O. 36 r. 4.
Ceart a bheith ag brath ar shaincheist a bheidh faoi dhíospóid a 

rialú O. 31 r. 19. 
Cúiseanna maidir le pósadh, i O. 36 r. 4.

Faisnéiseoir a bheidh ag agairt thar ceann an Stáit, gan a bheith 
ceadaithe i gcoinne O. 31 r. 28.

Fógra á fhógairt doiciméid a thabhairt ar aird lena n-iniúchadh
O. 31 rr. 15, 16—C. Uimh. 11.
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Follasú Doiciméad—ar leanúint.
Costais O. 99 r. 37 (11).
Cur i gcoinne iniúchadh O. 31 r. 19.
Pribhléid á héileamh O. 31 r. 20 (2).
Tráth agus áit don iniúchadh O. 31 rr. 17, 18. 

Forghníomhú, mar chabhair do O. 42 rr. 36-39.
Iarratas ar O. 31 r. 12––O. 63 rr. 1 (6), 4.

Abhcóide amháin a cheadófar O. 52 r. 17 (5).
Cur i gcoinne O. 31 r. 19.
Toghairm achomair a chur ar atráth le haghaidh éisteachta 

iomlánaí O. 37 rr. 6, 7.
Leabhair bhaincéara a iniúchadh O. 31 r. 17.
      ’’       ghnó a iniúchadh O. 31 rr. 17, 20.

Costais O. 31 r. 25.
Liosta doiciméad in ionad O. 31 r. 12 (2).
Loiceadh i gcomhlíonadh orduithe chun doiciméid a fhollasú nó a 

iniúchadh O. 31 r. 21—O. 63 r. 1 (8, 9), 4.
Mionnscríbhinn O. 31 r. 13––C. Uimh. 10.
Naíonpháirtithe, ag nó i gcoinne O. 31 r. 27.
Seirbheáil orduithe O. 31 r. 22.
Sirriam nó cláraitheoir contae, i gcaingne i gcoinne O. 31 r. 26.
Tabhairt ar aird faoi mhionn, féadfaidh an Chúirt a ordú doiciméid 

a O. 31 r. 14.
Urrús i leith costas O. 31 r. 12 (1).

FÓMHAS
Féach Costais.

FOREIGN TRIBUNALS EVIDENCE ACT, 1856, AN
Fianaise do bhinse O. 39 rr. 39-44.
Seirbheáil phróise O. 121 r. 9.

FORGHABHÁIL, ORDÚ—O. 43.
Cineál O. 43 r. 2.
Cuideachta, gan géilleadh do bhreithiúnas, go toiliúil, i gcoinne 

O. 42 r. 32.
Cúiseanna maidir le pósadh O. 70 rr. 62, 77.
Cur i bhfeidhm, breithiúnas a

Airgead a íoc isteach sa chúirt, chun O. 42 r. 4—O. 43 r. 2.
Aon ghníomh eile a dhéanamh i dtréimhse theoranta, nó 

chun O. 43 r. 2.
Maoin, seachas talamh nó airgead, a aisghabháil, chun

O. 42 r. 6.
Eascaire forghabhála, comharba ar an O. 42 r. 35.
Foirm O. 43 r. 2—F. Cuid 2 Uimh. 17.
Forghabhálaithe

Abhcóide amháin a cheadú O. 52 r. 17 (9).
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Forghabháil, Ordú—ar leanúint.
Cuntasaíocht ag O. 33 r. 3—O. 43 rr. 3, 4.
Feidhm Ordú 50, rr. 16-25—O. 43 r. 4.
Iarratas chun an Mháistir chun iad a fhormheas O. 43 r. 3.
Urrús, do sholáthar O. 43 rr. 3, 4.

Ordú forghníomhaithe, ina O. 42 r. 8.

FORGHAIRMEACHA
Féach Caingean phrobháide; Clárlanna Probháide; Cúiseanna 
    maidir le pósadh.

FORGHNÍOMHÚ
Aimiréalacht—Féach
Bac ar O. 42 rr. 17, 28.

Achomharc chun na Cúirte Uachtaraí gan a bheith ag oibriú 
mar O. 58 r. 19.

        ”          ón gCúirt Chuarda gan a bheith ag oibriú mar 
O. 61 r. 9.

Breithiúnas
Achomharc ón gCúirt Chuarda, in O. 61 r. 20.
Airgead a íoc O. 42 rr. 1, 3,17,18, 36. 

Caingean aimiréalachta, i O. 64 r. 31.
Isteach sa Chúirt O. 42 r. 4—O. 43 r. 2.

Aisghabháil mhaoine seachas talamh agus airgead
O. 42 rr. 6, 19.

          ’’        talún O. 42 r. 5.
Costais O. 42 r. 17.
Gníomh a dhéanamh laistigh de thréimhse theoranta ama

O. 43 r. 2.
      ’’     ’’         ’’       seachas airgead a íoc O. 42 rr. 7, 31. 
Mandamus O. 42 r. 31.
Ordú sainordaitheach O. 42 r. 31.
Réamhchoinníoll a chomhlíonadh, ar loiceadh O. 42 rr. 2, 9.
Sain-chomhlíonadh O. 42 r. 31.
Seachadadh nó aistriú maoine O. 42 r. 1.
Staonadh ó ghníomh a dhéanamh, chun O. 42 r. 7.
Tarscaoileadh O. 42 r. 2. 
Tréigean O. 42 r. 2.
Urghaire O. 42 r. 31.

Caingne comhpháirtíochta O. 14 r. 10.
Caiteachais tobhaigh O. 42 r. 14.
Cead eisiúna

Athrú páirtithe O. 42 r. 24.
Breithiúnas i bhfabhar iasachtóra airgid etc. le barántas 

údaráis O. 42 r. 18.
Caingne idir chomhpháirtithe O. 14 r. 10.
I gcoinne comhalta de chomhlacht O. 14 r. 8 (2).



118

Forghníomhú—ar leanúint.
I gcoinne scairshealbhóirí agus daoine ar ionadaithe iad don 

chuideachta O. 42 r. 24.
Páirtí éagtha, i gcás O. 63 r. 1 (31).
Réamhchoinníoll a chomhlíonadh, ar O. 42 r. 9. 
Sócmhainní in futuro O. 42 r. 24.
Tar éis sé bliana O. 42 r. 24.

Ceistiú
Féichiúnaithe O. 42 r. 36.

Páirtí O. 42 r. 37.
Cosaint ceart láithreach O. 42 r. 29.
Dámhachtain a chur i bhfeidhm, an tráth chun O. 42 r. 33.
Daoine nach páirtithe iad, ag agus i gcoinne O. 42 r. 27. 
Eascairí forghníomhaithe, orduithe forghníomhaithe curtha in

ionad O. 42 r. 35.
Éileamh a dhéanamh tar éis breithiúnais, ní gá O. 42 r. 1. 
Féimheacht, i O. 76 rr. 33, 154-156.
Follasú mar chabhair do O. 42 rr. 36-39.
Gearánaí gníomhú in ionad an chosantóra, é bheith ordaithe don 

O. 42 r. 31. 
Gnólacht, i gcoinne—Féach Gnólacht.
Neamhghéilleadh toiliúil d’ordú i gcoinne cuideachta O. 42 r. 32. 
Neamhpháirtí, ag agus i gcoinne O. 42 r. 27.
Ordú forghníomhaithe

Ábhar O. 42 rr. 10, 12, 13.
Airgead a ghnóthú, chun O. 42 rr. 15, 17.
      ’’     ’’ íoc, chun O. 42 rr. 3, 4.
Athnuachan O. 42 rr. 20, 22—O. 63 r. 1 (32).

Fianaise ar O. 42 r. 22.
Ordú seilbhe O. 42 r. 21.

Costais, le haghaidh O. 42 r. 18––O. 47 r. 7—O. 48 r. 2.
Dara, an O. 42 r. 18.
Eisiúint, a O. 42 rr. 10, 11, 35.
Fíordheimhniú O. 42 r. 13.
Foirmeacha—Féach Foscríbhinn F. Cuid II.
Formhuinithe O. 42 r. 12.

Ainm agus seoladh an duine a bheidh á éisiúint
O. 42 r. 12.

Airgead agus ús le gnóthú O. 42 r. 15.
Seoladh etc. an pháirtí a n-eiseofar ina choinne é

O. 42 r. 16.
I bhfeidhm go ceann bliana, fanfaidh O. 42 r. 20.
Míniú O. 42 rr. 8, 35.
Orduithe ar leith O. 42 r. 18—O. 47 r. 7—O. 48 r. 2.
Praecipe O. 42 r. 11.

Orduithe O. 42 rr. 25, 35.
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Forghníomhú—ar leanúint.
Réamhchoinníoll a chomhlíonadh, ar loiceadh O. 42 rr. 2, 9. 
Teorainn ama chun é a eisiúint O. 42 rr. 17, 19, 23.
Trí chimiú—Féach
’’  chosantóir a ghabháil faoin Debtors Act (Ir.), 1872—

O. 69 rr. 1-7.
’’  dhuine a ghabháil i bhFéimheacht O. 76 r. 94.
”   fhiacha a astú—Féach
”   fhorghabháil—Féach
”   ghlacadóir le haghaidh forghníomhú i gcothromas O. 45 r. 9.
”   mhaoin a ghabháil—Féach Aimiréalacht.
”   ordú —Féach Fieri facias.
”     ’’   muirir—Féach
”     ’’   seachadta—Féach Seachadadh.
”     ’’   seilbhe—Féach Seilbh.
”     ’’   stoptha—Féach
Tríú páirtí, i gcoinne O. 16 r. 8.

FORIARRATAIS
Ábhair maidir le probháid, in O. 79 rr. 87, 88.
Abhcóide amháin a cheadófar de ghnáth O. 52 r. 17.
Airgead ceannaigh áirithe a bheidh taiscthe sa chúirt a íoc, chun 

O. 52 r. 14.
Atráthuithe O. 52 rr. 8, 9––O. 84 r. 22 (6).
Breithiúnas, ar O. 41 rr. 2-5.

Ag teastáil de ghnáth O. 41 rr. 2-5.
Cur ar ceal O. 27 r. 14.
Mainneachtain láithriú O. 13 rr. 5-7, 9, 10, 12-16.
            ’’          phléadála O. 27 rr. 8-10, 12, 13.
Tar éis bliana ó thráth tagtha chun bheith i dteideal ar dtús  

O. 41 r. 4.
  ’’   ’’   saincheisteanna fíorais a chinneadh O. 41 rr. 2, 3.
Toghairm achomair a bheidh ann, nuair is nós imeachta le

O. 37 rr. 1-9.
Faoiseamh idirphléadála, iarratas ar O. 57 r. 4.
Féimheacht, i O. 76 rr. 51-55.
Fógra foriarratais

Ábhair a bheidh le cur san áireamh i
O. 52 rr. 5, 15––O. 124 r. 3.

Astú, ar O. 52 r. 4.
Cistí sa chúirt, lena ndéileálfar le O. 77 r. 17.
Comhdú, a O. 52 r. 2.
Cur ar ceal mar gheall ar neamhchomhlíonadh rialacha

O. 124 r. 3.
Fad an fhógra O. 52 r. 6.

Breithiúnas, le haghaidh
Díol creidmheasa O. 13 r. 15––O. 27 r. 16.
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Foriarratais—ar leanúint.
Fruilcheannach O. 13 r. 15––O. 27 r. 16.
Iasachtóir airgid O. 13 r. 14––O. 27 r. 15. 
Toghairm achomair O. 37 r. 1.

Caomhnóir ad litem, iarratas ar O. 13 r. 1.
Máistir, iarratais chun an O. 63 r. 4.
Seirbheáil phearsanta O. 52 r. 6.

Scriosadh de na Rollaí, um O. 52 r. 4.
Seirbheáil

Caomhnóir ad litem, iarratas ar O. 13 r. 1.
Cosantóir nach mbeidh tar éis láithriú, ar O. 52 r. 10.

Comhdú, trí O. 121 r. 5.
Mionnscríbhinní, mar thaca le O. 37 r. 1––O. 52 r. 15.
Neamhdhóthanach O. 52 r. 8.
Sula mbeidh an tréimhse ama chun láithriú caite

O. 52 r. 11.
Toghairm thionscnaimh, i dteannta O. 52 r. 11.

Seoladh le haghaidh seirbheála O. 52 r. 7.
Tionscnamh

Achtanna Aturnaetha, na O. 53 r. 12.
Clárlann na Talún O. 96 r. 2.

Foriarratais leanúnacha neamhriachtanacha, costais O. 52 r. 5
Iarratais ex parte O. 52 rr. 2, 3, 11.

A chur ar ceal, ordú arna dhéanamh ar O. 52 r. 3.
Iarratais idirbhreitheacha a dhéanamh le O. 52 r. 1.
Mionnscríbhinn

Fianaise a thabhairt le, féadfar O. 40 r. 1.
Úsáid, a O. 52 r. 16.

Naíon do láithriú trí chaomhnóir ad litem O. 15 r. 19.
Ordú coinníollach a sheirbheáil O. 52 r. 13.
Páirtí a bheidh ag cosaint, neamhfhreastal an O. 52 r. 12.

Agus féach Clárlann na Talún.

FORLÉIRIÚ IONSTRAIMÍ
Daoine a cheapadh chun feidhmiú ar son leasanna O. 15 r. 22.
Toghairm speisialta, nós imeachta le

O. 3 (7)—O. 54 r. 1—O. 83 r. 1. 
Fianaise O. 83 r. 3.
Páirtithe O. 54 rr. 1, 2––O. 83 rr. 1, 2.
Rogha na cúirte, faoi réir O. 83 r. 4. 
Seirbheáil lasmuigh den dlínse O. 11 r. 1 (b).

FORMHUINITHE
Achainí, ar O. 4 r. 16.
Cás Sonraithe, ar O. 59 r. 2 (2).
Cóip de dhoiciméid, ar O. 117 r. 8 (2).
Doiciméid a bheidh le seirbheáil nó le seachadadh O. 121 r. 4.
Ordú á ordú gníomh a dhéanamh O. 41 r. 8.
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Formhuinithe—ar leanúint.
Pléadálacha, ar O. 19 r. 11.
Toghairm thionscnaimh, ar

Lá agus dáta na seirbheála O. 9 r. 12.
Seoltaí agus slite beatha etc. O. 4 rr. 14, 15.

FORMHUINIÚ AN ÉILIMH
I gcoitinne O. 4 r. 1.
Leasú, a

Ábhar scannalach nó dochrach nó nach mbeidh gá leis
O. 19 r. 27.

Éileamh ar áireamh go mícheart sa toghairm achomair
O. 37 r. 11.

I gcoitinne O. 28 r. 1.
Sonraí speisialta

Aisghabháil talún O. 4 r. 6.
Faoi a. 12 den Land Law (Ir.) Act, 1896 O. 4 r. 8.

Cáil ionadaí O. 4 r. 9.
Foirmeacha O. 4 r. 9—Foscr. B. Cuid I.

Caingne probháide O. 4 r. 10.
Cuntas O. 4 r. 11.
Díol creidmheasa O. 4 r. 13.
Fruilcheannach O. 4 r. 13.
Iasachtóir airgid O. 4 r. 12.
Suim leachtaithe O. 4 r. 5.

Toghairm iomlánach, ar O. 4 r. 2.
Caingean phrobháide, i O. 4 rr. 2, 10.
Cineál O. 4 r. 2.
Foirmeacha O. 4 r. 2—Foscr. B. Cuid II.
Foras beacht an ghearáin gan a bheith riachtanach O. 4 r. 3.
Leigheas beacht a bheidh á éileamh a lua, ní bheidh sé 

riachtanach an O. 4 r. 3.
Toghairm speisialta agus achomair, ar

Cineál O. 4 r. 4.
Foirmeacha O. 4 r. 4—Foscr. B. Cuid III.
Ní foláir dó bheith beacht O. 4 r. 4.
Nuair nach foláir suim a éileamh i leith costas O. 4  r. 5.

FORTHAIRISCINT
Airgead a thaisceadh le cosaint forthairiscint a bheith déanta

O. 22 rr. 3, 9.

FREAGRA
Ábhair a dtiocfaidh ann dóibh tar éis cosaint a sheachadadh

O. 24 rr. 1, 2. 
Admhálacha i O. 19 r. 18.

Loiceadh pléadáil, trí O. 19 r. 13.
Ceannteideal O. 19 r. 4—B. Cuid IV.
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Freagra—ar leanúint.
Cúiseanna maidir le pósadh, i O. 70 r. 24.
Formhuiniú ainmneacha agus seoltaí O. 121 r. 4.
Frithéileamh, ar O. 23 r. 5—O. 24 r. 1.

Foras a dtiocfaidh ann dó tar éis cosaint a sheachadadh
O. 24 rr. 1, 2.

Leasú, a O. 28 rr. 1, 6—O. 58 r. 8—O. 63 r. 1 (14). 
Pléadálacha ina dhiaidh sin

O. 19 r. 18––O. 23 rr. 3, 4––O. 24 r.––O. 70 r. 25.
Seachadadh, a O. 19 r. 1.

Gá le, cásanna nach mbeidh O. 23 r. 1.
Modh O. 19 rr. 10, 11.
Tréimhse ama chun, an O. 23 r. 2.

Frithéileamh, freagra ar O. 21 r. 13—O. 23 r. 5.
Uamadh saincheisteanna a dhéanamh, féadfaidh

O. 19 r. 18—O. 23 r. 6.
Agus féach Pléadálacha.

FRITHÁIREAMH
Ábhair maidir le hIoncam, eisiata ó O. 68 r. 20.
Breithiúnas le haghaidh iarmhéid de bhreis ar an éileamh

O. 21 r. 16.
Costais O. 99 r. 37 (14).
Croschaingean, an éifeacht chéanna ag fritháireamh is a bheidh ag 

O. 19 r. 2.
Iarratas chun fritháireamh a eisiamh O. 19 r. 2.
Lian aturnae i leith costas, ní dhéanfaidh fritháireamh difear do 

O. 99 r. 4.
Mí-uamadh gearánaí, ní dhéanfaidh fritháireamh difear do

O. 15 r. 3.

FRITHÉILEAMH
Ábhair maidir le hIoncam, eisiata ó O. 68 r. 20.
Breithiúnas le haghaidh an iarmhéid i bhfabhar an chosantóra, i 

gcás ina mbunófar frithéileamh, féadfaidh sé go dtabharfar
O. 21 r. 16.

Cosaint, le bheith ina chuid de O. 19 rr. 1, 2, 9.
Cúlghairm phaitinne, ar O. 94 r. 7.
Difear do dhaoine nach páirtithe sa chaingean, a dhéanfaidh 

Cóip den chosaint a sheirbheáil ar dhuine nach páirtí sa 
chaingean O. 21 r. 11.

Freagra an duine nach páirtí O. 21 r. 13.
Láithriú duine nach páirtí O. 21 r. 12.

Cosaint a sheachadadh ar pháirtithe sa chaingean, an
O. 21 rr. 10, 11. 

Cosantóir le teideal oiriúnach a chur leis an gcosaint, an
O. 21 r. 10. 

Dul ar aghaidh d’ainneoin scor chaingean an ghearánaí, féadfaidh 
O. 21 r. 15.
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Frithéileamh—ar leanúint.
Éifeacht chroschaingne a bheith ag O. 19 r. 2.
Eisiamh, a O. 19 r. 2—O. 21 r, 14.
Forais le lua go sonrach O. 21 r. 9.
Freagra ar O. 23 r. 5—O. 24 r. 1.

Foras a dtiocfaidh ann dó tar éis an chosaint a sheachadadh 
O. 24 rr. 1, 2.

Gearánaithe leithleacha, i gcoinne daoine de O. 15 r. 3.
Leasú, a O. 28 rr. 1, 3.

Dícheadú, a O. 28 r. 4.
Seachadadh, a O. 21 rr. 1, 2.
Tarraingt siar, a O. 26 r. 1.
Tréimhse ama chun frithéileamh a sheachadadh, an O. 21 r. 1.

Cead a bheith tugtha chun cosaint a dhéanamh, tar éis
O. 21, r. 2.

FRUILCHEANNACH
Breithiúnas de mhainneachtain láithriú O. 13 rr. 3, 15.

Costais O. 99 r. 43.
Breithiúnas de mhainneachtain pléadála O. 27 rr. 2, 16.
Formhuiniú toghairme, sonraí ar O. 4 r. 13.

GABHÁIL DUINE
Cúirt Achomhairc Choiriúil, an O. 86 rr. 19 (8, 10, 15), 36.
Debtor’s Act (Ireland) Act, 1872, a. 7, an––O. 69.
Féichiúnaí éalaitheach, coimeád O. 76 r. 94.

GABHÁIL FAOIN DEBTORS (IRELAND) ACT, 1872––O. 69.
Cosantóir

Scaoileadh, a O. 69 r. 6.
Urrús le tabhairt ag O. 69 r. 3.

