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Dearbhaíonn an té a bhfuil a shíniú nó a síniú anseo thíos [cuir isteach ainm shínitheoir na foirme seo]: 

(do dhaoine nádúrtha amháin) a 
bhfuil ionadaíocht á déanamh 
aige/aici air féin nó uirthi féin 

(do dhaoine dlítheanacha amháin) a bhfuil ionadaíocht á déanamh 
aige/aici ar an duine dlítheanach seo a leanas:  

 

Uimhir chárta aitheantais nó uimhir 
phas:  

 

(‘an duine’) 

Ainm oifigiúil iomlán: 

Foirm dhlíthiúil oifigiúil:  

Uimhir chláraithe reachtach:  

Seoladh oifigiúil iomlán:  

Uimhir chláraithe CBL:  

 

(‘an duine’) 

 

 

CUID 1 - GEALLTANAS 

Déanaimse, a bhfuil mo shíniú anseo 
thíos, ............................................................................................................................................ 

Mar an t-ionadaí dlíthiúil ag .................................................................................................. 

A dhearbhú: 

 Go bhfuil tugtha do m’aire agam na doiciméid a bhaineann le nós imeachta an chomórtais 
agus go háirithe: 

o An fógra comórtais a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh; 

o Rialacha an Chomórtais. 

 Go nglacaim leis na téarmaí agus coinníollacha arna sonrú sna doiciméid thuasluaite; 

 Go bhfuilim ag déanamh iarratais ar an gcomórtas: 

o mar iomaitheoir aonair (1) 

o mar chomhalta comhdhliteanach den ghrúpa darb ainm.........................................(2) 

 

IARSCRÍBHINN II - DEARBHÚ SOLLÚNTA 

1. STAID EISIAIMH I DTACA LEIS AN DUINE 

Dearbhaítear go bhfuil an duine thuasluaite i gceann de na 
staideanna seo a leanas: 

DEARBHAÍTEAR NÍ 
DHEARBHAÍTEAR 

(a) tá sé ina fhéimheach, faoi réir nósanna imeachta 
dócmhainneachta nó foirceanta, tá a shócmhainní á riaradh 
ag leachtaitheoir nó ag cúirt, tá sé i gcomhshocraíocht le 
creidiúnaithe, tá a ghníomhaíochtaí gnó curtha ar fionraí nó 
tá sé in aon staid atá cosúil leo sin a eascraíonn as nós 
imeachta comhchosúil dá bhforáiltear i reachtaíocht nó i 
rialacháin náisiúnta; 

  

(b) suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh 
riaracháin críochnaitheach go bhfuil an duine ag sárú a chuid 

  

                                                
1 Scrios de réir mar is iomchuí 
2 Scrios de réir mar is iomchuí 
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oibleagáidí nó a cuid oibleagáidí i ndáil le cáin nó 
ranníocaíochtaí slándála sóisialta a íoc i gcomhréir le dlí na 
tíre ina bhfuil sé nó sí bunaithe, i gcomhréir le dlí na tíre ina 
bhfuil an t-údarás conarthach lonnaithe nó i gcomhréir le dlí 
thír chomhlíonta an chonartha; 

(c) suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh 
riaracháin críochnaitheach go bhfuil an duine ciontach i mí-
iompar gairmiúil tromchúiseach trí dhlíthe nó rialacháin nó 
caighdeáin eiticiúla is infheidhme na gairme lena mbaineann 
an duine a shárú, nó go ndearna sé nó sí aon iompar 
éagórach a bhfuil tionchar aige ar a inchreidteacht ghairmiúil 
nó ar a hinchreidteacht ghairmiúil i gcás ina léirítear leis an 
iompar sin intinn éagórach nó mórfhaillí, lena n-áirítear, go 
háirithe, aon cheann de na nithe seo a leanas: 

 

(i) bréagléiriú a thabhairt go calaoiseach nó go faillíoch ar 
fhaisnéis a theastaíonn chun fíorú a dhéanamh nach bhfuil 
forais ann i gcomhair eisiaimh nó chun na critéir 
roghnúcháin a chomhlíonadh nó i gcomhlíonadh an 
chonartha; 

  

(ii) dul i mbun comhaontú le daoine eile d’fhonn iomaíocht 
a shaobhadh; 

  

