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Tá an-áthas orm an dara Tuarascáil Bhliantúil 
ó Chomhairle na mBreithiúna a chur i láthair, 
den chéad uair ó ceapadh mé mar Phríomh-
Bhreitheamh agus mar Chathaoirleach. I 
dTuarascáil Bhliantúil 2020 tugadh breac-
chuntas ar a bhfuil bainte amach go luath ag 
an gComhairle maidir le bunú a coistí agus 
na bunsraitheanna dá bonneagar tacaíochta. 
Tuairiscítear sa dara Tuarascáil Bhliantúil sin 
ar na forbairtí breise a rinneadh in 2021 maidir 
lena chinntiú go gcomhlíonann an Chomhairle 
na cuspóirí atá faoi cheangal ama san Acht um 
Chomhairle na mBreithiúna 2019 chomh maith 
lena fheidhmeanna eile a chur chun cinn atá 
dírithe ar mhuinín an phobail inár mbreithiúna a 
chur chun cinn agus a choinneáil.

Níl aon dabht ach go bhfuil breithiúna a bhfuil 
rochtain acu ar fheidhm oiliúna den chaighdeán 
is airde mar phríomhghné in aon tír maidir le 
muinín an phobail a chothú ina mbreithiúna agus 
ina róil i riar ceartais. Is cúis áthais dom, mar sin, 
an dul chun cinn suntasach a fheiceáil atá déanta 
ag an gChoiste um Staidéir Bhreithiúnacha agus 
ag an Stiúrthóir ar Staidéar Breithiúnach maidir 
le hoideachas agus oiliúint a chur ar fáil agus 
ábhar áthais dom tagairt a dhéanamh dó sa 
tuarascáil seo. Bíonn taithí shuntasach faighte ag 
breithiúna in Éirinn, le linn a ngairmeacha beatha 
mar aturnaetha nó abhcóidí , sula gceaptar iad, 
gan trácht ar an eolas praiticiúil agus an oiliúint 
ghairmiúil atá faighte acu le linn na tréimhse 
sin. Is féidir a rá anois gur chuir an Comhairle na 
mBreithiúna leis an saineolas sin i réimsí éagsúla. 
Cuireadh fáilte roimh thabhairt isteach na hoiliúna 
ionduchtaithe agus tá an oiliúint sin curtha ar 
gach breitheamh a ceapadh in 2021.

I gcás breithiúna eile, beidh an-tairbhe ag 

baint le cúrsaí nua a chuireadh ar fáil i rith na 
bliana sa réimse ar a dtugtar ‘judgecraft’ nó 
ceird bhreithiúna. Go háirithe, oiliúint i réimsí 
mar  chlaonadh neamhfhiosrach, aththrámáil a 
sheachaint d’fhonn feasacht níos doimhne a fháil 
ar thuras íospartaigh agus in iompar breithiúnach 
agus eitic, caithfidh siad sin cuidiú lenár 
mbreithiúna agus cur go dearfach le taithí na 
ndaoine a sheasann inár gcúirteanna in aon cháil. 

Gné lárnach de riar ceartais, faoi mar a 
shamhlaítear san Acht í, is ea treoirlínte a 
sholáthar chun cabhrú le breithiúna, agus go 
deimhin le cleachtóirí, le linn cinntí a dhéanamh. 
Ba é an chéad tasc reachtúil a bhí le cur i gcrích 
ag Comhairle na mBreithiúna ná glacadh leis 
na dréacht-treoirlínte maidir le díobhálacha 
pearsanta ar thug an Coiste um Threoirlínte 
maidir le Díobhálacha Pearsanta chun críche 
go déanach in 2020. Rinne Bord na Comhairle 
na dréacht-treoirlínte sin a mheas in 2021 agus 
rinneamar iad a bhreithniú ag an dara cruinniú de 
Comhairle iomlán na mBreithiúna, i mí Feabhra 
2021. Ghlac Comhairle na mBreithiúna leis na 
treoirlínte i mí an Mhárta roinnt míonna roimh an 
dáta a bhí ceaptha.