Agóid i gcoinne O. 69 r. 3.
Máistir le dóthanacht a chinneadh, an O. 69 r. 3.

Deimhniú fála O. 69 r. 6.
Costais O. 69 rr. 3, 5.
Ordú chun O. 69 r. 1––F. Cuid II Uimh. 16.

Formhuinithe O. 69 rr. 2, 7.
Garda Síochána, seachadadh ar an O. 69 r. 2.

GABHÁIL MHAOINE
Féach Aimiréalacht.

GAELTACHT, AN
Míniú O. 120 r. 5.

GAIRNISÍ
Féach
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GARDA SÍOCHÁNA, AN
Ordú astaithe dírithe chuig Coimisinéir O. 44 r. 7.
   ’’    cimithe dírithe chuig Coimisinéir O. 44 r. 7.

Formhuiniú gabhála O. 44 r. 11.
Agus féach Cúirt Achomhairc Chóiriúil, an.

GEALT
Féach Coimircithe Cúirte (seachas mionaoisigh); Daoine Mí-
    mheabhracha.

GEARÁNAÍ, AN
Pearsa, i

Seoladh le haghaidh seirbheála a fhormhuiniú ar an toghairm
O. 4 r. 15.

Toghairm thionscnaimh a thíolacadh O. 5 r. 11.
Agus féach Páirtithe.

GIÚIRÉ
Aithisc chun an, ord na O. 36 r. 35.
Damáistí le cionroinnt ag O. 36 r. 42.
Taisceadh airgid leis an gcosaint gan a bheith le cur in iúl don

O. 22 r. 7.
Triail le breitheamh le, cathain a bheidh agus nuair a bheidh

O. 36 rr. 5, 10, 34.
Ábhair maidir le féimheacht, in O. 76 r. 91.

GLACADÓIR LE hAGHAIDH FORGHNÍOMHÚ I
gCOTHROMAS

Iarratas chun é a cheapadh O. 45 r. 9.

GLACADÓIRÍ AGUS RIARTHÓIRÍ pendente lite
O. 50 rr. 16-25.

Abhcóide amháin ina gcásna, foriarrtais nach gceadófar ach
O. 52 r. 17 (11).

Ceapadh, a O. 50 rr. 6, 16—O. 63 r. 1 (7, 24).
Eireadóirí ina dhiaidh sin, chun tairbhe na O. 33 r. 8.
Féimheacht, in ábhair maidir le O. 76 r. 38.

Cíosrolla le tabhairt don ghlacadóir O. 50 r. 22.
Costais a fhómhas ar an nglacadóir nó ar pháirtí dá iarraidh sin

O. 99 r. 14 (c).
Cuntais—Féach Cuntas.
Íocaíochtaí údaraithe ag O. 50 r. 24.
        ’’         le, ordú taoibhe le haghaidh

O. 30 (6, 7)—O. 63 rr. 1 (1), 4. 
Léas ar aird, tionónta do thabhairt O. 50 r. 23. 
Tuarastal O. 50 r. 16.

Dícheadú, a O. 50 r. 18.
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Glacadóirí agus Riarthóirí pendente lite—ar leanúint.
Féimheacht, in ábhair maidir le O. 76 r. 39.

Urrús O 50 r. 16.
Atráthú go dtí go dtabharfar O. 50 r. 17.
Banna, trí O. 50 r. 16 (2)—G. 22.

Comhdú O. 50 r. 25.
Gealltanas, trí O. 50 r. 16 (3)—G. 23.

Urscaoileadh, a O. 30 (10)—O. 63 rr. 1 (1), 4.
Iarratas neamhchonspóidte chun O. 63 rr. 1 (7), 4. 

Agus féach Coimircithe Cúirte (seachas mionaoisigh).

GNÍOMHAIS CHOMHSHOCRAÍOCHTA
Achomaireachtaí O. 82 rr. 2, 7, 8.
Cóip chomhdaithe den ghníomhas, an

Formhuinithe O. 82 r. 3.
Sleachta as O. 82 r. 5.

Gníomhas bunaidh, deimhniú ar O. 82 r. 4. 
Mionnscríbhinní O. 82 rr. 1, 6—S. 4.

GNÍOMHAS
Abhcóide tíolactha, arna shocrú ag O. 51 r. 9—O. 99 r. 37 (4). 
Cúirt, an nós imeachta nuair a shocróidh an O. 55 r 12. 

GNÓLACHT
Astú féich a bheidh dlite de O. 14 r. 9—O. 45 r. 1.

Láithriú de bhun ordaithe gairnisí O. 14 r. 9.
Caingne ag comhaltaí in ainm an O. 14 rr. 1, 10.

Ainmneacha comhaltaí a fháil
O. 14 r. 1—O. 52 r. 17 (1)––O. 63 r. 1 (4). 

Dearbhú, a n-ainmneacha agus a seoltaí a O. 14 r. 2.
Loiceadh O. 14 r. 2.

Caingne i gcoinne comhaltaí in ainm an O. 14 rr. 1, 5, 10.
Ainmneacha comhaltaí a fháil

O. 14 r. l—O. 52 r. 17 (1)—O. 63 r. 1 (4).
Láithreas/Láithriú O. 14 rr. 5-7.

Bainisteoir láithreas a thaifeadadh, ní gá do O. 14 r. 6.
Comhalta amháin do láithriú ina cheangal ar ghnólacht 

O. 14 r. 9.
Comhpháirtithe do láithriú ina nduine agus ina nduine 

O. 14 r. 5.
Maille le séanadh comhaltais sa ghnólacht O. 14. r. 7.

Éifeacht O. 14 r. 7.
Láithreas a chur ar ceal O. 14 r. 7.

Saincheisteanna a thiocfaidh chun cinn sna caingne a thriail 
O. 14 rr. 7, 8.

Seirbheáil na toghairme O. 14 rr. 3, 4.
Comhalta a bheith lasmuigh den dlínse O. 14 r. 3.
Cur ar ceal O. 14 r. 7.
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Gnólacht—ar leanúint.
Daoine a bheidh le seirbheáil O. 14 r. 3.
Fógra faoin gcáil ina seirbheálfar duine O. 14 r. 4.
Gnólacht a bheidh díscaoilte roimh thionscnamh na 

caingne O. 14 r. 3.
Úinéir aonair ag an ngnólacht O. 14 r. 11.

Comhaltas i ngnólacht, pléadáil lena séanfar O. 21. r. 7.
Féimheacht, modh breithnithe i O. 76 r. 43.
Forghníomhú i gcoinne O. 14 r. 8.

Cead eisiúna ag teastáil, nuair a bheidh O. 14 rr. 8, 10. 
Comhalta a bheith lasmuigh den dlínse O. 14 r. 8.
       ’’       do loiceadh láithriú O. 14 r. 8.

Íocaíocht amach as an gcúirt le O. 77 r. 49 (1).
Toghairm féichiúnaí á heisiúint O. 76 r. 13.

HABEAS CORPUS
Féach Athbhreithniú Breithiúnach.

IARRATAS EX PARTE
Achomharc i gcoinne ordaithe ón Ard-Chúirt O. 58 r. 13.
        ’’         ’’      ’’           ’’        ’’  gCúirt Chuarda O. 61 r. 9.
Fiacha a astú O. 45 r. 1.
Mionnscríbhinn le déanamh roimh O. 40 r. 20.
Ordú muirir ar stoic agus ar scaireanna O. 46 r. 1.
Údarófar, cathain a O. 52 rr. 2, 3.

IASACHTÓIR AIRGID
Breithiúnas de mhainneachtain láithriú O. 13 r. 14.

Costais O. 99 r. 43.
Breithiúnas de mhainneachtain pléadáil O. 27 r. 15.
Féimheacht, sonraí a thabharfar nuair is creidiúnaí é in ábhair 

maidir le O. 76 rr. 12 (3), 36, 40, 125 (2).
Forghníomhú a eisiúint ar bhreithiúnas a bheidh taifeadta de bhua 

barántais údaráis O. 42 r. 18.
Formhuiniú toghairme, na mionsonraí a thabharfar ar O. 4 r. 12.

IDIRAGRÓIR
Caingean aimiréalachta in rem O. 64 r. 14.
       ’’      chun talamh a aisghabháil O. 12 r. 20.
       ’’      phrobháide O. 12 r. 14.
Cúiseanna maidir le pósadh O. 70 r. 19.
Iarratas ar chead chun láithriú O. 63 r. 1 (13). 

IDIRPHLÉADÁIL
Agarcheisteanna O. 57 r. 12.
Ceist dlí O. 57 r. 9.
Eadráin––Féach
Éilimh
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Idirphléadáil—ar leanúint.
Earraí a bheidh tógtha i bhforghníomhú, ar O. 57 r. 15.
Triail, a O. 57 rr. 8, 9, 12.

Éilitheoir
Achomair, ag iarraidh go ndéanfaí an t-ábhar a bhreithniú go 

O. 57 r. 8.
Urchosc i gcoinne an iarratasóra, féadfar é a O. 57 r. 10. 

Fianaise le mionnscríbhinn nó ar shlí eile O. 57 r. 2.
Follasú O. 31 r. 26––O. 57 r. 12.
Iarratas ar fhaoiseamh

Cineál an éilimh, ní foláir glaoch a bheith ann ar ráiteas i 
dtaobh  O. 57 r. 5.

Nós imeachta
Cosantóir le hiarratas a dhéanamh le foriarratas iar 

bhfógra, an O. 57 r. 4.
Daoine eile le hiarratas a dhéanamh le toghairm speisialta 

O. 3 (17)––O. 57 r. 4.
Seasamh nó scaradh le héilimh, ní foláir go gceanglófar ar 

éilitheoirí leis an O. 57 rr. 5, 10.
Iarratasóir

Cruthúnais ón O. 57 r. 2.
Míniú ar O. 57 r. 1.
Mionnscríbhinn ón O. 57 r. 2 (2)––C. 23.
Sirriam ina, an O. 57 r. 17.
Teidil éilitheoirí gan difear a dhéanamh don O. 57 r. 3. 

Imeachtaí a bhacadh O. 57 r. 6.
Iniúchadh O. 57 r. 12.
Mandamus O. 84 r. 25 (2).
Orduithe

Cás speisialta a shonrú, chun O. 57 r. 9.
Costais, i dtaobh O. 57 rr. 12, 14, 16, 17.
Difear do chúiseanna leithleacha, a dhéanfaidh O. 57 r. 13.
Díol airnéisí O. 57 r. 11.
Éilitheoir a urchosc, a dhéanfaidh O. 57 r. 10.
Éilitheoirí lena n-éilimh, i gcás ina seasfaidh O. 57 r. 7. 
Saincheisteanna a shonrú agus a thriail, chun O. 57 r. 7.
Sirriam, lena gcosnófar an O. 57 r. 16.

Saincheisteanna a thriail O. 57 rr. 8, 9, 12. 
Seirbheáil lasmuigh den dlínse O. 11 r. 1 (j).
Sirriam, an

Caiteachais agus táillí O. 57 rr. 15, 17.
Earraí a bheidh tógtha i bhforghníomhú, éilimh ar O. 57 r. 15. 

Fógra do chreidiúnaí forghníomhaithe O. 57 r. 15–C. 24. 
Freagra ó chreidiúnaí forghníomhaithe

O. 57 r. 15–C. 25. 
Teorainn ama le haghaidh O. 57 r. 15.

Faoiseamh, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh ar
O. 57 rr. 1, 2, 16, 17.
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Idirphléadáil—ar leanúint.
Ordú cosantach, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh ar

O. 57 r. 16.

INFANTS SETTLEMENTS ACT, 1855, AN—O. 66 rr. 2, 3.

INFHEISTÍOCHTAÍ
Ábhair maidir le féimheacht, in O. 76 r. 164.
Abhcóide amháin ina gcásna, iarratais nach gceadófar ach

O. 52 r. 17 (13-15).
Cistí sa chúirt––Féach
Éarlaisí

Acht an Bhainc Cheannais, 1942, faoi O. 77 r. 73.
   ’’   Ceárd-Chumann, 1941, faoin O. 77 r. 65. 
   ’’   um Cheantálaithe 7 Gníomhairí Tithe, 1947, faoin

O. 77 r. 80.
Éarlaisí árachais O. 88 r. 1.

INIÚCHADH
Agóid i gcoinne O. 31 rr. 18, 19.
Ceart ag brath ar an tsaincheist a bheidh faoi dhíospóid a rialú

O. 31 r. 19.
Costais O. 99 r. 37 (11).
Fógra chun doiciméid a thabhairt ar aird lena

O. 31 rr. 15, 16—C. 11.
Iarratas ar ordú O. 63 r. 1 (6).
Idirphléadáil O. 57 r. 12.
Leabhair Bhaincéara O. 31 r 17.
      ’’       ghnó O. 31 rr. 17, 20.
Loiceadh i gcomhlíonadh ordaithe O. 31 r. 21.
Maoin O. 50 rr. 4, 5.
Ordacháin, iarratas ar O. 36 r. 4.
Pribhléid, ag an gcúirt i gcás ina n-éileofar O. 31 r. 20 (2).
Tráth agus áit le haghaidh O. 31 rr. 17, 18.

INSTEOIR
Toiliú ó O. 15 r. 20.

ÍOCAÍOCHT AMACH AS AN gCÚIRT
Abhcóide amháin, iarratas ó O. 52 r. 17 (13).
Acht an Bhainc Cheannais, 1942—O. 77 rr. 75-77.
   ’’   Ceárd-chumann, 1941, an—O. 77 rr. 67-70.
   ’’   um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1947, an

O. 89 r. 1. 
Airgead a bheidh taiscthe leis an gcosaint a íoc amach as an gcúirt 

O. 77 rr. 31, 32.
      ’’     arna thaisceadh ag iontaobhaithe etc. O. 73 r. 5.
Cistí sa chúirt––Féach
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Íocaíocht amach as an gCúirt—ar leanúint.
Coimircithe Cúirte (seachas mionaoisigh)––Féach
Duine mímheabhrach O. 22 r. 10—O. 91 r. 4.
Éarlaisí árachais O. 88 rr. 2, 3.
Imeachtaí aimiréalachta, in

Cur i gcoinne íocaíochta O. 64 r. 42.
Caveat a thaifeadadh O. 64 rr. 42, 45.  
Leabhar Caveat in aghaidh Íocaíochtaí, an O. 64 r. 42.

Ordú ón mbreitheamh ag teastáil O. 64 r. 41.
Life Assurance Companies (Payment into Court) Act, 1896, an

Féach
Naíon O. 22 r. 10–O. 91 r. 4.

Ordú ón Máistir O. 63 rr. 1 (18), 4. 
Ordú á ordú airgead a íoc amach as an gcúirt, gá le

O. 22 rr. 5, 9, 10, 13—0. 64 r. 41—O. 77 rr. 32 (3), 33. 
Toghairm speisialta, cásanna ina lorgófar í le O. 3 (18)—O. 88 r. 2. 

ÍOCAÍOCHT ISTEACH SA CHÚIRT
Acht an Bhainc Cheannais, 1942, an—O. 77 r. 72. 
   ’’   Ceárd-Chumann, 1941, an—O. 77 r. 65.
   ’’    um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1947, an

O. 77 r. 79. 
Aimiréalacht O. 64 rr. 20, 21, 28, 30, 41, 50—O. 77 r. 23. 
Airgead ceannaigh a íoc isteach sa chúirt

O. 51 rr. 3, 6—O. 64 r. 50.
Cistí sa Chúirt—Féach
Coimircithe Cúirte (seachas mionaoisigh)—Féach
Cosaint, leis an—Féach Airgead a Thaisceadh leis an gCosaint
Iontaobhaithe etc, ó

Mionnscríbhinn a chomhdú, trí
O. 73—O. 77 rr. 21 (1), 29, 57. 

Toghairm speisialta, le O. 3 (3, 14, 18)—O. 54 r. 1. 
Páirtithe O. 54 rr. 1, 2 (1) (d).

Lian a scaoileadh, chun O. 50 r. 9.
Life Assurance Companies (Payment into Court) Act, 1896, an

Féach
Ordú á ordú airgead a íoc isteach sa chúirt O. 77 rr. 2, 5-7.

Ábhar agus formhuiniú O. 41 r. 8. 
Comhlíonadh, a O. 77 r. 26.
Feidhm, a chur i O. 42 r. 4—O. 43 r. 2, 3.
Gan aon ordú a bheith ann, cásanna ina gceadófar íocaíocht 

d’ainneoin O. 51 rr. 6—O. 77 r. 21––O. 97 r. 14.
Settled Land Acts, na—Féach

IONAD NA TRIALACH—O. 36 rr. 1, 2.

IONCAM—O. 68.
Achomharc––Finance Act, 1894, a. 10, an.
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Ioncam—ar leanúint.
Achainí

Cur síos, a O. 68 rr. 10, 12.
Éisteacht, a

Fianaise a thabhairt viva voce O. 68 r. 13.
Srianta ar aighneachtaí O. 68 r. 11.

Freagra ar O. 68 rr. 10, 11.
Comhdú, a O. 68 r. 10.
Leasú, a O. 68 r. 14.
Seirbheáil, a O. 68 r. 10.

Géillte di d’éagmais freagra O. 68 r. 10.
Leasú, a O. 68 r. 14.
Seirbheáil, a O. 68 r. 9. 
Srianta ar fhorais achomhairc a bheidh luaite i O. 68 r. 11.
Teideal O. 68 r. 2.
Tíolacadh, a O. 68 r. 9.

Teorainn ama chun O. 68 r. 9.
Breith na gCoimisinéirí O. 68 r. 6—C. 29.
Dearbhú foras O. 68 rr.  6, 7, 11.

Ábhar O. 68 r. 7.
Teorainn ama chun é a sheachadadh O. 68 r. 6.

Fógra á rá éileamh a bheith á tharraingt siar nó go mbeifear 
ag seasamh leis O. 68 r. 8.

Forais O. 68 rr. 6, 7.
Leasú, a O. 68 r. 14.
Srianta ar O. 68 r. 11.

Achomharc––Succession Duty Act, 1853, a. 50, an
O. 68 rr. 10-14, 16.

Achainí, le tionscnamh le O. 68 r. 16.
Acht Airgid, 1924, a. 38 (2), caomhnú ceart faoin O. 68 r. 19.
Astú cosantóra O. 68 r. 5.
Cás speisialta O. 34 r. 7.
Coimisinéirí, an míniú ar O. 68 r. 1.
Dleacht eastáit––a. 14 (2) den Finance Act, 1894.

Toghairm speisialta O. 3 (8).
Teideal O. 54 rr. 2, 4.

Éilimh ó choimisinéirí O. 68 r. 3.
Toghairm achomair nó iomlánach, le tionscnamh le

O. 68 rr. 2, 3.
Astú cosantóra O. 68 r. 5.
Seirbheáil lasmuigh den dlínse O. 68 r. 4.

Éilimh ón Stát a chur i bhfeidhm, cearta chun O. 68 r. 19.
Fritháireamh eisiata O. 68 r. 20.
Frithéilimh eisiata O. 68 r. 20.
Fógraí

Éileamh nó breith na gCoimisinéirí, faoi O. 68 r. 6.
Forais an achomhairc, faoi O. 68 r. 6.
Tarraingt siar nó seasamh leis, faoi éileamh a O. 68 r. 8.
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Ioncam—ar leanúint.
Iarratas faoin Acht Airgeadais, 1983, a. 18.

Foriarratas ex parte, le O. 68 r. 17.
Iarratas faoin Finance Act, 1894, a. 10 (4).

Foriarratas iar bhfógra agus achainí, le O. 68 r. 15.
Teideal O. 68 rr. 2, 15 (1).

Leabhar cúiseanna O. 68 r. 18.
Nós imeachta tríú páirtí eisiata O. 68 r. 20.
Ráiteas ar fhorais achomhairc O. 68. rr. 6, 7, 11. 
Sannadh breithimh O. 68. r. 21.
Seirbheáil

Achainí a, cóip den O. 68 rr. 9, 15.
Fógra foriarratais O. 68 r. 15.
Freagra a, cóip den O. 68 r. 10.
Lasmuigh den dlínse, toghairm a O. 68 r. 4.

Teideal na n-imeachtaí O. 68 rr. 2, 15 (1).

IONSTRAIMÍ SOSHANNTA
Ábhair maidir le féimheacht, in O. 76 rr. 134, 135.
Breithiúnas a mharcáil trí mhainneachtain

Deimhniú le taisceadh O. 99 r. 44.
Cuideachtaí (foirceannadh) O. 74 rr. 111, 118, 121, 127.
Pléadálacha O. 19 r. 25.

Cosaint O. 21 r. 4.
Toghairm achomair, éilimh le O. 2 r. 1 (1).
Uamadh páirtithe O. 15 r. 6.