(iii) cearta maoine intleachtúla a shárú;   

(iv) iarracht a dhéanamh tionchar a imirt ar phróiseas 
cinnteoireachta an údaráis chonarthaigh le linn an nós 
imeachta dámhachtana; 

  

(v) iarracht a dhéanamh teacht ar fhaisnéis rúnda a 
d’fhéadfadh buntáistí míchuí a thabhairt dó sa nós 
imeachta um dhámhachtain;  

  

(d) suíodh é le breithiúnas críochnaitheach go raibh an duine 
ciontach in aon cheann díobh seo a leanas: 

 

(i) calaois, de réir bhrí Airteagal 1 den Choinbhinsiún maidir 
le cosaint leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a 
tarraingíodh suas le Gníomh an 26 Iúil 1995 ón gComhairle; 

  

(ii) éilliú, mar a shainmhínítear é in Airteagal 3 den 
Choinbhinsiún maidir leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe 
a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh 
Bhallstáit an Aontais Eorpaigh i dtreis ann, a tarraingíodh 
suas le Gníomh an 26 Bealtaine 1997 ón gComhairle agus 
in Airteagal 2(1) de Chinneadh Réime 2003/568/CGB ón 
gComhairle, chomh maith le héilliú mar atá sainmhínithe i 
ndlí na tíre ina bhfuil an t-údarás conarthach lonnaithe, na 
tíre ina bhfuil an t-oibreoir eacnamaíoch bunaithe nó i dtír 
chomhlíonta an chonartha; 

  

(iii) rannpháirtíocht in eagraíocht choiriúil, mar a 
shainmhínítear í in Airteagal 2 de Chinneadh Réime 
2008/841/CGB ón gComhairle; 
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(iv) sciúradh airgid nó maoiniú na sceimhlitheoireachta, 
mar a shainmhínítear é in Airteagal 1 de Threoir 
2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle; 

  

(v) cionta a bhaineann le sceimhlitheoireacht nó cionta atá 
nasctha le gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta, mar a 
shainmhínítear iad in Airteagail 1 agus 3 de Chinneadh 
Réime 2002/475/CGB ón gComhairle, faoi seach, nó na 
cionta sin a spreagadh, cabhrú leo, iad a neartú nó ag 
féachaint leis na cionta sin a dhéanamh, amhail dá 
dtagraítear in Airteagal 4 den Chinneadh sin; 

  

(vi) saothar leanaí nó cineálacha eile de gháinneáil ar 
dhaoine mar a shainmhínítear iad in Airteagal 2 de Threoir 
2011/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle; 

  

(e) gur léirigh an duine easnaimh shuntasacha maidir le 
príomhoibleagáidí a chomhlíonadh i ndáil le conradh a 
chomhlíonadh arna maoiniú ag buiséad an Aontais, as ar 
eascair a fhoirceannadh go luath nó cur i bhfeidhm damáistí 
leachtaithe nó pionóis chonarthacha eile nó a fuarthas amach 
tar éis seiceálacha, iniúchtaí nó imscrúduithe arna ndéanamh 
ag Oifigeach Údarúcháin, ag OLAF nó ag an gCúirt Iniúchóirí;  

  

(f) suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh 
riaracháin críochnaitheach go ndearna an duine 
neamhrialtacht de réir bhrí Airteagal 1(2) de Rialachán (CE, 
Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle; 

  

(g) i gcás staideanna de mhí-iompar gairmiúil tromchúiseach, de 
chalaois, d’éilliú, de chionta coiriúla eile, d’easnaimh 
shuntasacha i gcomhlíonadh conartha nó de mhírialtacht, go 
bhfuil an t-iarratasóir faoi réir: 

i. fíorais a suíodh i gcomhthéacs iniúchtaí nó imscrúduithe 
arna ndéanamh ag an gCúirt Iniúchóirí, OLAF nó 
iniúchadh inmheánach, nó aon seiceáil, iniúchóireacht nó 
rialú eile arna dhéanamh nó arna déanamh faoi 
fhreagracht oifigigh údarúcháin de chuid institiúide AE, 
oifige Eorpaí nó gníomhaireachta nó comhlachta AE; 