Is é an dara coiste atá freagrach as treoirlínte 
den chineál sin a fhorbairt ná an Coiste um 
Threoirlínte maidir le Pianbhreitheanna agus 
Eolas. Tá machnamh domhain déanta ag an 
gcoiste sin ar an gcur chuige atá acu maidir 
le treoirlínte pianbhreithe a fhorbairt. Tar éis 
breathnú agus foghlaim ó thaithí i ndlínsí 
comharsanachta, rinneadh cinneadh taighde a 
dhéanamh maidir leis na riachtanais sonraí agus 
foinsí chun treoirlínte pianbhreithe a ullmhú agus 
monatóireacht a dhéanamh orthu. Tá an taighde 
sin ar siúl i gcónaí, ach ba chéim dhearfach é 
gur tháirg an coiste faisnéis do chleachtóirí agus 
don phobal i gcoitinne faoi phianbhreitheanna a 
ghearradh, rud a rinne siad faoina fheidhm maidir 
le eolas a sholáthar faoi phianbhreith a ghearradh.

Is cinnte gur gné thábhachtach den Acht é 
réimeas iompair a sholáthar do bhreithiúna 
in Éirinn a bheidh oiriúnach don fheidhm. Ó 
ba rud é nach raibh a leithéid de chóras ar 
fáil d’fhág sé nach raibh ar bhreithiúna cuntas 

An Phríomh-
Bhreitheamh, 
Donal O’Donnell,
Cathaoirleach 
Chomhairle na 
mBreithiúna

RÉAMHRÁ AN CHATHAOIRLIGH
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a thabhairt. Is forbairt é sin anois a gcuirtear 
fáilte roimhe, agus chaith an Coiste um Iompar 
Breithiúnach 2021 ag déileáil leis na ceanglais 
reachtúla chun tús a chur leis an bhfeidhm 
seo. Mar Chathaoirleach an Choiste um Iompar 
Breithiúnach, mar Chathaoirleach na Comhairle 
agus an Bhoird, agus mar Phríomh-Bhreitheamh, 
tá áthas orm gur tugadh na dréacht-treoirlínte 
chun críche in 2021, agus go bhfuil siad ullamh 
lena mbreithniú maidir lena nglacadh ag 
Comhairle na mBreithiúna i mí Feabhra 2022. I 
mo réamhrá leis na dréacht-treoirlínte, rinne mé 
tagairt dá thábhachtaí is atá sé go nglacaimísne, 
breithiúna in Éirinn, leis na dréacht-treoirlínte mar 
threoirlínte dár n-iompar féin. Tá siad deartha 
mar shraith phrionsabal le cur ar chumas na 
mbreithiúna a gcinntí féin a dhéanamh ar na 
saincheisteanna eiticiúla agus iompair atá rompu 
agus chun cabhrú leis an bpobal ról na breithiúna 
agus a gcaighdeáin ghairmiúla a thuiscint. Tá 
muinín an phobail as an gcóras ceartais ag braith 
ar ionracas agus údarás na mbreithiúna agus 
tá an pobal i dteideal an-ionchas a bheith acu 
ina leith sin. Fágann sé sin go bhfuil freagracht 
thromchúiseach ar na breithiúna agus go 
nglacann siad leis go toilteanach.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do 
mo chomhaltaí ar an mBord agus do chomhaltaí 
choistí Chomhairle na mBreithiúna as a róil san 
obair leanúnach lena chinntiú go mbeidh rath ar 
Chomhairle na mBreithiúna. Bhí baint fhoirmiúil 
ag 47 breitheamh le hobair na Comhairle, agus 
é sin go léir sa bhreis ar a róil mar bhreithiúna. 
Is í Éire an tír a bhfuil an líon is ísle breithiúna 
in aghaidh an duine san Eoraip agus nuair 
a dhéantar obair ár gcúirteanna a phróiseáil 
cuireann sé ualach mór ar bhreithiúna a bhfuil 
an iomarca brú orthu cheana féin. Táim an-   
bhuíoch mar sin de mo chomhghleacaithe a 
fhónann ar choistí na Comhairle. Aithním freisin 
obair na mball tuata a thacaíonn leis an obair 
agus a thugann peirspictíocht agus saineolas 
luachmhar dár gcuid oibre. Chuir go leor dár 
gcomhghleacaithe a dtaithí ar fáil agus bhí 
siad toilteanach páirt a ghlacadh ag tacú lena 
chéile. Léiríonn an chaoi a bhfuil meantóireacht 
fhoirmiúil bhreithiúnach ann, agus go bhfuil 
breithiúna á n-oiliúint chun a gcomhghleacaithe 