IONTAOBHAIS
Caingean chun iontaobhais a fhorghníomhú

Ceangal ar dhaoine nach páirtithe iad, ina
O. 15 rr. 10, 22, 31, 33, 37.

Ordú
Bac ar O. 54 r. 6.
Gan é a bheith d’oibleagáid ar an gcúirt ordú a dhéanamh 

O. 54 rr. 5, 6.
Maoin

Díolachán O. 50 rr. 3, 7, 11––O. 51 rr. 1-9.
Eastát pearsanta a íoc, cuid de O. 50 r. 10––O. 99 r. 3 (2).
Ioncam a lamháil go heatramhach O. 50 r. 10.

Páirtithe O. 15 rr. 8, 26, 28, 36––O. 54 rr. 1, 2.
Breis O. 15 rr. 8, 30.
Fógra-pháirtithe O. 15 rr. 31-35.
Freastal O. 15 rr. 31, 32.

Seoladh, a O. 15 r. 30.
Toghairm

Iomlánach (sárú iontaobhais etc.) O. 1 r. 6––O. 3 (1).
Sannadh breithimh O. 5 r. 4 (2) (f).
Speisialta O. 3 (1)––O. 54 r. 1.
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Iontaobhais—ar leanúint.
Caingean riaracháin––Féach
Comhréiteach in imeachtaí a dhéanfaidh difear do O. 15 r. 10.

IONTAOBHAITHE
Caingean chun iontaobhais a fhorghníomhú

Cosantóirí O. 15 rr. 26, 28–O. 54 r. 2.
Díol i, cúram O. 50 r. 11.
Toghairm speisialta O. 3 (1)––O. 54 r. 1.

Ceapadh, iarratas le toghairm speisialta chun iontaobhaithe a
O. 3 (9, 11).

Feidhmiú ar son maoine agus tairbhithe O. 15 r. 8.
Imeachtaí leanúnacha O. 17 rr. 2, 4, 5.
Íocaíocht isteach sa chúirt

Mionnscríbhinn a chomhdú, trí
O. 73 rr. 1, 2––O. 77 rr. 21, 29, 57.

Toghairm speisialta O. 3 (3, 14)––O. 54 r. 1.
Páirtithe O. 54 rr. 1, 2 (1) (d).

Toghairm speisialta arna heisiúint ag nó i gcoinne O. 54 rr. 1, 2.
Toiliú chun gníomhú O. 40 r. 22.

IRIS OIFIGIÚIL, AN
Fógra faoi imeachtaí a thionscnamh i O. 9 r. 7.

Agus féach Cuideachtaí (Foirceannadh); Féimheacht; Pait- 
    inní.

LÁITHREAS/LÁITHRIÚ––O. 12.
Breithiúnas nó ordú, ag duine a mbeidh fógra láithris seirbheáilte 

air O. 15 r. 32.
Caingean chun talamh a aisghabháil––Féach
Cosaint agus frithéileamh, ag duine a mbeidh láithreas seirbheáilte 

air O. 21 rr. 12, 13.
Cur ar ceal, a O. 12 r. 8.
Déanach O. 12 r. 13.

Caingean chun talamh a aisghabháil O. 12 rr. 15, 17.
Tríú páirtí do O. 16 r. 4 (1).

Fógra
Cineál an O. 12 r. 5 (1).
Ráiteas éilimh ag teastáil, féadfaidh sé go mbeidh O. 12 r. 5.

Fógra-pháirtí do O. 15 r. 32.
Gealltanas i scríbhinn ó aturnae a shárú O. 12 r. 12.
Gnólacht, caingean i gcoinne––Féach Gnólacht.
Idiragróir

Caingean aimiréalachta in rem O. 64 r. 14.
       ’’        phrobháide O. 12 r. 14.
Cúiseanna agus ábhair maidir le pósadh O. 70 r. 19.

Mainneachtain––Féach
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Láithreas/Láithriú—ar leanúint.
Meabhrán O. 12 rr. 3, 6.

Beirt chosantóir nó níos mó leis an aturnae céanna O. 12 r. 11.
Cosantóir i bpearsa do sheachadadh, an O. 12. rr. 3, 4, 7.
Foirm O. 12 r. 9––A. Cuid II Uimh. 1.
Seoladh le haghaidh seirbheála O. 12 rr. 6-8.

Meabhlach nó cumtha O. 12 r. 8.
Naíon do láithriú O. 15 rr. 18, 19.
Pearsa, i O. 12 rr. 3, 4.
Taifeadadh, a

Ábhair maidir le gealtacht agus mionaoisigh O. 12 r. 1.
Cúiseanna agus ábhair maidir le pósadh O. 70 rr. 16-18.
Leabhar na gCúiseanna, i O. 12 r. 10.
Modh chun, an O. 12 rr. 3, 4.

Tréimhse ama chun, an O. 12 r. 2.
Seirbheáil lasmuigh den dlínse, i gcás ina mbeidh

O. 11 r. 7.
Tréimhse ama chun, an

Seirbheáil lasmuigh den dlínse O. 11 r. 7.
Toghairm achomair O. 12 r. 2 (1).
       ’’       iomlánach O. 12 r. 2.
       ’’       speisialta O. 12 r. 2 (2).

Tríú páirtí do O. 16 r. 4.

LAND CLAUSES CONSOLIDATION ACT, 1845, AN
O. 3 (16)––O. 77 rr. 21 (4), 28. 

LAND LAW (Ir.) ACT, 1887, AN––O. 41 r. 10––O. 47 rr. 3, 6.

LEABHAIR BHAINCÉARA
Iniúchadh, a O. 31 r. 17.
Ordú faoi na hAchtanna um Fhianaise Leabhar Baincéirí

O. 63 r. 1 (17).

LEABHAIR GHNÓ
Iniúchadh, a O. 31 rr. 17-20.

LEABHAIR NA gCÚISEANNA
Coimircithe Cúirte, imeachtaí maidir le O. 65 r. 3.
Cúiseanna agus ábhair maidir le hIoncam, i O. 68 r. 18
        ’’       díomhaoine a scriosadh as O. 17 r. 13.
Iontrálacha

Athrú páirtithe ar bhás, féimheacht etc. O. 17 r. 12.
Caingean do dhul ar ceal O. 17 r. 12.
Láithris O. 12 r. 10.
Toghairm thionscnaimh O. 5 rr. 7, 12.
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LEABHAL AGUS BÉADCHAINT

Taisceadh leis an gcosaint i gcaingne mar gheall ar O. 22 r. 1 (3).

LEACHTAITHEOIR OIFIGIÚIL, AN
Féach Cuideachtaí (foirceannadh).

LEASÚ––O. 28 rr. 1-13.
Admhálacha a O. 32 r. 4.
Breithiúnais nó orduithe, riail faoi bhotún le haghaidh O. 28 r. 11.
Cúirt do, an O. 28 r. 12.
Cúirt Uachtarach, cumhachtaí na

Fógra achomhairc O. 58 r. 6.
I gcoitinne O. 58 r. 8.

Cúiseanna agus ábhair maidir le hIoncam O. 68 r. 14.
Dearmaid chléireachais i mbreithiúnais nó in orduithe

O. 28 r. 11––O. 67 r. 103.
Dícheadú, a O. 28 r. 4.
Fógra um achomharc chun na Cúirte Uachtaraí O. 58 r. 6.
Formhuiniú, a O. 28 rr. 1, 6-10—O. 58 r. 8.

Formhuiniú leasaithe a mharcáil O. 28 r. 9.
Modh O. 28 r. 8.
Ordú chun leasú a dhéanamh O. 28 r. 6.

Ar neamhní ar loiceadh leasú a dhéanamh, tiocfaidh sé 
chun bheith O. 28 r. 7.

Scriosadh amach, éileamh ar thoghairm achomair a
O. 37 r. 11.

Tréimhse ama chun doiciméid leasaithe a sheachadadh
O. 28 r. 10.

Máistir na hArd-Chúirte O. 63 r. 1(14, 15)––O. 70 r. 26.
Paitinní O. 94 rr. 10, 15-21.
Pléadálacha a O. 28 rr. 1-10, 12, 13––O. 58 r. 8.

Ábhar scannalach nó ciotach O. 19 r. 27.
Cosantóir nua a chur isteach, ar O. 15 r. 15.
Cúiseanna maidir le pósadh O. 70 rr. 26-29.
Éileamh ar áireamh go míchuí O. 37 r. 11.
Gan chead, cathain a cheadófar O. 28 rr. 2, 3, 13.
Loiceadh leasú a dhéanamh tar éis ordaithe ag tabhairt ceada 

O. 28 r. 7.
Modh O. 28 r. 8.
Ordú chun leasú a dhéanamh O. 28 r. 6––O. 63 r. 1 (14).

Ar neamhní ar loiceadh leasú a dhéanamh, tiocfaidh sé 
chun bheith O. 28 r. 7.

Páirtí eile, roghanna a bheith ag an O. 28 rr. 4, 5.
Pléadálacha leasaithe a mharcáil O. 28 r. 9.
Saoire fhada, i rith na O. 122 r. 4.
Tréimhse ama chun, an O. 28 rr. 1-3, 6, 10.
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Leasú—ar leanúint.
Fadú, a O. 122 r. 8.
Saoire fhada gan a bheith san áireamh inti de ghnáth, an 

O. 122 r. 5.
Riail faoi bhotún le haghaidh breithiúnas nó orduithe O. 28 r. 11.

Gealtacht, i O. 67 r. 103.
Rialacha cúirte a chomhlíonadh, ar loiceadh O. 124 r. 1.

LEGITIMACY DECLARATION ACT (Ir.), 1868, AN
Achainí O. 71 r. 3.

Mionnscríbhinn fíoraithe O. 71 r. 3.
Ábhar O. 71 r. 3.

Teideal O. 71 r. 2.

LÉIRIÚ TÉARMAÍ
Mínithe O. 125 r. 1.

LIAN
Aturnae i leith costas

Fritháireamh a chosc, ní dhéanfaidh O. 99 r. 4.
Ní dhéanfaidh Ordú 22, riail 10, difear do O. 22 r. 10 (7).

Fiach a bheidh le hastú, ar O. 45 rr. 5, 6.
Íocaíocht isteach sa chúirt chun é a scaoileadh O. 50 r. 9.

LIFE ASSURANCE COMPANIES (Payment into Court) ACT,
1896, AN––O. 113.

Airgead a bheidh íoctha isteach sa chúirt cheana féin
Iarratas le toghairm speisialta O. 113 rr. 7, 8. 

Cuntasóir le fógraí a thaifeadadh, an O. 113 r. 11.
Íocaíocht isteach sa chúirt

Costais agus caiteachais a asbhaint, gan O. 113 r. 4.
Creidmheas mórleabhair O. 113 rr. 3, 9.
Dlíthíocht ar feitheamh, srianta fad a bheidh O. 113 r. 5. 
Fógra le tabhairt O. 113 r. 6.
Mionnscríbhinn O. 113 r. 2.

Ábhar O. 113 r. 2.
Sceideal na dtaiscí O. 113 rr. 3, 10.

Modh déanta O. 77 rr. 21, 25.

LIS PENDENS
Iarratas ar dhíchur ón duine a bheidh tar éis é a chlárú

O. 63 r. 1 (29).

LITREACHA IARRATA––Féach Binse Coigríche.
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LUNACY REGULATION (Ir.) ACT, 1871, AN
Féach Coimircithe Cúirte (seachas mionaoisigh).

MAINNEACHTAIN LÁITHRIÚ
Breithiúnas de (Toghairm Iomlánach nó Achomair)

Athrú, iarratas chun é a O. 13 r. 11.
Caingean faoin Common Law Procedure Amendt. Act (Ir.),

1853—O. 13 r. 12.
       ”        mar gheall ar éileamh leachtaithe

O. 13 rr. 3, 8, 10, 17, 18. 
Costais O. 99 rr. 39-43.
Cur ar ceal O. 13 r. 11.
Damáistí a fhionnadh i ndiaidh O. 13 rr. 6, 9.
Díol creidmheasa O. 13 rr. 3, 15.
Duine amháin nó níos mó de chosantóirí leithleacha ag 

láithriú O. 13 rr. 8, 9.
Earraí sonracha a sheachadadh, chun O. 13 r. 7.
Foriarratas ar

Ag an triail O. 13 r. 9.
Chun an Mháistir O. 13 rr. 5, 13-16.
     ”   na Cúirte O. 13 rr. 6, 7, 9, 12, 19.
Mionnscríbhinn seirbheála na toghairme a chomhdú

O. 13 rr. 2, 17.
Fruilcheannach O. 13 rr. 3, 15.
Iasachtóir airgid, éileamh ó O. 13 rr. 3, 14.
Imeachtaí probháide O. 79 r. 57.
Ionstraim shoshannta

Deimhniú le taisceadh O. 99 r. 44.
Mionnscríbhinn mar thaca le O. 13 rr. 4, 15, 18, 19.

Comhdú, mionnscríbhinn seirbheála toghairme a
O. 13 rr. 2, 17.

Sásamh a bheith faighte tar éis an chaingean a thionscnamh 
O. 13 r. 13. 

Talamh a aisghabháil, caingne chun O. 13 rr. 4-6. 
Toghairm iomlánach O. 13 rr. 6, 9, 10, 17.
Ús, éileamh ar O. 13 r. 19.

Caingean aimiréalachta in rem O. 64 rr. 34, 35.
Cuntas, caingean mar gheall ar O. 13 r. 17—O. 37 r. 13.
Duine mímheabhrach nach mbeidh breithnithe ina dhuine mí-

mheabhrach do O. 13 r. 1. 
Caomhnóir a shannadh O. 13 r. 1.

Imeacht le dul ar aghaidh d’ainneoin O. 13 r. 17.
Máistir do chur na toghairme i liosta na cúirte, an O. 13 r. 16. 
Naíon, ag O. 13 r. 1.

Caomhnóir a shannadh O. 13. r. 1.
Pósadh, cúis nó ábhar maidir le  O. 70 r. 14.
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Mainneachtain Láithriú—ar leanúint.
Toghairm achomair mar gheall ar chuntas O. 37 r. 13.
Tríú páirtí do O. 16 rr. 5, 6.

MAINNEACHTAIN PHLÉADÁLA
Breithiúnas de O. 27 r. 2.

Caingean mar gheall ar fhiach nó éileamh leachtaithe
O. 27 rr. 2, 3.

Mainneachtain, duine de chosantóirí leithleacha do
O. 27 r. 4. 

Cur ar ceal O. 27 r. 14.
Damáistí a fhionnadh tar éis mainneachtain O. 27 rr. 8, 9. 
       ”       neamhleachtaithe á n-éileamh, i gcás ina mbeidh

Fógra á rá é a bheith ar intinn dul ar aghaidh
O. 27 r. 9 (1). 

    ”    um fhoriarratas ar bhreithiúnas O. 27 r. 9 (2, 4). 
Cosaint dhéanach a sheachadadh, éifeacht

O. 27 r. 9 (3).
Duine amháin de chosantóirí leithleacha do O. 27 rr. 4, 10.
Earraí sonracha a sheachadadh, éileamh chun O. 27 rr. 2, 3.

Mainneachtain, duine de chosantóirí leithleacha do
O. 27 r. 10. 

Éileamh ó iasachtóir airgid O. 27 r. 15. 
Éilimh dhíola creidmheasa O. 27 r. 16.
     ”     fhruilcheannaigh O. 27 r. 16.
Foriarratas ar O. 27 rr. 8, 9 (2), 13, 15, 16.
I gcoitinne O. 27 rr. 1, 8, 9.

Mainneachtain, duine de chosantóirí leithleacha do
O. 27 r. 10. 

Ionstraim shoshannta, deimhniú le taisceadh i gcaingean ar 
O. 99 r. 44.

Mionnscríbhinn mar thaca le O. 27 rr.  5, 6, 13, 16.
Páirtí i saincheist do O. 27 r. 11.

Talamh a aisghabháil, caingean chun O. 27 r. 2, 3, 5, 6.
Mainneachtain, duine de chosantóirí leithleacha do

O. 27 r. 4. 
Caingne probháide O. 27 r. 7.
Cosaint O. 27 rr. 2, 3, 8.
Díbhe d’uireasa tabhairt ar aghaidh O. 27 r. 1—O. 63 rr. 1 (8), 4. 

Loiceadh maidir le follasú, iniúchadh etc.
O. 31 r. 21—O. 63 rr. 1 (8), 4.

Freagra nó pléadáil ina dhiaidh sin a sheachadadh, éifeacht 
loiceadh O. 27 r. 11.

Ráiteas éilimh a sheachadadh, loiceadh O. 27 r. 1.
Tríú páirtí do O. 16 rr. 5, 6.
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MÁISTIR FÓMHAIS, AN
Ábhair maidir le féimheacht O. 99 rr. 49-57.
Achainí thoghcháin pharlaiminte O. 97 r. 40.
Cistí sa chúirt O. 77 rr. 3 (a), 8-10, 16.
Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte, le fómhas etc. ar ordachán ó 

O. 67 r. 98.
Costais––Féach
Cúiseanna maidir le pósadh a fhómhas, le billí costas i O. 70 r. 74.
Scrúdaitheoir, ag cabhrú leis an O. 55 r. 2.
Ús a ríomh gan ordú O. 58 r. 20.

MÁISTIR NA hARD-CHÚIRTE
Abhcóide O. 63 r. 11––O. 64 r. 46 (6).
Achainíocha Toghcháin Pharlaiminte––Féach
Achomharc i gcoinne breithe ó O. 63 r. 9.
Aimiréalacht–Féach
Aistriú chuig an Ard-Chúirt, cás a

O. 37 rr. 5, 11––O. 38 rr 5, 6––O. 63 r. 7.
Banc na hÉireann, fógra do O. 77 r. 37.
Billí díolacháin––Féach
Binsí coigríche O. 39 rr. 42, 44.
Breithiúnas a thaifeadadh, féadfaidh sé cead a thabhairt chun

O. 13 rr. 3, 13-15.
Caomhnóir ad litem O. 13 r. 1––O. 63 r. 1 (3).
Cistí sa Chúirt–Féach
Commission rogatoire O. 39 rr. 42, 44.
Costais O. 63 rr. 6, 9, 11.

Urrús i leith O. 29 rr. 6, 7.
Cúiseanna maidir le pósadh––Féach
Cumhachtaí aturnae––Féach
Cuntas

Ordú le haghaidh O. 37 r. 13––O. 63 r. 1 (19).
Tógáil, a O. 36 r. 8––O. 63. r. 2.

Damáistí a mheasúnú
O. 36 rr. 42-49––O. 41 r. 13–O. 63 r. 2–O. 64 r. 46.

Fógra foriarratais chun é a chur ar ceal
O. 36 rr. 45, 46–O. 64 r. 46 (9, 10).

Dearbhascthaí agus admhálacha O. 63 r. 8.
Debtors Act (Ir.), 1872, an––Féach
Díspeagadh cúirte os comhair O. 63 r. 8.
Dlínse O. 63 r. 1––O. 125 (an Chúirt).
Éarlaisí árachais O. 88 r. 1.
Fianaise os comhair O. 40 rr. 23-27.

Tuairisc le luathscríobhaí O. 123 r. 2.
Finnéithe

Díspeagadh cúirte O. 63 r. 8.
Subpoena go bhfeastalóidh O. 39 r. 27.
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Máistir na hArd-Chúirte—ar leanúint.
Toghairm agus a scrúdú, féadfaidh sé iad a O. 63 r. 8.

Fiosrúcháin O. 63 r. 1 (19)––Agus féach Tarchur, infra.
Forghabhálaithe O. 43 rr. 3, 4.
Foriarratais iar bhfógra O. 63 r. 4.
Iarratais ex parte O. 63 r. 4.
Láithreas

Cur ar ceal O. 12 r. 8.
Taifeadadh déanach, a O. 12 r. 2 (1)––O. 63 r.1 (5, 13).

Leas-Mháistir O. 63 r. 10.
Legitimacy Declaration Act (Ir.), 1868, an––Féach
Litreacha iarrata O. 39 rr. 42, 44––O. 121 r. 11 (6).
Mionn, féadfaidh sé daoine a chur faoi O. 63 r. 8.
Mionnscríbhinní O. 40 rr. 23-27––O. 63 r. 8.
Ordacháin, iarratas ar O. 36 r. 4–O. 37 r. 6.
Orduithe ó

Achomharc i gcoinne O. 63 r. 9.
Catagóir O. 63 r. 1––O. 125 (an Chúirt).
Leas-Mháistir iad a dhéanamh, féadfaidh O. 63 r. 10.
Nós imeachta chun iad a fháil, an O. 63 r. 4.
Ordacháin choimhdeacha 7 fhorlíontacha O. 63 r. 5.