ii. cinntí riaracháin neamhchríochnaitheacha a bhféadfaidh 
a bheith ar áireamh leo bearta araíonachta a ghlac an 
comhlacht maoirseachta inniúil atá freagrach as fíorú a 
dhéanamh ar chur i bhfeidhm chaighdeáin na heitice 
gairmiúla; 

iii. cinntí ó BCE, ó BEI, ón gCiste Eorpach Infheistíochta nó ó 
eagraíochtaí idirnáisiúnta; 

iv. cinntí ón gCoimisiún a bhaineann le sárú ar rialacha 
iomaíochta an Aontais nó údaráis inniúil náisiúnta maidir 
le dlí iomaíochta an Aontais nó dlí iomaíochta náisiúnta a 
shárú; nó 

v. cinntí eisiaimh ó oifigeach údarúcháin de chuid institiúide 
AE, oifige Eorpaí nó gníomhaireachta nó comhlachta AE.  
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2. STAIDEANNA EISIAIMH A BHAINEANN LE DAOINE NÁDÚRTHA NÓ DLÍTHEANACHA AG A BHFUIL CUMHACHT 
IONADAÍOCHTA, CINNTEOIREACHTA NÓ RIALAITHE I LEITH AN DUINE DHLÍTHEANAIGH 

Dearbhaítear cibé acu duine nádúrtha nó 
dlítheanach atá ina chomhalta nó ina 
comhalta de chomhlacht riaracháin, 
bainistíochta nó maoirseachta an duine 
dhlítheanaigh thuasluaite, nó ag a bhfuil 
cumhachtaí ionadaíochta, cinnteoireachta nó 
rialaithe i leith an duine dhlítheanaigh 
thuasluaite (cuimsítear leis seo stiúrthóirí 
cuideachta, comhaltaí de chomhlachtaí 
bainistíochta nó maoirseachta, agus cásanna 
ina sealbhaíonn duine nádúrtha amháin 
tromlach na scaireanna) i gceann de na 
staideanna seo a leanas nó nach bhfuil: 

DEARBHAÍTEAR NÍ 
DHEARBHAÍTEAR 

Neamhbhainteach 

Staid (c) thuas (mí-iompar gairmiúil 
tromchúiseach) 

   

Staid (d) thuas (calaois, éilliú nó cion coiriúil 
eile)   

 

Staid (e) thuas (easnaimh shuntasacha i 
gcomhlíonadh conartha) 

  
 

Staid (f) thuas (mírialtacht)    

 

 

 

 

 

3. STAIDEANNA EISIAIMH A BHAINEANN LE DAOINE NÁDÚRTHA NÓ DLÍTHEANACHA A GHABHANN DLITEANAS 
NEAMHTHEORANTA CHUCU FÉIN I DTACA LE FIACHA AN DUINE DHLÍTHEANAIGH 

 Dearbhaítear go bhfuil duine nádúrtha nó 
dlítheanach a ghabhann dliteanas 
neamhtheoranta chuige féin i dtaca le fiacha 
an duine dhlítheanaigh thuasluaite i gceann 
de na staideanna seo a leanas:  

DEARBHAÍTEAR NÍ 
DHEARBHAÍTEAR 

Neamhbhainteach 

Staid (a) thuas (féimheacht)    

Staid (b) thuas (sárú in íocaíocht cánacha nó 
ranníocaíochtaí slándála sóisialta)    

 

4.  FORAIS DO DHIÚLTÚ ÓN NÓS IMEACHTA SEO 

 Dearbhaítear maidir leis an duine thuasluaite: DEARBHAÍTEAR NÍ 
DHEARBHAÍTEAR 

(h) go ndearna sé nó sí saobhadh ar iomaíocht trína bheith 
bainteach cheana le hullmhú na ndoiciméad soláthair don nós 
imeachta soláthair seo.  
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5.  BEARTA LEIGHIS 

I gcás ina n-aithníonn an dearbhóir go bhfuil sé féin nó sí féin, nó an duine dlítheanach a bhfuil sé nó 
sí ag déanamh ionadaíochta air nó duine de na daoine dá bhforáiltear sna dearbhuithe thuas i gceann 
de na staideanna eisiaimh thuasluaite, ní mór na bearta a rinneadh chun an staid eisiaimh sin a 
réiteach a chur in iúl, agus a iontaofacht a léiriú dá réir. Féadfaidh a bheith ar áireamh leis sin: bearta 
teicniúla, nó bearta eagraíochtúla nó pearsanra chun atarlú a chosc, chun cúiteamh ar dhamáiste nó 
íocaíocht fíneálacha. Ní mór an fhianaise dhoiciméadach ábhartha a léiríonn cad iad na bearta leighis 
a rinneadh a sholáthar in iarscríbhinn a ghabhann leis an dearbhú seo. Ní bheidh feidhm ag an bhforáil 
seo maidir leis na staideanna arna sonrú i bpointe (d) de mhír 1 thuas. 