Orduithe stoptha O. 46 rr. 14-18––O. 63 r. 1 (25).
Páirtithe a thoghairm agus a cheistiú, féadfaidh sé O. 63 r. 8.
Pionós a íoc le O. 50 r. 15.
Saincheisteanna fíorais a thriail, le toiliú, féadfaidh sé O. 63 r. 3.
Sannadh, toghairm thionscnaimh a O. 5 r. 5.
Tabhairt ar aird, féadfaidh sé a cheangal doiciméid a O. 63 r. 8.
Tarchur, caingne a O. 49 r. 7––O. 63 rr. 1 (33), 4.
      ’’    chuig O. 13 r. 6––O. 36 rr. 43-49––O. 41 r. 13––O. 64 r. 46.
Toghairm achomair O. 37.
      ’’         speisialta O. 38.

MANDAMUS—Féach Athbhreithniú Breithiúnach.

MAOIN
Aturnaetha a rialú, iarratais chun O. 53 rr. 19-21. 
Coimeád go heatramhach, a O. 50 r. 1.
Coinneáil, a chaomhnú nó a iniúchadh, a O. 50 r. 4.

Iniúchadh, an chúirt do O. 50 r. 5.
Díol, an chúirt do—Féach

MAOIN A CHOIMEÁD GO hEATRAMHACH
Iarratas chun O. 50 r. 1.

Tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh chun, an O. 50 r. 8.

MEASÚNÓIRÍ
Aimiréalacht, in O. 64 r. 43.
Triail le, modh O. 36 r. 41.
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MERCHANT SHIPPING (Stevedores & Trimmers) ACT, 1911, AN
O. 64 r. 62 (1).

MÍNITHE—O. 125 r. 1.

MIONAOISIGH
Deonú do chaomhnóir, riarachán a

O. 79 rr. 24, 25––O. 80 rr. 28, 29.
Imeachtaí chun coimircí cúirte a dhéanamh de mhionaoiseach

O. 65 rr. 1-8.
Urscaoileadh ó choimircíocht ar lán-aois a shlánú O. 65 r. 7.

Agus féach Naín.

MIONNAÍ
Cur daoine faoi mhionn, do 

Cláraitheoirí agus cléirigh O. 114 r. 1.
Duine a mbeidh ceistiú á chur aige, an O. 39 r. 4.
Máistir na hArd-Chúirte O. 63 r. 8.
Scrúdaitheoir, an O. 55 r. 2.

MIONNSCRÍBHINNÍ––O. 40 rr. 1-33.
Ábhar

Céad phearsa, le bheith dréachtaithe sa O. 40 r. 8.
Míreanna uimhrithe O. 40 r. 8.
Nóta á thaispeáint cén duine ar thar a cheann a bheidh siad 

comhdaithe O. 40 r. 11.
Cóipeanna clóite, ar O. 117 r. 9.

Tuairisc agus áit chónaithe an teisteora O. 40 r. 9.
Ábhar scannalach a scriosadh amach O. 40 r. 12.
Athrú, a O. 40 r. 13.
Cistí sa chúirt, ag fíorú teidil chuig O. 52 r. 14.
Cóip chlóite, nóta ag teastáil ar O. 117 r. 9.
   ’’    curtha ar fáil tar éis ordú a dhéanamh, i gcás ina mbeidh

O. 40 r. 21.
Comhdú, a O. 40 rr. 2, 11, 16, 19––O. 52 r. 16.
Costais

Dícheadú, a O. 40 rr. 3, 4, 8.
Fómhas, a O. 99 r. 37 (2, 10).

Cuntas le fíorú le O. 33 r. 4.
Athrú i O. 40 r. 25.

Féadfaidh an Máistir iad a thógáil O. 63 r. 8.

Foilseáin O. 40 r. 26.
Deimhniú ar O. 40 r. 27.

Foirm
Neamhrialtacht O. 40 r. 15.
Scríofa nó clóite i bhfoirm leabhair O. 40 r. 8.



141

Mionnscríbhinní—ar leanúint.
Gaeilge, i O. 120 r. 4.
I gceangal le, gan doiciméid a bheith curtha O. 40 r. 26.
Idirlínithe O. 40 r. 13.
Jurat

Athrú O. 40 r. 13.
Beirt teisteoir nó níos mó O. 40 r. 10.
I gcoitinne O. 40 r. 14.
Lochtanna O. 40 r. 15.
Teisteoir neamhliteartha nó dall O. 40 r. 14.

Lochtanna, féadfar glacadh leo d’ainneoin O. 40 r. 15.
Míniú O. 125 r. 1.
Mionnú, a

Am agus áit le sainiú O. 40 r. 6.
Aturnae thar ceann páirtí, ní cheadófar é os comhair

O. 40 rr. 17, 18.
Éire, in O. 40 r. 5.
Féimheacht, i O. 76 r. 80.
Lasmuigh den dlínse O. 40 r. 7.

Eolas breithiúnach ar shéalaí agus ar shínitheoirí O. 40 r. 7.
Ordú ex parte, le déanamh roimh O. 40 r. 20.
Ráiteas á rá é a bheith ar intinn iad a úsáid

Os comhair an Scrúdaitheora nó an Mháistir O. 40 r. 23.
Sa triail O. 39 r. 23.
Tráth éisteachta foriarratais O. 52 r. 16.

Scríbhinní O. 9 r. 12-14––O. 40 r. 9.
Mionnscríbhinn fhorlíontach O. 63 r. 1 (22).

Scriosadh amach O. 40 r. 13.
Seirbheáil O. 9rr. 12-14––O. 40 r. 9.

Fógra um achomharc ón gCúirt Chuarda O. 61 r. 3.
Seirbheáil, a

Fógra foriarratais, le O. 37 r. 1––O. 52 rr. 4, 15.
Ne exeat regno, tar éis urghaire nó ordaithe O. 40 r. 21.

Teideal O. 40 r. 3.
Teisteoir

Conas a bheifear tar éis eolas a fháil le bheith luaite O. 40 r. 4.
Croscheistiú, a O. 39 r. 1––O. 40 rr. 1, 31, 32.

Ábhar maidir le féimheacht, in O. 76 rr. 25, 83.
Achomharc ón gCúirt Chuarda, in O. 61 r. 8.
Cúiseanna maidir le pósadh, i O. 70 r. 40.
Toghairm achomair O. 37 r. 2.
        ’’        speisialta, in imeachtaí le O. 38 r. 3.

Ráitis bunaithe ar a mbeidh á chreidiúint O. 40 r. 4.
Tiontuithe O. 120 r. 4.
Triail le mionnscríbhinn––Féach
Úsáid, a

Cóip fhianaithe O. 40 r. 16.
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Mionnscríbhinní—ar leanúint.
Fógra faoi O. 39 r. 23––O. 40 r. 23––O. 52 r. 16.
Foriarratais, tráth éisteachta O. 52 r. 16.
Gan a bheith comhdaithe in am, i gcás iad O. 40 r. 19.
Iarratais ex parte, ar O. 40 r. 20.
Mionnscríbhinní bunaidh O. 40 rr. 16, 20––O. 52. r. 16.
Os comhair an Scrúdaitheora O. 40 rr. 23, 24.
Tar éis uamadh na saincheiste O. 39 r. 23.

MOILL
Ábhair maidir le Coimircithe Cúirte, in O. 67 rr. 51 (2), 69.
Bliain amháin a bheith caite ón imeacht deireanach O. 122 r. 11.

Foriarratas ar bhreithiúnas tar éis O. 41 r. 4.
Costais arna dtabhú mar gheall ar O. 99 rr. 6, 7.
Cuntas a thabhairt, a bheith ag baint le O. 33 r. 11—O. 50 r. 21.
Cúramaí coimircí cúirte, á déanamh ag O. 67 r. 69.
Dhá bhliain a bheith caite ón imeacht deireanach O. 122 r. 11. 
Féimheacht, i O. 76 rr. 130, 170.
Máistir Fómhais, os comhair an O. 99 r. 37 (31). 

NAÍN
Agarcheisteanna ag nó i gcoinne O. 31 r. 27.
Caomhnóir ad litem, ní foláir dóibh láithriú trí O. 15 r. 18.
Cás speisialta a chur síos, cead ón gcúirt ag teastáil chun O. 34 r. 4.
Ceapadh, caomhnóir ad litem a

Iarratas chun O. 63 r. 1 (3).
Ceadú abhcóide ar O. 52 r. 17 (6, 7).

Mainneachtain láithriú, ar O. 13 r. 1.
Seirbheáil, tar éis fógra faoi ordú a O. 15 r. 35.

Deimhniú breithe a thabhairt ar aird O. 22 r. 10 (4)—O. 66 r. 1.
Deonuithe riaracháin do chaomhnóirí

O. 79 rr. 24, 25—O. 80 rr. 28, 29.
Follasú ag nó i gcoinne O. 31 r. 27.
Glacadh le hairgead taiscthe, naíon do O. 22 r. 10 (1).
Infants Settlements Act, 1855, iarratais faoin O. 66 rr. 2, 3.

Fianaise le tabhairt ar aird O. 66 rr. 2, 3.
Toghairm speisialta, le O. 3 (10).

Íoc le, suimeanna a O. 22 r. 10—O. 63 r. 1 (18)—O. 91 r. 4.
Láithriú, do O. 15 r. 18.

Achainí, tráth éisteachta O. 15 r. 19.
Foriarratas, tráth éisteachta O. 15 r. 19.
Mainneachtain O. 13 r. 1.

Mainneachtain láithriú, do O. 13 r. 1.
Neaschara, féadfaidh naíon agairt trí O. 15 rr. 16, 20.
Páirtithe, mar O. 15 rr. 16, 18-21.

Cásanna speisialta, i O. 34 r. 4.
Pósadh, i gcúiseanna maidir le O. 70 rr. 59-61.
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Naín—ar leanúint.
Seachvótálaí i bhfoirceannadh cuideachta, ní fhéadfaidh naíon 

bheith ina O. 74 r. 82 (2).
Seirbheáil toghairme tionscnaimh ar O. 9 r. 5.

Toghairm speisialta, le O. 3 (10).
Socrú caingne, do O. 22 r. 10.

Agus féach Caomhnóirí; Clárlanna Probháide; Coimircithe 
    Cúirte (Mionaoisigh).

NE EXEAT REGNO, ORDÚ
Seachadadh mionnscríbhinní ar an bpáirtí eile tar éis é a dheonú 

O. 40 r. 21.

NEAMHCHOMHLÍONADH NA RIALACHA
Dearmaid i mbreithiúnais agus in orduithe O. 28 r. 11.
Éifeacht O. 124 rr. 1-3.

Cúirt Achomhairc Choiriúil, an O. 86 r. 38.
Mionnscríbhinní O. 40 r. 15––O. 64 r. 7.

NEAMHRIALTACHT
Cúirt Achomhairc Choiriúil, an O. 86 r. 38.
I gcoitinne O. 124 r. 1.
Mionnscríbhinní O. 40 r. 15.

NEASCHARA
Ábhair maidir le féimheacht, in O. 76 r. 72.
Gealt agairt trí, féadfaidh O. 15 r. 17.
Naíon agairt trí, féadfaidh O. 15 r. 16.
Toiliú gníomhú O. 15 r. 20.

NÓS IMEACHTA TRÍÚ PÁIRTÍ––O. 16.
Ar fáil, cathain a bheidh O. 16 rr. 1, 10, 12.
Comhréiteach, saincheisteanna a O. 16 r. 9 (2).
Cosantóir ag éileamh ranníoca etc. ar chomhchosantóir

O. 16 rr. 12, 13.
Costais O. 16 r. 10.
Cur ar ceal O. 16 r. 8 (3).
Fógra tríú páirtí

Ábhar O. 16 r. 2.
Comhdú, a O. 16 r. 2.
Foirmeacha O. 16 r. 2 (1)––C. 1, 2.
Iarratas ar O. 16 r. 1––O. 63 rr. 1 (34 ), 4.
Seirbheáil, a O. 16 r. 2.

Tréimhse ama chun, an O. 16 r. 2 (2).
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Nós Imeachta Tríú Páirtí—ar leanúint.
Tríú páirtí iarratas a dhéanamh ar chead chun é a eisiúint, 

féadfaidh  O. 16 r. 11.
Ioncam, eisiata ó chúiseanna nó ábhair maidir le O. 68 r. 20.
Ordacháin ón gcúirt faoi thriail saincheisteanna

Athrú, iarratas ó thríú páirtí chun iad a O. 16 r. 8 (2).
Cealú, iarratas ó thríú páirtí chun iad a O. 16 r. 8 (2).
Iarratais ón gcosantóir ar O. 16 rr. 1 (1), 8 (1), 12 (2).

Triail, saincheisteanna a O. 16 r. 9.
Tríú páirtí

Breithiúnas i bhfabhar nó i gcoinne O. 16 rr. 6-9.
Cead cosanta O. 16 r. 8 (1) (c).
Cearta O. 16 r. 3.
Cosaint an tríú páirtí a sheachadadh O. 16 r. 4 (3).
Forghníomhú i gcoinne O. 16 r. 9 (1).
Láithriú, do O. 16 r. 4 (1).

Déanach O. 16 r. 4 (1).
Meabhrán láithris, foirm

O. 16 r. 4 (1)––A. Cuid 2  Uimh. 3.
Mainneachtain láithriú, de O. 16 rr. 5, 6.
           ’’           phléadála, de O. 16 rr. 5, 6.
Ráiteas éilimh a éileamh, féadfaidh sé O. 16 r. 4 (2).

NÓTA GEALLTANAIS—Féach Ionstraimí Soshannta.

OIDHRE
Breithiúnas ina cheangal ar O. 15 r. 22.
Comhoidhre a sheirbheáil, a mbeidh ordú riaracháin á lorg aige ní 

gá dó O. 15 r. 25.
Forghairm arna heisiúint chuig

O. 15 r. 11—O. 79 r. 66 (2)—O. 80 r. 6 (15).
Litreacha riaracháin, nuair a bheidh sé i dteideal

O. 79 r. 66 (2)—O. 80 r. 6 (15).
Toghairm speisialta, ag lorg faoisimh le O. 54 r. 1.
Uacht a shuíomh i gcoinne O. 15 r. 36.

OIFIG PHROBHÁIDE, AN
Ard-Aighne, an

Fógra um iarratas ar dheonú a fháil, cathain a bheidh sé i 
dteideal O. 79 r. 65.

Gaolta an éagaigh (más ann), le forghairm a fháil i gcás nach 
eol cé hiad O. 79 r. 66.

Banna riaracháin
Ceapadh riarthóra speisialta ag an gcúirt le lua sa O. 79 r. 22.
Fianú

Banna a O. 79 r. 29.
Síniú an riarthóra a O. 79 r. 29.
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—ar leanúint.
Foirmeacha O. 79 r. 32—Q. Cuid II.
Urraí

Daoine freagracha, le bheith ina O. 79 r. 30.
Fírinniú i suim chomhlán an eastáit de ghnáth, le

O. 79 r. 31.
Caveat

Athnuachan, a O. 79 r. 42.
Deonú arna dhéanamh ar dháta taiscthe an caveat, ní dhéan-

faidh caveat difear do O. 79 r. 46.
Díspeagadh cúirte trí fhaisnéis bhréige a thabhairt O. 79 r. 44.
Formhuinithe O. 79 rr. 42, 43.
Rabhadh

Ábhar O. 79 r. 49.

Láithreas de réir O. 79 rr. 50, 82, 89 (1).
Loiceadh láithriú O. 79 r. 51.

Seirbheáil, a O. 79 rr. 47, 48.
Ré, a O. 79 r. 42.
Taisceadh O. 79 r. 41.

Cur i gcoinne deonú a eisiúint, déanfar le O. 79 r. 41.
Fógra le tabhairt don Chláraitheoir Ceantair O. 79 r. 45.

Clárlanna Probháide Ceantair—Féach
Tarchur doiciméad chuig agus ó O. 79 rr. 67, 68.

Codaisíleacha san áireamh i dtagairtí d’uachtanna O. 79 r. 85.

O. 79 r. 83.
     ”      teoranta a thabhairt do dhuine a bheidh i dteideal deonaithe 

ghinearálta, ní gnách O. 79 rr. 20, 21.
Deonuithe probháide agus riaracháin

Ábhar
Cearta tosaíochta glanta as a thaispeáint, leis an modh 

ina mbeidh O. 79 r. 28 (1).
Cineál speisialta den riarachán a thaispeáint, le haon 

O. 79 r. 28 (2).
Riarthóir speisialta a cheapadh, lena lua an chúirt a 

bheith tar éis O. 79 r. 22.
Athrú, deonú a bheidh eisithe ó Chlárlann Cheantair a 

O. 79 r. 64.
Cóipeanna d’uachtanna a bheidh curtha i gceangal le, cineál 

na O. 79 r. 69.
Deonú teoranta a thabhairt do dhuine a bheidh i dteideal 

deonaithe ghinearálta, ní gnách O. 79 rr. 20, 21.
Eisiúint, a

Cur i gcoinne—Féach Caveat, supra.
Fiosrúcháin le freagairt sula ndéanfar O. 79 r. 4.
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—ar leanúint.
Tar éis 14 lá ó bhás an éagaigh O. 79 r. 33.

Iarratais
Deimhniú ar bhás nó adhlacadh O. 79 r. 81.
Éascú, le O. 79 r. 4.

Iarratais phearsanta ar O. 79 rr. 74-80. 

Teideal na n-imeachtaí O. 79 r. 2.
Tréigean an chirt chun iarratas a dhéanamh ar

O. 79 rr. 5 (12, 13), 38.
Doiciméid a thabhairt ar aird

Duine a ndealróidh sé iad a bheith ina sheilbh, ón
Iarratas le foriarratas le mionnscríbhinn O. 79 r. 59.
Seachadadh doiciméad, taifead ar O. 79 rr. 60, 61.

Íoc, táillí a O. 79 r. 61.
Subpoena a eisiúint O. 79 r. 59.

Cóip le coinneáil O. 79 r. 72 (2).
Cóipeanna ag teastáil, nuair nach mbeidh ach O. 79 r. 70.

Eisiata go hiomlán, cleachtas in ábhair chointinneacha a bheith 
O. 79 r. 1.

Fianaise
Bás éagaigh ag teastáil, ar O. 79 r. 81.
Deimhniú faoi a. 30 den Customs & Inland Revenue Act,

1881—O. 79 r. 84.
Deonuithe riaracháin roimh ré a bheith ann, lena mbréagnófar 

O. 79 r. 83.
Foirmeacha

Bás an éagaigh ar an 1 Eanáir, 1967, nó ina dhiaidh sin
O. 79 r. 86—Q. Cuid 1.

  ”    ”        ”       roimh an 1 Eanáir, 1967—O. 79 r. 86.
Forghairmeacha

Ard-Aighne i dteideal iad a fháil, cathain a bheidh an 
O. 79 r. 66.

Baint amach, a O. 79 r. 55.
Clóite, scríofa nó clóscríofa, le bheith O. 79 r. 55.

Fógra le tabhairt don Chláraitheoir Ceantair O. 79 r. 54.
Formhuinithe O. 79 r. 55.
Láithreas de réir O. 79 rr. 56, 58, 82, 89 (1).

Loiceadh láithriú, tréigean trí O. 79 r. 57.

Mionnscríbhinn le comhdú ag fíorú deimhneasc 
O. 79 rr. 52, 53 (3).

Seirbheáil, a O. 79 r. 53.
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—ar leanúint.

O. 79 r. 54.
Iarratasóirí a bheidh i dteideal iarratas a dhéanamh ar dheonuithe

Dálaí áirithe 
Bás an éagaigh roimh an 1 Eanáir, 1967 O. 79 r. 5 (16).
Caomhnóir naín, iarratas ó O. 79 rr. 9 (c), 24, 25.
Corparáid iontaobhais, iarratas ó O. 79 rr. 17-19. 
Cumhacht aturnae, iarratas ó aturnae faoi O. 79 r. 23.
Cúramaí duine mhímheabhraigh, iarratas ó 

O. 79 rr. 26, 27.
Duine amháin d’aicme gan fógra a thabhairt do dhaoine 

eile, deonú do O. 79 r. 5 (9a).
      ”      beo d’aicme, tosaíocht de ghnáth ar ionadaí duine 

éagtha ag O. 79 r. 5 (9b).
      ” sui juris, tosaíocht de ghnáth ar dhuine faoi 

mhíchumas ag O. 79 r. 5 (9c).
Riarachán de bonis non O. 79 r. 5 (15). 
Riarthóir speisialta arna cheapadh ag an gcúirt, iarratas 

ó O. 79 r. 22.
Sannaí an aon duine amháin a bheidh i dteideal eastáit 

O. 79 r. 5 (11).
Tréigean, duine a bheidh i dteideal an leasa thairbhiúil 

iomláin do O. 79 r. 5 (12).
       ”      , tuismitheoirí éagaigh do O. 79 r. 5 (13).
Triúr deontaí, comhdheonú srianta de ghnáth do 

O. 79 r. 5 (14).
Riarachán eastáit duine a bheidh tar éis bháis ina dhíthiomnóir 

agus sainchónaí air in Éirinn O. 79 r. 5 (1).
Creidiúnaí de chuid an éagaigh O. 79 r. 5 (4).
Duine uchtaithe O. 79 r. 5 (5).
Éilimh easaontacha laistigh den aicme chéanna daoine 

O. 79 r. 5 (3).
Ionadaí pearsanta, beidh an ceart céanna is a bheidh ag 

an duine a mbeidh ionadaíocht á déanamh dó ag
O. 79 r. 5 (2). 

Riarachán (maille le huacht) eastáit duine a bheidh tar éis 
bháis agus sainchónaí air in Éirinn O. 79 r. 5 (6).

Tairbhí a bheidh tar éis forghníomhú uachta a fhianú, 
cearta O. 79 r. 5 (7).

Riarachán (maille le huacht nó gan uacht) duine a fuair bás 
roimh an 1 Eanáir, 1967—O. 79 r. 5 (16).

        ”            ”      le huacht nó gan uacht) eastáit dho-
chorraithe duine a bheidh tar éis bháis agus sainchónaí 

air lasmuigh d’Éirinn O. 79 r. 5 (8b).
Riarachán (maille le huacht nó gan uacht) eastáit sho-

chorraithe duine a bheidh tar bháis agus sainchónaí air 
lasmuigh d’Éirinn O. 79 r. 5 (8a).
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—ar leanúint.
Láithris le taifeadadh i O. 79 r. 89 (1).
Mionn riarthóra O. 79 r. 28.

Cearta tosaíochta a ghlanadh as, le O. 79 r. 28 (1).
Cineál speisialta den riarachán a thaispeáint, le haon 

O. 79 r. 28 (2).
Luach maoine

Fíorú le mionnscríbhinn O. 79 r. 28 (3).

agus le mionnú le O. 79 r. 35.
Cruthúnas ar chéannacht an teisteora agus an éagaigh 

O. 79 r. 36.
Uacht (más ann) le marcáil agus le foilseánadh 

O. 79 r. 37.
Riarthóir speisialta a cheapadh, lena lua an chúirt a bheith tar 

éis O. 79 r. 22.
Mionn seiceadóra

agus le mionnú le O. 79 r. 35.
Cruthúnas ar chéannacht an teisteora agus an éagaigh 

O. 79 r. 36.
Uacht le marcáil agus le foilseánadh O. 79 r. 37.

Mionnscríbhinní O. 79 rr. 39, 40—O. 40 Cuid 1.

      ”       taoibhe O. 79 rr. 57, 58.
Páipéir fhoriarratais O. 79 rr. 87, 88.

Mionnscríbhinní le bheith mar fhoras le O. 79 r. 87.

Teideal na n-imeachtaí O. 79 r. 2.
Teanga iasachta, tiontú ar uacht a bheidh scríofa i O. 79 r. 5 (10).
Teideal imeachtaí O. 79 r. 2.
Tiomnóir dall O. 79 r. 63.
      ”         neamhliteartha O. 79 r. 63.
Tiontú ar uacht a bheidh scríofa i dteanga iasachta O. 79 r. 5 (10).
Tréimhse ama, an

Ríomh, tréimhsí atá luaite sna rialacha a O. 79 r. 82.
Uacht

Athruithe O. 79 rr. 10, 11.

Gan aon cheann a bheith ann nó é a bheith easnamhach 
Aistriú chuig an gcúirt lena bhreithniú, ábhar a 

O. 79 r. 9.
Féadfar mionnscríbhinní ó fhinnéithe a mbeidh 

O. 79 rr. 6, 40. 

O. 79 r. 7.
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—ar leanúint.

gan a bheith ar fáil
Fianaise eile a fháil O. 79 r. 8.

Cóipeanna
I gceangal le deonuithe O. 79 r. 69.

Séala na cúirte greamaithe, ní gá go mbeadh O. 79 r. 71.
Díobhadh O. 79 r. 12.
Doiciméid

I gceangal nó ag gabháil le huacht, dealramh air iad tar 
éis bheith O. 79 r. 15.

Ionchorpraithe san uacht O. 79 rr. 13,14.
Idirlínithe O. 79 rr. 10, 11.
Scríbhneoireacht le peann luaidhe úsáidte O. 79 r. 16.
Scriosadh amach O. 79 r. 12.
Tagairt do dhoiciméad eile O. 79 rr. 13, 14.
Teanga iasachta, scríofa i O. 79 r. 5 (10).
Tiomnóir dall O. 79 r. 63.
      ”        neamhliteartha O. 79 r. 63.

Urraí
Eisiamh, aturnaetha agus a gcléirigh agus a bprintísigh a 

O. 79 r. 73.

OIFIGÍ
Laethanta ar a mbeidh siad dúnta O. 118 r. 4.

Clárlanna Probháide Ceantair O. 80 r. 4.

OIFIGIGH CHÚIRTE
Cumhacht daoine a chur faoi mhionn O. 114 r. 1.
        ’’       mionnscríbhinní a thógáil O. 114 r. 1.
Dualgais O. 114 r. 2.

OIFIGIGH DO NA CÚIRTEANNA––O. 114
Cumhachtaí O. 114. r. 1.
Dualgais O. 114 r. 2.

OIREACHTAS
Cléireach Dháil Éireann, dualgais O. 97 r. 42.
Costais le soláthar ag an O. 33 r. 11––O. 99 r. 7.

ORDÚ COINNÍOLLACH
Ordú a bheith tréigthe ar loiceadh coinníoll a shásamh, measfar 

O. 42 r. 2.
Teorainn ama lena sheirbheáil O. 52 r. 13.
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Ordú Coinníollach—ar leanúint.
Ordú a bheith urscaoilte de dheasca loiceadh é a sheirbheáil 

laistigh den tréimhse ama a bheidh lamháilte O. 52 r. 13.

ORDÚ MUIRIR
Comhpháirtí, do mhuirearú leasa

Iarratas ó chomhpháirtí d’fhéichiúnaí breithiúnais O. 46 r. 4.
     ”     ”  chreidiúnaí breithiúnais O. 46 r. 3.

Deimhniú cistí, le nótáil ar O. 77 r. 84.
Stoic agus scaireanna, do mhuirearú O. 46 r. 1.

Aistriú stoic chuig an sirriam O. 46 r. 2.
Urscaoileadh nó a athrú, a O. 46 r. 1.

Tosaíocht O. 77 r. 95.

ORDÚ STOPTHA––O. 46.
Iarratas ar O. 46 rr. 14, 15––O. 63 rr. 1 (25 ), 4.

Costais O. 46 rr. 17, 18.
Deimhniú cistí O. 46 r. 16.
Mionnscríbhinn mar fhoras le O. 46 r. 16.

Leigheas ag duine a mbeidh costais nó caiteachais á dtabhú aige 
O. 46 r. 18.

Tosaíocht O. 77 r. 95.

ORDUITHE
Dearmaid a cheartú O. 28 r. 11.

Féach freisin Achomharc ón gCúirt Chuarda; Achtanna 
Aturnaetha, na; Breithiúnais 7 Orduithe; Cistí sa Chúirt; 
Clárlanna Probháide; Coimircithe Cúirte (seachas mion- 
aoisigh); Cuideachtaí (foirceannadh); Cúiseanna maidir 
le pósadh; Féimheacht; Idirphléadáil; Máistir na hArd-
Chúirte; Scrúdaitheoir, an.

ORDUITHE IDIRBHREITHEACHA
Achainíocha toghcháin pharlaiminte O. 97 r. 32.
Agarcheisteanna—Féach
Caingean phionóis a imshocrú, cead chun O. 50 rr. 13-15.
Cúirt Uachtarach, gan iad do chur laincise ar an O. 58 r. 16.
Cúram an díolacháin in agraí chun iontaobhais a riaradh nó a fhor-

ghníomhú O. 50 r. 11.
Díol, iarratas chun earraí meatacha a O. 50 rr. 3, 7. 
Eatramhach, ábhar dlíthíochta a choimeád go O. 50 r. 1.

Tráth déanta iarratais O. 50 r. 8. 
Follasú doiciméad—Féach
Glacadóir a cheapadh, chun—Féach Glacadóirí.
Iniúchadh—Féach
Ioncam eastáit a íoc, lena n-údarófar O. 50 r. 10. 
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Orduithe Idirbhreitheacha—ar leanúint.
Máistir, iarratas chun an O. 63 r. 1.
Mandamus a dheonú O. 50 r. 6.

Iarratas ar mandamus O. 50 r. 7.
Maoin a choinneáil nó a chaomhnú O. 50 r. 4.

Iarratas chun O. 50 r. 7.
Nós imeachta tríú páirtí—Féach
Ordacháin, iarratais ar O. 36 r. 4.
Scrúdaitheoir, arna ndéanamh ag an O. 55 r. 1.
Tabhairt isteach sa chúirt, an tsuim a bheidh faoi dhíospóid a

O. 50 r. 1.
Nuair a éileofar lian O. 50 r. 9.

Triail luath, le haghaidh O. 50 r. 2.
Urghaire a dheonú O. 56 r. 6.

Chun cosc a chur le diomailt nó foghail O. 50 r. 6.
      ”      leanúint de ghníomhartha nó athdhéanamh gníomhartha 

a shrianadh O. 50 r. 12.
Iarratas ar urghaire O. 50 r. 7.

ORDUITHE TAOIBHE
Catagóir O. 30.
Iarratas os comhair an Mháistir O. 63 rr. 1 (1), 4, 6.

PÁIRTITHE
Ard-Aighne, an––Féach
Athrú páirtithe

Bás, cineachadh eastáit agus féimheacht, ar
Deimhniú ón aturnae thar ceann an ghearánaí

O. 17 r. 12.
I gcoitinne O. 17 rr. 1-7.
Loiceadh dul ar aghaidh O. 17 r. 8.
Páirtithe a chur isteach O. 17 rr. 4-7.
Taifeadadh i Leabhar na gCúiseanna, a O. 17. r. 12.
Talamh a aisghabháil, i gcaingne chun O. 17 rr. 9-12.

Bás duine ag a mbeidh leas O. 15 r. 37.
Breis O. 15 rr. 2, 8, 13-15–O. 17 rr. 4, 5––O. 63 r. 1 (12).

Cosaint agus frithéileamh O. 21 r. 10.
Gearánaí cuí O. 15 r. 2.
Iarmhairtí O. 15 rr. 13, 15––O. 17 rr. 4, 5.
Iarratas ar O. 15 r. 14––O. 63 r. 1 (12).
Toiliú O. 15 r. 13.

Ceaptha chun feidhmiú ar son
Aicme O. 15 r. 22––O. 55 r. 19––O. 19 r. 12. 
Duine ag a mbeidh an leas céanna O. 15 r. 9.
Eastát duine éagtha O. 15 r. 37.
Oidhre ginearálta O. 15 r. 22.
Neasghaol O. 15 r. 22.
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Páirtithe—ar leanúint.
Cosantóirí

Caingne mar gheall ar bhillí malairte 7 nótaí gealltanais, i
O. 15 r. 6.

Gearánaí in amhras, an O. 15 r. 7.
Faoiseamh iomlán a éileamh i gcoinne na gcosantóirí go léir, 

ní gá go ndéanfaí O. 15 rr. 4, 5.
I gcoitinne O. 15 r. 4.
Iontaobhais a fhorghníomhú, in agra chun O. 54 r. 2.
Riarachán, i gcaingne O. 54 r. 2.
Talamh a aisghabháil, i gcaingean chun O. 4 r. 7.
Toiliú le breithiúnas, do O. 41 r. 15.

Cosantóirí leithleacha O. 15 rr. 4-7.
Cúiseanna speisialta, i

Agraí morgáiste O. 15 r. 29––O. 54 r. 3.
Caingean ag daoine a mbeidh an leas céanna acu nó ina 

gcoinne O. 15 r. 9.
      ’’       chun diomailt a chosc nó chun maoin a chosaint

O. 15 r. 27.
      ’’       riaracháin

Cásanna áirithe O. 15 rr. 23-25––O. 54 rr. 1, 2.
Éilimh i gcoinne eastáit éagaigh O. 15 r. 38.
I gcoitinne O. 15 rr. 8, 28.

Caingne probháide
Eastát réadach, a dhéanfaidh difear do O. 15 r. 11.
I gcoitinne O. 15 r. 12.

Iontaobhais a fhorghníomhú, agra chun
O. 15 rr. 8, 26, 28, 36––O. 54 rr. 1, 2.

Toghairm fhorléirithe O. 54 rr. 1, 2––O. 83 rr. 1, 2.
Duine a bheidh as láthair faoi cheangal ag comhréiteach

O. 15 r. 10.
Gealt O. 15 rr. 17, 20.
Gearánaithe leithleacha O. 15 r. 1.

Costais a bheidh tagtha de ghearánaí nach mbeidh éirithe leis 
a uamadh O. 15 r. 1.

Frithéileamh nó fritháireamh i gcoinne daoine de O. 15 r. 3.
Trialacha ar leithligh O. 15 r. 1.

I gcoitinne O. 15 rr. 1-38.
Idiragróir––Féach
Míniú O. 125 r. 1.
Mí-uamadh O. 15 rr. 3, 13.

Gearánaí mícheart O. 15 r. 2.
Naín O. 15 rr. 16, 18-20.
Neamhuamadh O. 15 r. 13.

Tairbhithe O. 15 r. 8.
Oidhre ginearálta O. 15 rr. 11, 36.
Scriosadh amach O. 15 rr. 13, 14.
Uamadh O. 15 rr. 1, 4, 6, 7.
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PAITINNÍ, DEARTHAÍ, TRÁDMHARCANNA AGUS
CÓIPCHEART

Achomhairc O. 94 rr. 45-49.
Acht na dTrádmharcanna, 1963, a. 25, faoi O. 94 r. 48.
Athéisteacht, le bheith trí O. 94 r. 48.
Fianaise bhreise O. 94 r. 48.
Forais srianta do na cinn a bheidh luaite sa toghairm

O. 94 r. 46.
Tarraingt siar faoi a. 26 (10) (b) d’Acht na dTrádmharcanna, 

1963––O. 94 r. 49.
Toghairm speisialta, cásanna ina ndéanfar iad le O. 94 r. 45.

Ábhar na toghairme O. 94 r. 46.
Eisiúint, an toghairm a O. 97 r. 47.
Seirbheáil, an toghairm a O. 94 r. 45.

Ceartú clár
Fógra a sheirbheáil ar an gCeannasaí O. 94 r. 2.

Costais
Ordú ón gCeannasaí, ón Aire etc.

Iarratas ex parte chun riail cúirte a dhéanamh de
O. 94 r. 53.

Paitinn, fómhas i gcaingean mar gheall ar shárú O. 94 r. 13.
Dearadh

Cealú, iarratas chun clárú a
Teorainn ama chun an toghairm a eisiúint O. 94 r. 51.

Díospóid maidir le cearta an Stáit
Toghairm speisialta, nós imeachta le O. 94 r. 52.

Fianaise srianta, cásanna ina mbeidh O. 94 rr. 9, 12.
Mínithe O. 94 r. 1.
Nósanna imeachta

Iarratas ex parte O. 94 r. 53.
Toghairm iomlánach, le O. 94 r. 3.
       ’’       speisialta, le O. 94 rr. 45, 50-52.

Paitinn
Cúlghairm, imeachtaí chun paitinn a O. 94 rr. 23-25.

Feidhm rr. 8-13––O. 94 r. 24.
Fianaise a bheith srianta i O. 94 r. 12.
Fómhas costas i O. 94 r. 13.
Le hachainí O. 94 r. 23.

Freagróir i dteideal tosú agus freagra a thabhairt
O. 94 r. 25.

Sárú, caingean mar gheall ar O. 94 rr. 4-14.
Fianaise a bheith srianta i O. 94 rr. 9, 12.
Fómhas costas i O. 94 r. 13.
Le toghairm iomlánach O. 94 r. 3.
Pléadálacha

Cosaint O. 94 rr. 6-9, 14.
Leasú, a O. 94 rr. 10, 14.
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Paitinní, etc.—ar leanúint.
Ráiteas éilimh O. 94 rr. 4, 5.
Sonraí O. 94 rr. 4-9, 14.

Sonraí breise O. 94 r. 11.
Sonraíocht a leasú O. 94 rr. 15, 17, 18, 20.

Cur i gcoinne O. 94 r. 19.
Foriarratas chuige sin a éisteacht O. 94 rr. 15, 16.
I gcás ina gceadóidh an chúirt leasú

Ordú le fógairt O. 94 r. 22.
Taisceadh doiciméad O. 94 r. 21.

Stát, díospóid maidir le cearta an
Toghairm speisialta, nós imeachta le O. 94 r. 52.

Téarma a fhadú O. 94 rr. 26-44.
Achainí chun

Agóid in aghaidh O. 94 r. 35.
Clár comhardaithe an achainígh a fháil

O. 94 r. 38.
Srianadh do shonraí a bheidh luaite

O. 94 r. 35 (c).
Ceannasaí, an

Fógra a thabhairt faoina agóid, ní gá do
O. 94 r. 41

I dteideal, nó faoi dhliteanas i leith, costas, ní 
bheidh O. 94 r. 43.

Costais agóideoirí O. 94 rr. 42, 43.
Foriarratais an achainígh ar ordacháin

O. 94 rr. 39, 40.
Iniúchadh, leabhair chuntais an achainígh a

O. 94 r. 37.
Seirbheáil

Cóip den achainí a O. 94 rr. 32, 34.
Doiciméid i gcoitinne a O. 94 r. 44.

Taisceadh, doiciméid eile a O. 94 r. 36.
Doiciméid le cur chuig an gCeannasaí

O. 94 r. 36 (c).

I dteannta doiciméad eile O. 94 r. 33.
Fadú ar an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh chun 

O. 94 r. 30.
Fógrán á fhógairt é a bheith ar intinn iarratas a dhéanamh 

chun O. 94 rr. 26, 28, 30.
Cóip le cur chuig an gCeannasaí O. 94 r. 29.

PARTNERSHIP ACT, 1890, AN––O. 46 rr. 3, 4.
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PLÉADÁLACHA
Ábhair na ndoiciméad a bheidh luaite i

Achoimre ar a n-éifeacht, is leor, de ghnáth O. 19 r. 21.
Ábhar ciotach O. 19 r. 27.
     ”    cráiteach a eisiamh O. 19 r. 28.
     ”    gan ghá a eisiamh O. 19 r. 27.
     ”    scannalach O. 19 r. 27.
     ”    suaibhreosach nó cráiteach O. 19 r. 28.
Admhálacha O. 32.

Loiceadh admhálacha cuí a dhéanamh, an cosantóir do
O. 21 r. 8. 

Mainneachtain phléadálacha, de O. 19 rr. 13, 20. 
Agóid theicniúil i gcoinne easpa foirme a thoirmeasc O. 19 r. 26.
Breithiúnas dearbhaithe a lorg le, féadfar O. 19 r. 29.
Cáil ionadaí, séanadh duine a bheith i dteideal gníomhú i

O. 21 r. 7.
Caingean chun talamh a aisghabháil

Cosantóir a bheidh i seilbh a theideal a phléadáil, cathain 
nach foláir don O. 21 r. 20.

       ”       ina dhuine de chomhúinéirí leithleacha, an
O. 21 r. 21.

Caingne probháide, i O. 20 r. 10.
Ceannteidil O. 19 r. 4—B. Cuid IV.
Clóite nó scríofa, le bheith O. 19 r. 9.

Comhpháirtíocht a shéanadh, comhaltas i O. 21. r. 7.
Cúis chaingne, i gcás nach ann do O. 19 r. 28.
Cúiseanna leasa, i O. 20 r. 11.
        ’’       maidir le pósadh, i O. 70 rr. 26-31.
Cuntas ríofa nó socraithe, i gcaingean mar gheall ar O. 20 r. 9.
Cur i láthair, an modh O. 19 r. 3.
Dúnta, cathain a mheasfar na pléadálacha a bheith

O. 23 r. 6—O. 27 r. 11.
Éileamh inchoimeádta ar aghaidh, i gcás nach mbeidh 

Gá le Reacht na dTréimhsí, calaois etc. a phléadáil
O. 19 r. 15.

Fadálacht, muirir a bheidh tabhaithe de dheasca O. 19 r. 1.
Fianaise a chur isteach i, gan O. 19 r. 3.
Fíorais ábhartha le lua, gan ach na O. 19 r. 3.
Fógra faoi ábhar a bheith tugtha do dhuine, líomhain 

Is leor an fógra a phléadáil mar fhíoras O. 19 r. 23.
Foirm, ní cheadófar aon agóid ar fhoras easpa O. 19 r. 26.
Foirmeacha—Foscríbhinn B.
Formhuiniú, ainmneacha agus seoltaí a O. 121 r. 4.
Freagra—Féach
Frithéileamh—Féach
I gcoitinne O. 19 rr. 1, 2.