 

Bearta a ghlactar(3) : 

 

 

6. FIANAISE NUAIR A IARRTAR Í 

Arna iarraidh sin agus laistigh den teorainn ama a bheidh socraithe ag an údarás conarthach, ní mór 
don duine faisnéis a chur ar fáil maidir leis na daoine is comhaltaí den chomhlacht riaracháin, 
bainistíochta nó maoirseachta.  

Ní mór dó an fhianaise seo a leanas maidir leis an duine féin agus maidir leis na daoine nádúrtha nó 
dlítheanacha a ghlacann dliteanas neamhtheoranta i gcás fhiach an duine a chur ar fáil freisin: 

 I gcás na staideanna a bhfuil tuairisc orthu in (a), (c), (d) nó (f), ní mór sliocht as an taifead 
breithiúnach arna eisiúint le déanaí a thabhairt ar aird nó, mura ndéantar é sin, doiciméad 
coibhéiseach arna eisiúint le déanaí ag údarás breithiúnach nó riaracháin i dtír 
bhunáitíochta an duine á thaispeáint go ndearnadh na ceanglais sin a chomhlíonadh.  

 I gcás na staide a bhfuil tuairisc uirthi i bpointe (a) nó i bpointe (b), teastaíonn deimhnithe 
arna n-eisiúint le déanaí ag údaráis inniúla an Stáit lena mbaineann. Ní mór fianaise a 
sholáthar sna doiciméid sin a chuimsíonn na ranníocaíochtaí cánach agus slándála sóisialta 
uile a bheidh dlite den duine, lena n-áirítear mar shampla, CBL, cáin ioncaim (daoine 
nádúrtha amháin), cáin chuideachta (daoine dlítheanacha amháin) agus ranníocaíochtaí 
slándála sóisialta. Más rud é nach sa tír lena mbaineann a eisítear aon cheann de na 
doiciméid a bhfuil tuairisc anseo thuas orthu, ní mór ráiteas faoi mhionn arna dhéanamh 
os comhair údarás breithiúnach nó nótaire a thabhairt ar aird ina n-ionad nó, mura 
ndéantar é sin, ráiteas sollúnta arna dhéanamh os comhair údarás riaracháin nó os comhair 
comhlacht gairmiúil cáilithe ina thír bhunaíochta. 

Ní cheanglaítear ar an duine an fhianaise a chur isteach má tá sé curtha isteach cheana féin i gcás nós 
imeachta um sholáthar eile.  

Ní mór na doiciméid a bheith eisithe aon bhliain amháin ar a mhéid roimh dháta a n-iarrata ag an 
údarás conarthach agus ní mór dóibh a bheith fós bailí ar an dáta sin.  

Dearbhóidh an sínitheoir gur cuireadh an fhianaise ar fáil roimhe seo, sonróidh sé tagairtí an nós 
imeachta ar dá réir a cuireadh ar fáil iad, agus deimhneoidh sé nár athraigh staid an duine nó na daoine 
lena mbaineann ón dáta ar cuireadh an fhianaise ar fáil. 

 

Féadfaidh an duine thuasluaite a bheith faoi réir a dhiúltaithe nó a diúltaithe ón nós imeachta seo 
agus faoi réir smachtbhannaí riaracháin (eisiamh nó pionós airgeadais) más léir go bhfuil aon 
cheann de na dearbhuithe nó an fhaisnéis a soláthraíodh mar choinníoll le haghaidh rannpháirtíocht 
sa nós imeachta seo bréagach. 

                                                
3 Mura bhfuil aon bheart le dearbhú roghnaigh ‘Neamhbhainteach’ 
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Ainm iomlán  

 

Dáta  

 

Síniú 

 

 

 

 

 

 

NB : cuir d’inisealacha le gach leathanach 