156

Pléadálacha—ar leanúint.
Intuigthe ó imthosca, conradh etc. a bheith

Is leor an conradh etc. a phléadáil mar fhíoras O. 19 r. 24.
Leasú, a / Leasú ar O. 28.

Ábhar dochrach nó ciotach O. 19 r. 27.
     ”    neamhriachtanach nó scanallach O. 19 r. 27. 
Cúiseanna maidir le pósadh, i O. 70 rr. 26-29.
Dícheadú, a O. 28 r. 4.

Mailís, intinn chalaoiseach, eolas etc. á líomhain
Is leor an céanna a phléadáil mar fhíoras O. 19 r. 22.

Mainneachtain—Féach
Neamhdhleathacht a líomhain, i gcás ina ndéanfar O. 19 r. 15.
Neamhréireacht le pléadáil roimhe sin ón bpáirtí céanna

O. 19 r. 16.
Pléadáil chealaithe a eisiamh O. 21 r. 19.
Pléadálacha roimhe sin, saincheisteanna fíorais nach mbeidh

tarraingthe anuas i O. 19 r. 15.
         ”         speisialta agus riachtanacha O. 19 r. 15.
Ráiteas éilimh—Féach
Réamhchoinníoll measta prima facie a bheith comhlíonta

O. 19 r. 14.
Saincheist ghinearálta a phléadáil, an O. 21 r. 18.
Scríofa nó clóite, le bheith O. 19 r. 9.
Scriosadh amach, féadfar iad a O. 19 rr.  27, 28.
Seachadadh, a

Comhdú in ionad O. 19 r. 10.
Modh O. 19 rr. 10, 11.
Saoire fhada, i rith na O. 122 r. 4.

Cúis maidir le pósadh O. 70 r. 31.
Séanadh a bheith sonrach cuimsitheach, ní foláir do

O. 19 rr. 17, 19, 20.
Sínithe ar O. 19 r. 3.
Síniú an abhcóide O. 19 r. 3.
    ’’    ’’  aturnae O. 19 r. 3.
Sonraí éilimh nó cosanta

Achainí thoghcháin pharlaiminte O. 97 r. 6.
Cuntas ríofa nó socraithe O. 20 r. 9.
Ina gcuid riachtanach de phléadálacha tosaigh, cásanna ina 

mbeidh O. 19 r. 5.
Caingean phrobháide O. 19 r. 6.

Ráiteas breise agus níos fearr ar 
Ordú le haghaidh O. 19 r. 7 (1).

Costais iarratais O. 19 r. 7 (2).
Iarraidh i scríbhinn roimh ré ar O. 19 r. 7 (2). 
Ní dheonófar é de ghnáth roimh chosaint nó roimh 

fhreagra O. 19 r. 7 (3).
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Pléadálacha—ar leanúint.
Tréimhse ina dhiaidh sin ar fáil le haghaidh pléadála 

O. 19 r. 8.
Toimhde dlí, ní gá do pháirtí fíoras a phléadáil a bheidh ar áireamh 

i O. 19 r. 25.
Toghairm achomair le haghaidh éisteachta iomlánaí O. 37 rr. 6, 7. 
Uamadh saincheisteanna O. 19 r. 18.

PRIBHLÉID
Diúltú iniúchadh a cheadú ar fhoras O. 31 r. 20 (2). 

PRÍOMH-BHREITHEAMH, AN

       ’’      ’’    ’’   Uachtarán na hArd-Chúirte O. 126 r. 3.
Fómhas costas, ordacháin maidir le O. 99 rr. 17, 22, 23.
Toghairm thionscnaimh arna fíordheimhniú in ainm O. 5 r. 8. 

PRÍOMH-CHÚIRT CHOIRIÚIL, AN––O. 85.
Cláraitheoir Contae, an

Clár na gcásanna a choimeád, le O. 85 r. 7.
Díotáil le taisceadh leis O. 85 r. 3.
Doiciméid a choimeád O. 85 r. 6.
Fógra a thabhairt faoi dháta na trialach, le O. 85 r. 2.
Mínithe O. 85 r. 1.

Díotáil
Cóip a fháil in aisce O. 85 r. 4.
Taisceadh leis an gCláraitheoir Contae, a O. 85 r. 3.

Orduithe ó O. 85 r. 8.
Teistíochtaí a fháil in aisce, cóip de O. 85 r. 5.

PRÍOMH-OIFIG, AN
Comhdú i

Aistriú stoc a shrianadh, fógra chun O. 46 r. 6.
Banna ó chaomhnóir O. 50 rr.  25, 27.
    ’’    ’’   ghlacadóir O. 50 r. 25. 
Breithiúnas nó ordú O. 41 r. 6.
Cás sonraithe don Ard-Chúirt O. 62 r. 4.
Cúirtbhanna O. 84 r. 16.
Deimhniú ón Scrúdaitheoir O. 55 r. 49. 
Forghabhálaí, deimhniú formheasta O. 43 r. 3. 
Gealltanas glacadóra O. 50 r. 16 (3).
Land Law (Ir.) Act, 1887, a. 7, fógra faoin O. 47 rr. 3, 4.
Mionnscríbhinní O. 40 r. 2.
Pléadálacha i gcás nach mbeidh aon láithreas taifeadta

O. 19 r. 10.
Riarthóir pendente lite, banna ó O. 50 r. 25. 
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—ar leanúint.
Seachadadh doiciméad tríd, i gcás nach mbeidh aon láithreas 

taifeadta O. 19 r. 10.
Seirbheáil doiciméad tríd O. 121 r. 5.

Cur síos i gcomhair trialach O. 36 r. 3.
Dúnta, cathain a bheidh sí O. 118 r. 4.
Fíneálacha agus suimeanna pionósacha le taifeadadh i O. 36 r. 22.
Leabhar na gcúiseanna le coimeád i O. 5 r. 7.
Míniú ar O. 125 r. 1.
Ordú dúblach a sholáthar ó O. 41 r. 7.
    ’’   forghníomhaithe a eisiúint O. 42 rr. 10, 35.
Seirbheáil agus seachadadh tríd O. 121 r. 5.

Fógra d’éilitheoirí agus do chreidiúnaithe O. 55 r. 40.
Taifeadadh

Breithiúnas de mhainneachtain láithriú a O. 13 rr. 3, 4, 8, 10.
         ”         ”             ”              pléadála a O. 27 rr. 2-6.
Láithreas O. 12 r. 1.

Teistíocht arna tógáil ar coimisiún a tharchur chuig O. 39 r. 15.

QUO WARRANTO—Féach Athbhreithniú Breithiúnach.

RÁITEAS ÉILIMH
Ceannteideal O. 19 r. 4—B. Cuid IV.

Éilimh ar leithligh le lua ar leith O. 20 r. 8.
Faoiseamh a bheidh á éileamh le lua go simplí nó mar mhalairt ar 

a chéile O. 20 r. 7.
Formhuiniú ainmneacha agus seoltaí O. 121 r. 4.
Leasú, a O. 28 rr. 1, 2, 6—O. 58 (8)—O. 63 r. 1 (14).

Ní gá an formhuiniú ar an toghairm a athrú O. 20 r. 6.
Seachadadh, a

Gá, cathain is O. 19 r. 1—O. 20 rr. 3, 4.
Loiceadh O. 27 r. 1.
Modh O. 19 rr. 10, 11.
Teorainn ama chun, an O. 20 rr. 2, 3.

Caingean phrobháide, i O. 20 r. 5.
Fadú  le toiliú, féadfar í a O. 122 r. 8.

Toghairm speisialta nó achomair, i gcaingean le O. 20 r. 1.
Agus féach Pléadálacha.

RIAIL FAOI BHOTÚIN
Ceartuithe a dhéanamh ar dhearmaid i mbreithiúnais agus in

orduithe O. 28 r. 11.
Neamhchomhlíonadh na Rialacha Cúirte

Éifeacht a bheidh le, an O. 124 rr. 1-3.
Cúirt Achomhairc Choiriúil, an O. 86 r. 38.
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RIALACHA CÚIRTE
Seanchleachtas agus an sean-nós imeachta infheidhme i gcás inar 

gá, an O. 126 r. 2.
Seanrialacha cúirte gan a bheith athbheoite O. 126 r. 1.

RIALTÓIR PRÍOSÚIN
Dualgais maidir le

Achomhairc O. 86 r. 32.
Bannaí O. 86 r. 20 (3, 6, 7, 13).

Ordú cimithe le fágáil ag O. 44 r. 11.

ROINN DLÍ AGUS CIRT (Rannóg na bPríosún), AN

     ’’     , daoine a bheidh i gcoimeád do O. 86 r. 25.

SAINCHEISTEANNA
Ábhar maidir le gairnisí, in O. 45 r. 4.
Cosantóir agus tríú páirtí, idir O. 16 rr. 1-10. 
Cosantóirí, idir O. 16 rr. 12, 13.
Costais O. 99 r. 1.
Cuntas, arb é a bheidh iontu cúrsaí O. 36 r. 8.
Dlí

Cás speisialta O. 34 rr. 1-8.
Ábhair maidir le hIoncam, in O. 34 r. 7.
Achainíocha toghcháin pharlaiminte O. 97 r. 30. 
Bacadh, imeachtaí a O. 34 r. 2.
Breithiúnas ar O. 34 r. 6.
Chancery (Ireland) Act, 1867, faoin O. 34 r. 8. 
Cóipeanna le haghaidh úsáid na cúirte O. 34 r. 3.
Comhdú, cló agus síniú O. 34 r. 3.
Cur síos i gcás inar páirtí duine faoi mhíchumas

O. 34 r. 4.
Damáistí, comhaontú i scríbhinn maidir le O. 34 r. 6.
Eadráin O. 56 r. 4 (d).
Imeachtaí idirphléadála, in O. 57 r. 9.
Taifeadadh i gcomhair argóinte O. 34 rr. 4, 5. 

Pléadálacha, a tharraingt anuas trí O. 25 rr. 1, 2.
Saincheist fíorais, féadfar saincheist dlí a chinneadh roimh

O. 34 r. 2––O. 25 r. 1. 
Fíoras

Gan a bheith sách sainithe
Ullmhú agus socrú O. 33 r. 1––O. 63 r. 1 (30).

Triail, a
Ábhair maidir le féimheacht, a bheith ordaithe in

O. 76 rr. 91, 92.
Ag an Máistir, le toiliú na bpáirtithe O. 63 r. 3.
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Saincheisteanna—ar leanúint.
Ag tráthanna éagsúla agus ar mhodhanna éagsúla

O. 36 rr. 7, 9.
Breitheamh amháin le giúiré, de ghnáth O. 36 r. 10. 
Ceist dlí, a bheith curtha siar go dtí go ndéanfar rialú ar 

O. 34 r. 2––O. 25 r. 1. 
Gan ghiúiré a ordú, féadfar triail O. 36 r. 7.
  ’’    phléadálacha O. 35 rr. 1-4.
Toghairm speisialta, ag teacht chun cinn ar O. 38 r. 8.

Forghníomhú a eisiúint, arna dtarraingt anuas ar iarratas chun
O. 42 r. 24. 

Foriarratas ar bhreithiúnas
Éisteacht, saincheisteanna gan réiteach a bheith ann tráth

O. 41 r. 5.
Tar éis na saincheisteanna go léir, nó cuid díobh, a thriail

O. 41 rr. 2, 3.
Iarratas ar ordú toilithe ag socrú O. 63 r. 1 (30). 
Imeachtaí idirphléadála, in O. 57 rr. 7, 9, 12.

Eadránaí do chinneadh O. 56 r. 3.
Socraithe, féadfaidh caingean aimiréalachta dul ar aghaidh mar 

thriail O. 64 r. 37.
Triail, a

Cuntas, arb é a bheidh iontu cúrsaí O. 36 r. 8.
Dlí, ponc O. 25 rr. 1, 2—O. 34 rr. 1-8.
Eadránaí do thriail O. 56 r. 3.
Fíoras––Supra
Follasú nó iniúchadh doiciméad a dheonú, sula ndéanfar

O. 31 r. 19.
Imeachtaí idirphléadála, in O. 57 rr. 8, 9, 12.
       ’’         tríú páirtí, in O. 16 r. 8 (1).

Uamadh, a—Féach Pléadálacha

SANNAÍ OIFIGIÚIL, AN––Féach Féimheacht.

SAOIRE FHADA, AN
Máistir Fómhais do fhreastal, an O. 99 r. 22.
Pléadálacha

Cúiseanna maidir le pósadh O. 70 r. 31.
Leasú nó a sheachadadh, a O. 122 rr. 4, 5.

Tréimhse O. 118 r. 4, 5.
Tréimhsí ama chun pléadáil, gan a bheith san áireamh sna

O. 122 r. 5.

SCOR
Cosantóir do scor, an O. 26 r. 1.
Costais O. 26 rr. 1, 3.
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Scor—ar leanúint.
Caingean ina dhiaidh sin a bhacadh mar gheall ar neamhíoc 

O. 26 r. 4.
Frithéileamh tar éis, féadfar dul ar aghaidh le O. 21 r. 15.
Gan bheith ina chosaint ar chaingean ina dhiaidh sin O. 26 r. 1.
Gearánaí do scor, an O. 26 r. 1.

Fógra O. 26 r. 1—C. Uimh. 20.
Tar éis cúis a thaifeadadh le haghaidh trialach O. 26 r. 2.

SCRÚDAITHEOIR, AN
Ábhair os comhair

Liostaí laethúla, le taifeadadh i O. 55 r. 18.
Próiseáil de réir a n-oird, le O. 55 r. 18.

Atráthuithe O. 55 r. 18.
Aturnae

Ainmniú ag an gcúirt chun gníomhú thar ceann aicme, arna
O. 55 r. 19.

Duine ag seasamh ar a aturnae féin a áirithiú O. 55 r. 19.
Duine aonair d’aicme, an chúirt do cheangal air feidhmiú ar

son O. 55 r. 20.
Breithniú a dhéanamh ar éilimh ó chreidiúnaí

Atráth, éilimh nach mbeidh ceadaithe a chur ar O. 55 r. 34. 
Ceadú gan chruthúnas, éileamh a O. 55 r. 34.

Fógra faoi O. 55 r. 35 (1)—G. 10.
Fógra á cheangal ar chreidiúnaí éileamh a chruthú

O. 55 r. 35 (2)—G. 11. 

O. 55 r. 37.
Éileamh a dhícheadú má loictear é a chruthú 

O. 55 r. 35 (2).
Freastal, cathain a cheanglófar ar chreidiúnaí O. 55 r. 34.
Tuairim na cúirte a lorg, féadfar O. 55 r. 48. 

O. 55 r. 34.
Cabhair an Mháistir Fómhais a iarraidh, féadfaidh O. 55 r. 2.
Caomhnóir ad litem, féadfaidh sé a cheangal go gceapfar

O. 55 r. 6.  
Cionroinnt an chiste le deimhniú ag an Scrúdaitheoir, i gcás ina

mbeidh O. 55 r. 4.
Deimhniú an Scrúdaitheora

Cuntas ordaithe, gan ach an toradh a lua i O. 55 r. 47.
Athscríbhinn den chuntas athraithe, féadfaidh sé go

n-éileofar O. 55 r. 47.
Foirm O. 55 r. 46—G. 16.
Formheasta ag an gcúirt, measfar prima facie é a bheith

O. 55 r. 44.
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Scrúdaitheoir, an—ar leanúint.
Ordú lena nochtfar na daoine a mbeidh ordaithe dóibh freastal

etc., le réamhaithris in O. 55 r. 22.
Páirtithe, ina cheangal ar na O. 55 r. 49.
Tagairt a dhéanamh do dhoiciméid agus d’fhianaise i, ní gá

ach O. 55 r. 45.
Toradh na n-imeachtaí a lua, le O. 55 r. 44.
Urscaoileadh nó a athrú, foriarratas chun é a O. 55 rr. 49, 50.

Díspeagadh cúirte O. 55 r. 3.
Doiciméid a thabhairt ar aird O. 55 r. 16.
Dualgais agus cumhachtaí O. 55 rr. 1-4.
Éisteacht, éilimh a

Atráthuithe O. 55 r. 33.

tabhairt ar aird O. 55 r. 27.
Freastal, go dtí go n-iarrfar air, ní gá don éilitheoir O. 55 r. 28. 
Mionnscríbhinn a chomhdú, go dtí go n-iarrfar air, ní gá don

éilitheoir O. 55 r. 28.
Teorainneacha ama

Críochnú na gcruthúnas O. 55 r. 33.
Éilimh a ghlacadh O. 55 r. 36.

Tuairim na cúirte a lorg, féadfar O. 55 r. 48.
Urrús a bheidh ag éilitheoir le tabhairt ar aird, cathain a

bheidh an O. 55 rr. 28, 29.
Fógra chun doiciméid eile a thabhairt ar aird 

O. 55 r. 29—G. 7.
Loiceadh in iarraidh a chomhlíonadh O. 55 r. 30.

Finnéithe
Ceistiú, féadfaidh an Scrúdaitheoir iad a O. 55 r. 2.
Díspeagadh cúirte, dliteanas i leith O. 55 r. 3.
Fianaise bhréagach, pionóis mar gheall ar O. 55 r. 3.
Freastal os comhair an Scrúdaitheora

Fógra chun O. 55 r. 5—G. 2.
Mionn, an Scrúdaitheoir dá gcur faoi O. 55 r. 2.
Toghairm, an Scrúdaitheoir dá O. 55 r. 2.

Fógraí d’éilitheoirí

Fógráin d’éilitheoirí
Ceadú agus le síniú ag an Scrúdaitheoir, le O. 55 r. 25. 
Eisiamh na ndaoine nach gcruthóidh éilimh O. 55 r. 23.
Eisiúint, féadfaidh an Scrúdaitheoir iad a O. 55 r. 2.
Foirmeacha O. 55 r. 26—G. 3-6.
Líon a cheadófar, an O. 55 r. 24.
Teorainn ama chun éilimh a chruthú O. 55 r. 23.
Ullmhú ag an duine ag a mbeidh an cúram, lena O. 55 r. 25.

Foirmeacha O. 55 r. 54—G. 1-31.
Gníomhas le socrú ag an gcúirt
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Scrúdaitheoir, an—ar leanúint.
Ordú lena n-ordófar socraíocht cheal comhaontaithe 

O. 55 r. 12.
Imeachtaí os comhair

Abhcóide, gan ordachán ón gcúirt, ní éistfear O. 55 r. 53.
Atráthuithe O. 55 r. 18.

O. 55 r. 7.
Doiciméid iomchuí eile, maille le O. 55 r. 8.

Cúrsa O. 55 r. 16.
Doiciméid a thabhairt ar aird O. 55 r. 16.
Fógra arna sheirbheáil de bhun Ordú 15, riail 31.

Cóip dheimhnithe de na láithris a bheidh taifeadta 
O. 55 r. 9.

Ordú ina nochfar na páirtithe a mbeidh ordaithe dóibh freastal 
O. 55 r. 22.

O. 55 r. 10.
Faoi cheangal ag ordú, duine nach mbeifear tar éis a 

sheirbheáil a bheith O. 55 r. 14.
Fógra chun dul ar aghaidh O. 55 rr. 11, 12—G. 1.

Taifeadadh i Leabhar na gCoinní O. 55. r. 17. 

Ordacháin ón Scrúdaitheoir ar an nós imeachta 
O. 55 rr. 11, 15.

Athrú, a O. 55 r. 11.
Seirbheáil an ordaithe O. 55 r. 11.

Maitheamh, nuair a dhéanfar í a O. 55 rr. 13, 14.
Seirbheáil ionadach O. 55 r. 13.

Íocaíocht le creidiúnaithe
Fógra d’íocaí á rá dréacht a bheith le fáil ón gCuntasóir 

O. 55 r. 39—G. 12.
Leabhar na gcoinní

Fógraí chun dul ar aghaidh a thaifeadadh O. 55 r. 17.

O. 55 r. 52.
Páirtithe

Aicme, an chúirt á cheangal go bhfeidhmeodh aturnae amháin 
ar son O. 55 r. 19.

Aturnaetha ar leithligh ar son, an chúirt á cheangal go 
bhfeidhmeodh  O. 55 r. 20.

Caomhnóir ad litem O. 55. r. 6.
Cúram na n-imeachtaí a iarraidh, féadfaidh O. 55 r. 21. 
Díspeagadh cúirte, dliteanas i leith O. 55 r. 3.
Fianaise bhréagach, pionóis mar gheall ar O. 55 r. 3.
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Scrúdaitheoir, an—ar leanúint.
Freastal

Ar chostas an pháirtí O. 55 r. 21.
Ordú ón gcúirt, le O. 55 r. 19.

Freastal os comhair an Scrúdaitheora O. 55 rr. 2, 11, 15.
Fógra á cheangal O. 55 r. 5––G. 2.

Toghairm ag an Scrúdaitheoir, le O. 55 r. 2.
Seirbheáil fógra de bhun Ordú 15, riail 31.

Cóip dheimhnithe de na láithris etc O. 55 r. 9.
Scrúdú, éilimh a

thabhairt ar aird O. 55 r. 27.
Duine a sheolfaidh an scrúdú, an O. 55 r. 31.

Cóimhionnscríbhinn ag fíorú liosta éileamh 
O. 55 rr. 31, 32.

Liosta éileamh a bheidh ceadaithe O. 55 r. 38.
Ús

Fiach arna shuíomh de bhun ordaithe O. 55 r. 42. 
Fiacha duine éagtha, ar O. 55 r. 41.
Ordú lena n-ordófar cuntas ar leagáidí

Bliain tar éis bhás an tiomnóra, ríomh ó O. 55 r. 43.
Ríomh a dheimhniú, cathain a dhéanfaidh an Scrúdaitheoir 

O. 55 r. 4.

SEACHADADH, ORDÚ
Breithiúnas a chur i bhfeidhm le O. 42 r. 6—O. 48 r. 1.
Feidhm O. 48 r. 1.
Foirmeacha O. 48 r. 2—F. Cuid 2 Uimh. 8-10.

SÉALAÍ—O. 116.
Ábhair maidir le probháid O. 79 r. 71—O. 80 r. 68.
Coimeád, a O. 116 rr. 2, 3.
Eolas breithiúnach ar shéalaí coigríche O. 40 r. 7.

Toghairm thionscnaimh, ar O. 5 r. 8.
Tuairisc tugtha, a O. 116 r. 1.

SEIC––Féach Ionstraimí soshannta.

SEICEADÓIRÍ AGUS RIARTHÓIRÍ
Cosantóirí i gcaingean riaracháin arna tionscnamh ag

O. 15 r. 28—O. 54 r. 2. 
Díolachán a bheith orthu de ghnáth, cúram an O. 50 r. 11.
Éagmais, in

Duine a cheapadh chun feidhmiú ar son an éagaigh
O. 15 r. 37.
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Seiceadóirí agus Riarthóirí—ar leanúint.
Imeachtaí do leanúint ar aghaidh d’ainneoin gan iad a bheith 

ann O. 15 r. 37.
Éileamh ó chreidiúnaí, do mheasúnú an O. 55 r. 31.
Imeachtaí leanúnacha O. 17 rr. 2, 4, 5.
Ionadaithe don eastát agus tairbhithe, ina O. 15 rr. 8, 38.
Toghairm speisialta arna heisiúint ag nó i gcoinne

O. 3 (1)—O. 54 rr. 1, 2.
Uamadh cúise caingne ina gcáil phearsanta O. 18 r. 5. 

SEILBH, ORDÚ 
Athnuachan O. 42 r. 21.
Bac ar fhorghníomhú O. 47 rr. 6, 8, 9.
Ceart chun O. 47 r. 2.
Cur i bhfeidhm le, déanfar breithiúnas chun talamh a aisghabháil 

O. 47 r. 2.
Eascaire seilbhe, comharba ar O. 47 r. 1.
Fíordheimhniú, a O. 47 r. 1.
Fógra faoin Land Law (Ir.) Act, 1887 

Comhdú laistigh de 21 lá tar éis seirbheála, le O. 47 r. 3.
Mionnscríbhinn seirbheála O. 47 r. 4.

Foirmeacha
Ginearálta O. 47 r. 1—F. Cuid 2 Uimh. 5.
Land Law (Ir.) Act, 1887, an

O. 47 rr. 5, 6—F. Cuid 2 Uimh. 6, 7.
Formhuinithe O. 47 rr. 8, 9.
Mionnscríbhinn seirbheála O. 47 r. 2.
Orduithe forghníomhaithe ar leith O. 47 r. 7.

SEIRBHEÁIL
Achainí—Féach
Am den lá chun seirbheáil a dhéanamh, an O. 122 r. 9.
Breithiúnais a—Féach Breithiúnais agus Orduithe
Cláraitheoir Contae, ar O. 61 r. 13.
Clárú teidil O. 96 rr. 8-11.
Comhdú, trí O. 19 r. 10—O. 121 r. 5.
Doiciméid—Féach
Fógra a

Achomharc chun na Cúirte Uachtaraí O. 58 rr. 3, 5. 
         ’’          ón gCúirt Chuarda O. 61 rr. 14-17. 
Aturnae a athrú, faoi O. 7 rr. 2, 3.
Breithiúnas nó ordú ar dhaoine faoi mhíchumas, faoi

O. 15 r. 35.
Creidiúnaithe, do O. 55 r. 40.
Foriarratas chun caomhnóir ad litem a cheapadh, um

O. 13 r. 1.
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Seirbheáil—ar leanúint.
Teisteoir a thabhairt ar aird lena chroscheistiú, á éileamh

O. 40 r. 31.
Follasú a, ordú le haghaidh O. 31 r. 22.
Frithéileamh a mbeidh baint ag daoine nach páirtithe cheana féin 

iad leis O. 21 r. 11.
Ionadach

Doiciméid O. 121 r. 7.
Orduithe, fógra faoi O. 55 r. 13.
Toghairm etc. O. 10 rr. 1-3.

Láithreas a, fógra faoi O. 12 r. 5.
Lasmuigh den dlínse—Féach
Mionnscríbhinn ag fíorú éilimh ar thoghairm a speisialta a O. 38 r. 1.
            ’’             i dteannta fógra foriarratais a 

O. 37 r. 1—O. 52 r. 15—O. 74 r. 49. 
Orduithe a—Féach Breithiúnais agus Orduithe.
Pearsanta

Ábhair maidir le féimheacht O. 76 rr. 19, 48, 82.
Achainí thoghcháin pharlaiminte O. 97 r. 13 (3). 
Athbhreithniú Breithiúnach O. 84 rr. 1 (3), 4.
Cuideachtaí (foirceannadh) O. 74 r. 49.
Cúiseanna maidir le pósadh O. 70 r. 7.
Doiciméid a thabhairt ar aird do Chláraitheoir na Cúirte 

Achomhairc Choiriúil O. 86 r. 16 (3).
Forghairm O. 79 r. 53 (4).
Modh déanta O. 9 r. 3—O. 121 r. 6.

Seoladh le haghaidh, forálacha ginearálta maidir le
O. 4 rr. 14-16—O. 12 rr. 6, 7—O. 121 r. 4. 

Settled Land Acts, 1882-1890, iarratais faoi na O. 72 rr. 3-5.
Subpoena O. 39 rr. 33, 34.
Toghairm—Féach Seirbheáil Toghairme. 

Agus féach passim.
Toghairm féichiúnaí O. 76 r. 19.
       ’’       speisialta O. 38 rr. 1, 2.
       ’’       thionscnaimh—Féach Seirbheáil Toghairme.

SEIRBHEÁIL LASMUIGH DEN DLÍNSE––O. 11.
Caingean phrobháide, i O. 11 r. 4.
Cásanna nuair a cheadófar O. 11 rr. 1, 4–O. 68 r. 4 (1). 
Conradh foráil a dhéanamh maidir le, féadfaidh O. 11 r. 3.
Cosantóir nach saoránach d’Éirinn O. 11 r. 8.
Cúiseanna maidir le hIoncam, i O. 68 r. 4. 
Duine lasmuigh den Stát, féadfar fógra faoi imeachtaí a thabhairt 

go neamhfhoirmiúil do O. 11 r. 12.
Fógra a sheirbheáil in ionad toghairm a sheirbheáil O. 11 rr. 8, 9.
Gach doiciméad faoi réim scóip Ordú 11—O. 11 r. 11.
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Seirbheáil lasmuigh den Dlínse—ar leanúint.
Iarratas ar O. 11 rr. 5, 6.

Mionnscríbhinn
Ábhar O. 11 r. 5.
Teideal O. 11 r. 6.

Láithriú a theorannú, ordú chun an tréimhse ama chun O. 11 r. 7.
Ordú le haghaidh

Ábhar O. 11 r. 7.
Cóip a sheirbheáil O. 11 r. 10.

Rogha na cúirte O. 11 r. 2.

SEIRBHEÁIL TOGHAIRME—O. 9.
Am chun toghairm a sheirbheáil, an O. 122 r. 9.

Coimircithe Cúirte (mionaoisigh) O. 65 r. 2.
I gcoitinne O. 8 rr. 1-3.
Toghairm speisialta O. 38 r. 1.

Caingean aimiréalachta, i—Féach Aimiréalacht.
Cóip den toghairm O. 8 r. 4.
Conradh foráil a dhéanamh maidir le, féadfaidh O. 11 r. 3.
Cosantóir, ar

Seirbheáil phearsanta
Cineál O. 9 r. 3.
Gaeltacht, sa O. 120 r. 2.
Nuair nach indéanta le réasún é O. 9. r. 2.

Cosantóirí áirithe, ar
Áitritheoirí líomatáiste O. 9 r. 7.
Cuideachtaí O. 9 r. 7.
Daoine faoi mhíchumas O. 9 r. 6.
Fearchéile agus banchéile O. 9 r. 4.
Ilchorparáid O. 9 r. 7.
Naíon O. 9 r. 5.
Reacht, de réir O. 9 r. 7.

Cur ar ceal, a O. 12 r. 26.
Duine nach saoránach, ar O. 11 r. 8.
Eachtrannach, ar O. 11 r. 8.
Fógra foriarratais a sheirbheáil an tráth céanna a dhéanfar an 

toghairm a sheirbheáil, cathain a dhéanfar
O. 16 r. 2 (2)—O. 52 r. 11. 

Fógra in ionad O. 11 rr. 8, 9.
Glacfaidh an t-aturnae thar ceann an chosantóra etc. le seirbheáil, 

ní gá toghairm a sheirbheáil nuair a O. 9 r. 1.
Gnólacht, i gcaingean i gcoinne—Féach Gnólacht.
Iarbhír, féadfar a mheas gur seirbheáil dhóthanach an tseirbheáil a 

bheidh déanta O. 9 rr. 5, 6, 15.
Ionadach O. 10 rr. 1-3.

Ordú le haghaidh
Cúiseanna maidir le pósadh O. 70 r. 10.
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Seirbheáil Toghairme—ar leanúint.
Iarratas ar O. 10 r. 2.
Seirbheáil, a O. 10 r. 3.

Lá agus dáta le bheith formhuinithe O. 9 r. 12.
Lasmuigh den dlínse—Féach Seirbheáil lasmuigh den Dlínse. 
Mionnscríbhinn O. 9 rr. 12-14—O. 40 r. 9.

Comhdú roimh dhul ar aghaidh de mhainneachtain láithriú, a 
O. 13 rr. 2, 7, 18.

Modh O. 9. rr. 2, 3.
Nach gá toghairm a sheirbheáil, cathain O. 9 r. 1—O. 64 r. 8.
Ráiteas éilimh a sheachadadh i dteannta toghairme iomlánaí

O. 20 r. 2.
Talamh a aisghabháil, caingean chun—Féach

SETTLED LAND ACTS, 1882-1890,  NA—O. 72.
Díolachán, modh O. 72 r. 7.
Fógra iarratais O. 72 rr. 3, 4.

Ligean thar ceal, a O. 72 r. 5.
Ordacháin ón gcúirt O. 72 r. 5.

Íocaíocht isteach sa chúirt O. 72 rr. 9-13.
Costais O. 72 r. 13.
Toghairm speisialta, le O. 72 r. 9.

Mionnscríbhinní mar thaca le O. 72 r. 10.
Léasanna O. 55 r. 12—O. 72 r. 8.
Mínithe O. 72 r. 1.
Teideal a fhíorú O. 72 r. 6.
Toghairm speisialta, iarratais a dhéanamh le

O. 3 (9)—O. 72 r. 2 (1).
Formhuinithe O. 4 r. 4.
Teideal O. 72 r. 2 (2).

SHIPOWNERS NEGLIGENCE (Remedies) ACT, 1905, AN
Iarratas chun long a choinneáil nó a ghabháil O. 64 r. 62.

SIRRIAM
Follasú agus agarcheisteanna i gcaingean i gcoinne O. 31 r. 26.
Idirphléadáil—Féach
Stoic agus scaireanna a aistriú chuig O. 46 r. 2.
Urghairí maidir le seilbh talún O. 30 (8, 9). 

STIÚRTHÓIR IONCHÚISEAMH POIBLÍ, AN
Ard-Aighne, folaíonn tagairtí dó tagairtí don O. 86 r. 30.

STOIC AGUS SCAIREANNA
Fógra chun aistriú a shrianadh O. 46 r. 6–C. 28.

Míniú ar “cuideachta” agus ar “stoc”, an O. 46 r. 5.
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Stoic agus Scaireanna—ar leanúint.
Mionnscríbhinn mar fhoras le O. 46 rr. 6, 7––C. 27.

Seirbheáil O. 46 r. 6.
Seirbheáil O. 46 r. 6.
Seoladh le haghaidh fógraí ón gcuideachta O. 46 rr. 7-9.

Athrú, a O. 46 r. 9.
Toirmeasc, aistrithe etc. a O. 46 r. 10.

Ré agus foirceannadh O. 46 rr. 10-12.
Tuairisc an stoic O. 46 r. 6.

Athrú, a O. 46 r. 13.
Agus féach Cistí sa Chúirt; Infheistíochtaí; Ordú  
    Stoptha; Orduithe Muirir.

SUBPOENA
Féach Fianaise.

SUCCESSION DUTY ACT, 1853, AN
Achomharc de bhun a. 50––O. 68 rr. 10-14, 16.

SUÍONNA NA gCÚIRTEANNA
Ceithre cinn sa bhliain O. 118 r. 1.

SUMMARY JURISDICTION ACT, 1857, AN

SUPREME COURT OF JUDICATURE ACT (Ir.), 1877, AN
Íocaíocht isteach sa chúirt faoi O. 73––O. 77 rr. 21 (1), 29, 57. 

TARCHUR CAINGNE 
Ard-Chúirt, ón 

Cúirteanna Cuarda nó Dúiche, chun O. 49 r. 7.
Toiliú, le O. 63 r. 1 (33), 4.

Cás arna shonrú don Chúirt Uachtarach, chun na hArd-Chúirte i 
ndiaidh O. 59 r. 6.

Agus féach Aistriú.

TEISTÍOCHTAÍ
Cóip a fháil O. 85 r. 5.
Cúirt Achomhairc Choiriúil, i gcomhair na O. 86 r. 15.

Agus féach Fianaise.

TOGHAIRM ACHOMAIR
Cuntas

Ordú chun cuntas a thógáil O. 37 rr. 13, 14.
Iarratas ar O. 37 r. 15.

Cur síos O. 37 r. 1.
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Toghairm Achomair—ar leanúint.
Éisteacht iomlánach O. 37 r. 6.
Foriarratas ar bhreithiúnas tar éis laithriú O. 37 r. 1.

Breithiúnas i leith coda d’éileamh O. 37 r. 8.
Cead cosanta 

Cuid den éileamh O. 37 r. 8.
Duine amháin de chosantóirí leithleacha O. 37 r. 9.
Féadfaidh sé a bheith coinníollach O. 37 r. 10.
Tréimhse ama chun cosaint a sheachadadh, an O. 21 r. 2.

Cosantóir cúis a shuíomh i gcoinne, féadfaidh an O. 37 r. 3.
Costais O. 99 r. 43.
Cuntas, i gcás éilimh ar O. 37 rr. 1, 14.
Éisteacht iomlánach, atráthú le haghaidh O. 37 r. 7.
      ’’       os comhair an Mháistir O. 37 rr. 4, 5.
      ’’        ’’       ’’       na cúirte O. 37 r. 6.
Fógra chun teisteoir a chroscheistiú O. 37 r. 2.
Liosta an bhreithimh, aistriú go dtí O. 37 rr. 5, 12.
Mionnscríbhinn, le héisteacht le O. 37 r. 2.
Tréimhse an fhógra O. 37 r. 1.
Ús a bheith éilithe ó dháta na cúise caingne O. 37 r. 5.

Formhuiniú an éilimh––Féach
Láithriú, an tréimhse ama chun O. 12 r. 2.
Nós imeachta le O. 1 r. 3––O. 20 r. 1––O. 37 r. 1.

Aicmí éileamh O. 2 r. 1.
Éilimh maidir le hIoncam O. 68 r. 3.
Toiliú, le O. 2 r. 2.

Pléadálacha eisiata ach amháin le hordú ón gcúirt O. 20 r. 1.
Scriosadh amach, éileamh a bheidh formhuinithe go mícheart ar 

thoghairm a O. 37 r. 11.

TOGHAIRM FÉICHIÚNAÍ
Eisiúint, a O. 76 r. 9.
I gcoitinne O. 76 rr. 12-19.
Scríobh agus a chló, a O. 76 r. 6.
Tarmligean cumhachta eisiúna O. 76 r. 2 (k).

Agus féach Féimheacht.

TOGHAIRM IOMLÁNACH
Caingean aimiréalachta, i O. 64 r. 2.
      ’’        phrobháide, i O. 4 r. 2—B. Cuid 2.
Éigeantach, cathain a bheidh O. 1 r. 6.
Formhuiniú an éilimh—Féach
Ráiteas éilimh a sheachadadh i dteannta O. 20 r. 2.
Sárú, paitinn nó trádmharc nó cóipcheart a O. 94 r. 3.
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TOGHAIRM SPEISIALTA
Aistriú chuig liosta breithimh O. 38 r. 6.
Breithiúnas ar thoghairm speisialta a éisteacht O. 38 r. 9.

Éisteacht iomlánach, cur ar atráth le haghaidh O. 38 r. 9.
Fógra chun teisteoir a chroscheistiú O. 38 r. 3.
Formhuiniú an éilimh—Féach
Láithriú de réir O. 12 r. 2.
Máistir na hArd-Chúirte O. 38 rr. 1, 4-7, 9.
Nós imeachta le O. 1 r. 4—O. 3—O. 20 r. 1—O. 38 rr. 1-10. 

Achomair, i gcás ina mbeidh ceangailte le reacht imeachtaí a 
thionscnamh go O. 3 (21).

Lánroghnach
Achtanna Aturnaetha, na O. 53 r. 22.
Cuideachtaí (foirceannadh) O. 74 r. 138.
Eadráin O. 56 r. 4.
I gcoitinne O. 3.
Imeachtaí aimiréalachta O. 64 rr. 3, 4.
Riarachán, iontaobhais, morgáistí O. 54 rr. 1, 2. 

Sainordaitheach
Acht Ceardchumann, 1971, an—O. 107 r. 1.
   ’’   Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959, an—O. 93 r. 1.
   ’’   in aghaidh Idirdhealú (Pá), 1974, an—O. 106 r. 1.
   ’’   Iompair (Tionscnóirí Turas etc.), 1982, an

O. 102 r. 1.
   ’’   Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981, an

O. 90 rr. 1, 5.
   ’’   na gCuideachtaí, 1963—O. 75 r. 5.
   ’’   ’’  dTithe, 1966—O. 92 r. 1.
   ’’   ’’      ’’    (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979

O. 101 r. 1.
   ’’   ’’      ’’     (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos) 

(Leasú), 1983—O. 112 rr. 1, 5.
   ’’   um Chlárú Ainmneacha Gnó, 1963, an—O. 100 r. 2.
   ’’    ’’  Chomhionannas Fostaíochta, 1977, an

O. 106 r. 1.
   ’’    ’’  Chumainn Tionscail 7 Soláthair (Leasú), 1978, 

an—O. 109 r. 1. 
   ’’    ’’  Eiseachadadh, 1965, an—O. 98.
   ’’    ’’  Fhógra Íosta 7 Téarmaí Fostaíochta, 1973, an

O. 105 rr. 1, 5.
Achtanna Aerloingseoireachta (Eurocontrol), 1963-

1983, na—O. 111.
        ’’      Aturnaetha, na O. 53 rr. 19, 20.
        ’’      um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe,

1947-1973, na—O. 89 r. 1.
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Toghairm Speisialta—ar leanúint.
Achtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 7 1971, 

na—O. 105 rr. 1, 5. 
Attornies and Solicitors (Ir.) Act, 1849, an—O. 99 r. 15.
Clárú Teidil O. 96 r. 14.
Comhlachtaí Araíonachta Gairmiúla O. 95 rr. 1-3. 
Idirphléadáil O. 57 r. 4.
Paitinní O. 94 rr. 45, 50-52.
Settled Land Acts, 1882-1890, na—O. 72 r. 2 (1).
Trádmharcanna O. 94 rr. 50-52.

Ordú, ordacháin faoi chúram, forghníomhú nó seirbheáil
O. 38 r. 10.

Pléadálacha gan a bheith ceadaithe ach amháin le cead ón gCúirt 
O. 20 r. 1.

Rogha na cúirte, nós imeachta a ghlacfar de O. 3 (22).
Saincheisteanna fíorais, ordacháin faoi O. 38 r. 8.
Seirbheáil

Daoine a bheidh le O. 38 rr. 1, 2.
Ordú a O. 38 r. 10.
Tréimhse ama le haghaidh, an O. 38 r. 1.

Teideal nuair a thionscnófar faoi O. 3 (8)—O. 54 r. 4.

TOGHAIRM THIONSCNAIMH
Athnuachan, a O. 8 rr. 1-3.
Cailleadh, a O. 8 r. 4.
Caingean aimiréalachta, i O. 64 r. 2––Foscr. J. Uimh. 1-3.
Coimircithe Cúirte (mionaoisigh), i O. 65 rr. 1, 2.
Dáta eisiúna le bheith ar O. 5 r. 8.
Dúblach O. 5 r. 10.
Eisiúint, a O. 5 r. 1.

Aimiréalacht, in O. 64 r. 56.
Cad is eisiúint ann O. 5 rr. 7-9.

Imeachtaí probháide, in O. 5 r. 13.
Cathain is gá cead a fháil ón gcúirt O. 5 r. 14.
Fógairt, a O. 9 r. 7.

Fíordheimhniú, a O. 5 r. 8.
Fógra foriarratais, seirbheáil i dteannta O. 52 r. 11.
Foirmeacha O. 1 rr. 2-4––Foscr. A, Cuid I.
Formhuinithe

Éileamh, an––Féach Formhuiniú an éilimh.
Lá agus dáta na seirbheála O. 9 r. 12.
Seoladh an ghearánaí O. 4 rr. 14, 15.
    ”        aturnae an ghearánaí O. 4 r. 14.
    ”        le haghaidh seirbheála O. 4 rr. 14, 15.
Slí bheatha nó tuairisc an ghearánaí O. 4 rr. 14, 15.

Gaeilge, i O. 120 r. 3.
Leabhar na gCúiseanna, iontráil i O. 5 rr. 7, 12.
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Toghairm Thionscnaimh—ar leanúint.
Maoin a thabhairt i gcaingean chun talamh a aisghabháil, tuairisc 

O. 4 r. 6.
Mionaoiseach, in imeachtaí chun Coimircí Cúirte a dhéanamh de 

O. 65 rr. 1, 2.
Ráiteas éilimh a sheachadadh i dteannta toghairme iomlánaí

O. 20 r. 2.
Sannadh do bhreitheamh áirithe O. 5 rr. 3-5.

Ábhair maidir le hIoncam, in O. 68 r. 21.
Aimiréalacht, in O. 64 r. 5.
Imeachtaí gaolmhara ina dhiaidh sin O. 5 r. 6.

Scríobh nó a chló, a O. 5 r. 2.
Scriosadh, a O. 8 r. 4.
Séalú, a O. 5 rr. 8, 9, 11.

Cóip O. 5 rr. 11, 12–O. 8 r. 4.
Dúblach O. 5 r. 10.

Seirbheáil toghairme––Féach
Tionscnamh le, imeachtaí a O. 1 r. 1.

Páirtí a chur isteach O. 15 r. 13.
Toghairm athnuaite O. 8 r. 3.

Tiontú, a O. 120 r. 2.
Toghairm chomhthráthach O. 6.
Tréimhse ama a bheidh sí i bhfeidhm, an O. 8 r. 1.

Ullmhú, a O. 5 r. 2.

TOGHAIRMEACHA COMHTHRÁTHACHA—O. 6.

TOILIÚ
Breithiúnas, le O. 41 rr. 14, 15.
Iarratas chun toiliú a ghlacadh agus ordú cúirte a dhéanamh de

O. 63 r. 1 (16).
Iontaobhaí le gníomhú O. 40 r. 22.
Neaschara O. 15 r. 20.

Nós imeachta, maidir le O. 15 r. 21.

TOIRMEASC—Féach Athbhreithniú Breithiúnach.

TRÁDMHARC
Achomhairc agus iarratais chun na cúirte O. 94 rr. 46-53.
Caingean mar gheall ar shárú O. 94 rr. 4-14.

TRÉIMHSE AMA, AN
Achomharc chun na Cúirte Uachtaraí––Féach
        ’’         ón gCúirt Chuarda––Féach
        ’’          ’’   Máistir O. 63 r. 9.
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Tréimhse Ama, an—ar leanúint.
Airgead a thaisceadh leis an gcosaint, chun O. 22 r. 1 (1).
Breithiúnas a bheidh faighte tar éis do pháirtí gan láithriú a chur ar 

ceal, chun O. 36 r. 33.
Caingne a tharchur chuig an gCúirt Chuarda nó chuig an gCúirt 

Dúiche, chun O. 49 r. 7.
Caite, foriarratas ar bhreithiúnas tar éis bliain amháin a bheith

O. 41 r. 4.
   ’’    ón imeacht deireanach, bliain amháin a bheith O. 122 r. 11.
   ’’     ’’       ’’             ’’         , dhá bhliain a bheith O. 122 r. 11.
Cás sonraithe

Fógra do pháirtithe O. 62 r. 5.

Ciallaíonn mí mí féilire O. 122 r. 1.
Comhdú mionnscríbhinní

Fiosrúchán in ábhar maidir le gealtacht O. 67 r. 20 (2).
Triail le mionnscríbhinn O. 40 rr. 28, 29.

Domhnach etc., ag dul in éag ar O. 122 r. 3.
Fadú O. 122 r. 7.

Cúirt Achomhairc Choiriúil do, an O. 86 r. 8.
   ’’    Uachtarach do, an O. 58 r. 3 (4).
Iarratas ar O. 52 r. 17 (3)––O. 63 rr. 1 (5), 4.
Toiliú, le O. 122 r. 8.

Fadú ar pháirtí do dhiúltú doiciméid a sheachadadh O. 117 r. 7.
Fógra chun fíorais a admháil O. 32 r. 4.
    ’’    trialach a chur ar ceal O. 36 r. 3.
    ’’    tríú páirtí a sheirbheáil, chun O. 16 r. 2 (1).
Forghníomhú a eisiúint, chun O. 42 rr. 17, 19, 23.
Giorrú O. 122 r.  7.

Caingean aimiréalachta, i O. 64 r. 53.
Clárlann na Talún O. 96 r. 7.

Lá chun doiciméid a sheirbheáil, an t-am den O. 122 r. 9.
Laethanta a áireamh O. 122 r. 10.
       ’’        nach n-áireofar nuair is tréimhse is lú ná sé lá a bheidh 

inti O. 122 r. 2.

Láithriú, chun
Fógra tríú páirtí, de réir O. 16 r 4 (1).
Toghairm achomair nó iomlánach, de réir O. 12 r. 2.
       ’’        arna seirbheáil lasmuigh den dlínse, de réir

O. 11 r. 7.
Ordú forghníomhaithe a athnuachan, chun O. 42 r. 20.
Pléadálacha a sheachadadh, chun O. 122 r. 5.

Cosaint O. 21 rr. 1, 2, 10, 22.
Freagra O. 21 r. 13––O. 23 r. 1.

Pléadáil i ndiaidh O. 23 r. 3.
Frithéileamh O. 21 rr. 1, 2, 10.
Leasú O. 28 rr. 1-3, 7, 10––O. 122 r . 5.
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Tréimhse Ama, an—ar leanúint.
Ráiteas éilimh O. 20 rr. 2, 3.

Caingean phrobháide O. 20 r. 5.
Leasaithe ar chosantóir a chur isteach O. 15 r. 15.

Post, seachadadh i ngnáthchúrsa an O. 121 r. 3.
Saoire fhada gan a bheith san áireamh, tréimhse na O. 122 r. 5.
Subpoena a sheirbheáil, chun O. 39 r. 34.
Toghairm achomair a sheirbheáil, chun O. 8 r. 1.
       ’’       iomlánach a sheirbheáil, chun O. 8 r. 1.
       ’’       speisialta a sheirbheáil, chun O. 38 r. 1––O. 8 r. 1.

O. 122 r. 6.

TRÉIMHSÍ SAOIRE
Ceithre cinn sa bhliain O. 118 r. 2.
Laethanta a bheidh san áireamh i O. 118 rr. 3, 6.

TRIAIL
Achainíocha toghcháin pharlaiminte––Féach
Agarcheisteanna a úsáid i, freagraí ar O. 31 r. 24.
Am agus modh O. 36 r. 4.

Aimiréalacht, caingne O. 36 rr. 4, 14.
Iarratas ar ordacháin maidir le O. 36 r. 4.
Pósadh, cúiseanna maidir le O. 36 rr. 4, 13.
Probháid, caingne O. 36 rr. 4, 14.

Atráthú O. 36 rr. 34, 38.
Cúis maidir le pósadh O. 70 r. 35.

Breitheamh gan ghiúiré, faoi O. 36 rr. 5, 7.
         ’’         le giúiré O. 36 rr. 5, 10.

Aithisc chun an ghiúiré, ord na O. 36 r. 35.
Cionroinnt damáistí O. 36 r. 42.
Fógra trialach, féadfaidh go mbeidh breitheamh le giúiré á 

iarraidh sa O. 36 r. 6.
Páirtí ar a seirbheálfar fógra trialach breitheamh le giúiré a 

iarraidh, féadfaidh O. 36 r. 6.
Breitheamh nó níos mó, faoi bheirt O. 36 r. 10––O. 49 r. 1.
Breithniú tuilleadh, cur síos lena O. 36 r. 23.
Caingean chlúmhillte, fógra faoi fhianaise a bheidh le tabhairt ar 

aird de mhaolú i O. 36 r. 36.
Cláraitheoir, dualgais an O. 36 rr. 39, 40.

Tarchur chuig eadránaí, chuig an Scrúdaitheoir nó an Máistir 
O. 36 r. 8.

Cur síos i gcomhair O. 36 rr. 3, 14, 18 ,19, 21, 24.
Achainí i gcúis maidir le pósadh

O. 36 rr. 13, 19, 26, 27––O. 70 r. 45.
Aimiréalacht, i gcaingean O. 36 rr. 14, 19, 27.
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Triail—ar leanúint.
Caingean phrobháide, i O. 36 rr. 14, 19, 25, 27.
Fógra trialach le tabhairt roimh O. 36 r. 17.
Foriarratas ar bhreithiúnas ar thoghairm achomair O. 37 r. 1.
Ioncam, in achomharc maidir le O. 68 rr. 10, 12.
Páirtí a gheobhaidh fógra trialach do, an O. 36 r. 21.
Pósadh, imeachtaí maidir le

O. 36 rr. 13,19, 26, 27––O. 70 r. 45.
Suíonna áirithe, ní oibreoidh sé do O. 36 r. 19.

Damáistí
Cionroinnt, an giúiré do O. 36 r. 42.
Cúis leanúnach chaingne ann, i gcás ina mbeidh O. 36 r. 49.
Tarchur chuig an Máistir O. 36 rr. 43-49.

Fógra O. 36 rr. 3, 15.
Ábhar O. 36 rr. 6, 15.
Cosantóir nó ón bhfreagróir, ón O. 36 rr. 12-14.
Cur ar ceal O. 36 rr. 3, 20.
  ’’   síos i gcomhair trialach, le tabhairt sula ndéanfar an 

chaingean a O. 36 r. 17.
Dul in éag O. 36 r. 18.
Foirmeacha O. 36 r. 15––C. 18, 19.
Gearánaí, ón O. 36 r. 11.
Gearrfhógra O. 36 r. 16.
Giúiré san, féadfaidh sé go n-iarrfar O. 36 r. 6.
Príomh-Chúirt Choiriúil, an O. 85 r. 2.
Suíonna áirithe, ní oibreoidh sé do O. 36 r. 19.
Tréimhse O. 36 r. 16.
Triail le mionnscríbhinn, le haghaidh O. 40 r. 33.

Ionad O. 36 r. 1.
Áit seachas i mBaile Átha Cliath, in O. 36 r. 2.

Luath O. 50 r. 2––O. 64 r. 53.
Measúnóirí O. 36 r. 41.

Caingean aimiréalachta, i O. 64 rr. 43, 44.
Mionnscríbhinn, le––Féach
Neamhláithriú an chosantóra O. 36 rr. 28, 30.

Cur ar ceal, ordú a bheidh faighte dá bhíthin a O. 36 r. 33.
Talamh a aisghabháil, i gcaingean chun O. 36 rr. 30, 31.

Neamhláithriú an ghearánaí O. 36 r. 32.
Cur ar ceal, ordú a bheidh faighte dá bhíthin a O. 36 r. 32.

Ordacháin maidir le breithiúnas O. 36 rr. 38-40.
       ’’             ’’     ’’  cinntí fíorais O. 36 r. 39.
Páipéir le haghaidh an bhreithimh O. 36 rr. 24-26.

Caingean phrobháide O. 36 r. 25.
Cúiseanna maidir le pósadh O. 36 r. 26.
I gcoitinne O. 36 r. 24.

Saincheisteanna a––Féach Saincheisteanna.
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Triail—ar leanúint.
Taifeadadh le haghaidh O. 36 rr. 13, 14, 19, 25-27.
Trialacha ar leithligh O. 15 r. 1.

TRIAIL LE MIONNSCRÍBHINN––O. 40 rr. 28-33.
Cosantóir, mionnscríbhinní an O. 40 r. 29.

Tréimhse ama lena gcomhdú, an O. 40 r. 29.
Fógra chun croscheistiú O. 40 r. 31.

O. 40 r. 31.
Cumhacht chun iallach a chur ar theisteoir freastal

O. 40 r. 32.
Loiceadh teisteoir a thabhairt ar aird O. 40 r. 31.

Fógra trialach O. 40 r. 33.
Gearánaí, mionnscríbhinní an O. 40 r. 28.

An chéad mhionnscríbhinn a chomhdú, an tréimhse ama 
chun O. 40 r. 28.

Mar fhreagra O. 40 r. 30.

TRUSTEE ACT, 1893, AN
Iarratais le toghairm speisialta O. 3 (11, 14).
Íocaíocht isteach sa chúirt faoi O. 73––O. 77 rr. 21 (1), 29, 57.

TUAIRISCEOIREACHT LUATHSCRÍBHINNE—O. 123.
Athscríbhinn den fhianaise

Cóip ag teastáil ón mbreitheamh O. 123 r. 4.
Cóipeanna le tabhairt do pháirtithe O. 123 rr. 4, 6. 
Taisceadh, an athscríbhinn bhunaidh a O. 123 r. 6 (c).
Triail choiriúil O. 86 rr. 14, 17 (2).

Ábhar na hathscríbhinne O. 86 r. 14 (7).
Iarratas ar O. 123 rr. 1, 2.
Luathscríobhaí

Dualgais O. 123 rr. 1, 2.
Luach saothair O. 99 r. 36—O. 123 r. 3.

Costais, cuid de O. 123 r. 3.
Páirtí a mbeidh iarratas á dhéanamh aige, le bheith ina 

mhuirear ar an O. 123 r. 3. 
Nóta luathscríbhinne bunaidh a thaisceadh O. 123 r. 5.
Triail choiriúil, i O. 86 r. 14.

UACHT
Cosaint i gcaingean phrobháide teoranta dá éileamh go ndéanfaí 

an uacht a chruthú i bhfoirm shollúnta O. 21 r. 17. 
Agus féach
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UACHTARÁN NA hARD-CHÚIRTE
Beirt bhreitheamh nó níos mó, féadfaidh sé a ordú éisteacht a 

bheith os comhair O. 49 r. 1.

Sannadh
Achainíocha toghcháin pharlaiminte O. 97 r. 25.
Imeachtaí aimiréalachta O. 64 r. 5.
       ”        féimheachta O. 76 r. 91.
       ”        maidir le clárú teidil O. 96 r. 2.
       ”             ”     ”  hIoncam O. 68 r. 21.
Toghairmeacha tionscnaimh O. 5 r. 4.
Agus féach Achtanna Aturnaetha, na; Coimircithe Cúirte 
    (seachas mionaoisigh).

UAMADH CÚISEANNA CAINGNE
Fearchéile agus banchéile, ag nó i gcoinne O. 18 r. 4.
I gcoitinne O. 18 rr. 1, 6, 8, 9.
Sannaí nó iontaobhaí in ábhair maidir le féimheacht do O. 18 r. 3. 
Seiceadóir nó riarthóir, ag nó i gcoinne O. 18 r. 5.
Talamh a aisghabháil, le caingean chun O. 2 r. 1 (2)––O. 18 r. 2.

URGHAIRE
Athdhéanamh gnímh éagóraigh a shrianadh, chun O. 50 r. 12.
Diomailt, chun cosc a chur le O. 50 rr. 6, 7.
Eatramhach, maoin a chaomhnú go O. 50 r. 1.
Foghail, chun cosc a chur le O. 50 rr. 6, 7.
Forfheidhmiú breithiúnais ag deonú O. 42 r. 7.

Gníomh le déanamh ar chostas an pháirtí neamhghéilliúil, 
cathain a bheidh an O. 42 r. 31.

Formhuiniú ordaithe shainordaithigh O. 41 r. 8.
Leanúint de ghníomh éagórach a shrianadh, chun O. 50 r. 12.
Mionnscríbhinn forais a thabhairt do pháirtí dá ndéanfaidh sí

difear, cathain a dhéanfar O. 40 r. 21.
Ordú idirbhreitheach, féadfar urghaire a dheonú le O. 50 rr. 6, 7.
    ”   sainordaitheach O. 41 r. 8—O. 42 r. 31.
    ”   taoibhe

Ceannaitheoir nó tionónta a chur i seilbh, chun
O. 30 (8, 9)—O. 63 r. 1 (1).

Triail luath in ionad O. 50 r. 2.

URRA
Féach Caingean Aimiréalachta; Clárlanna Probháide; Coimicithe 

Cúirte (seachas mionaoisigh); Cúirt Achomhairc Choiriúil, 
an; Féimheacht.



179

URRÚS I LEITH COSTAS—O. 29.
Abhcóide amháin a cheadú O. 52 r. 17 (12).
Achainí thoghcháin pharlaiminte O. 97 rr. 14, 16-18. 
Achomharc chun na Cúirte Uachtaraí O. 58 r. 18.
Agarcheisteanna O. 31 r. 1.
Banna, le O. 29 r. 7.
Cúiseanna maidir le pósadh O. 29 r. 7—O. 70 r. 75.
Follasú O. 31 r. 12.
Gearánaí i dTuaisceart Éireann, cónaí ar an O. 29 r. 2.
       ”       laistigh den dlínse go sealadach, cónaí ar an O. 29 r. 4.
Iarratas chun na cúirte ar O. 29 r. 1.
Máistir na hArd-Chúirte O. 29 rr. 6, 7.

Méid etc. a chinneadh, le O. 29 r. 6.
Mionnscríbhinn i dtaobh thuillteanais an chosantóra O. 29 r. 3.
Réamhiarraidh ar an bpáirtí eile ar O. 29 r. 1.

O. 122 r. 6.
Talamh a aisghabháil, caingne comhleanúnacha chun O. 29 r. 5.

ÚS
Caomhnóir, féadfaidh sé go gcuirfear a íoc de mhuirear ar

O. 67 rr. 67, 71.
Carnadh, a O. 77 r. 2 (3).
Cúramaí ar eastát, féadfaidh sé go gcuirfear a íoc de mhuirear ar 

O. 67 r. 67.

O. 58 r. 20.
Glacadóir nó riarthóir pendente lite, ús a bheith curtha de mhuirear 

ar O. 50 r. 18.
Ordú forghníomhaithe, ordachán ús a thobhach a fhormhuiniú ar 

O. 42 r. 15.
Ríomh, a

Cáin ioncaim a asbhaint O. 77 r. 12.
Fiach creidiúnaí arna shuíomh de bhun ordaithe O. 55 r. 42.
Fiacha éagaigh, ar chuntas a ghlacadh ar O. 55 r. 41.
Leagáidí, ar chuntas a ghlacadh ar O. 55 r. 43.
Scrúdaitheoir, a bheith ordaithe go ndeimhneoidh an

O. 55 r. 4—O. 77 rr. 8, 10.
Sceideal na n-íocaíochtaí a bheidh ag gabháil le hordú

Brí théarma i O. 77 r. 3 (2).
Ráta agus tréimhse úis a lua, le O. 77 r. 11.

Sceideal na dtaiscí a bheidh ag gabháil le hordú
Carnadh, féadfaidh sé go mbeidh ordachán ann ús a

O. 77 r. 2 (3).  
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VENDITIONI EXPONAS, ORDÚ
Cineál O. 43 r. 1.
Eascaire venditioni exponas, comharba ar O. 42 r. 35.

VENDOR AND PURCHASER ACT, 1874, AN
Iarratas le toghairm speisialta O. 3 (12).