a oiliúint, an cur chuige aontaithe atá ann i leith 
an tionscadail seo. Rud tábhachtach freisin 
in 2021 ab ea na naisc láidre atá ag Éirinn le 
hinstitiúidí oiliúna breithiúnacha idirnáisiúnta 
agus is mór againn an cúnamh a fhaighimid ónár 
ndlúththeagmhálaithe thar lear. Táim buíoch 
freisin as tacaíocht Rúnaí agus fhoireann na 
Comhairle as tacú lenár spriocanna agus as 
dul i ngleic leis na dúshláin iomadúla a tháinig 
chun cinn in 2021. I rith 2021 ní raibh ach beirt ar 
fhoireann na Comhairle – lena n-áirítear an Rúnaí. 
Ní éireodh leis an gComhairle an lear mór oibre 
a chur i gcrích murach obair chrua, tiomantas 
agus fuinneamh Kevin O’Neill agus Mary Murphy. 
Níl rud réasúnta ná indéanta é a bheith ag súil 
go bhfeidhmeoidh eagraíocht mar Chomhairle 
na mBreithiúna agus gan ach beirt ar fáil chun 
na feidhmeanna riaracháin agus tacaíochta go 
léir a chomhlíonadh ach is mór an moladh é sin 
do Kevin agus Mary araon gur éirigh leo feidhmiú 
chomh héifeachtach sin i rith tréimhse a bheadh 
dúshlánach ag am ar bith gan trácht ar oibriú i 
rith na bliana sin, agus ba mhaith liom buíochas a 
ghabháil leo beirt as an obair atá déanta acu.

Táim ag tnúth le dul chun cinn leanúnach in 2022 
i dtreo treoirlínte pianbhreithe a fhorbairt, oiliúint 
bhreithiúnach a fhorbairt tuilleadh agus an córas 
iompair bhreithiúnaigh a thabhairt chun críche. 
Níl aon dabht ach go bhfuil sé deacair muinín an 
phobail in aon seirbhíse phoiblí a thuilleamh agus 
d’fhéadfadh sé tarlú go gcaillfí go han-tapa í. 

Is cinnte go mbaineann sé sin leis na 
breithiúna agus is cúis áthais dom tiomantas 
mo chomhghleacaithe atá ina mbreithiúna. 
Tabharfaidh cur i bhfeidhm fheidhmeanna 
na Comhairle in 2022 muid níos faide i dtreo 
muinín leanúnach agus níos fearr a bheith 
ag an bpobal as na breithiúna, agus muid ár 
dtreorú ag na bprionsabail thábhachtacha 
maidir le neamhspleáchas breithiúnach, 
neamhchlaontacht, ionraiceas, cuibheas, 
inniúlacht agus dúthracht.

Donal O’Donnell, Príomh-Bhreitheamh   
Cathaoirleach Chomhairle na mBreithiúna 
Meitheamh 2022
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RÉAMHRÁ Ó RÚNAÍ CHOMHAIRLE  
NA MBREITHIÚNA

Kevin O’Neill 
Rúnaí 
Chomhairle na 
mBreithiúna

Tá an-áthas orm an dara Tuarascáil Bhliantúil 
seo ó Chomhairle na mBreithiúna a chur 
i láthair. In 2021 choinnigh an Chomhairle 
a fás seasta ar siúil trí leanúint ar aghaidh 
chun a spriocdhátaí reachtúla go léir a 
chomhlíonadh. Chonaiceamar go raibh roinnt 
buntáistí inbhraite ag teacht chun cinn do 
chomhaltaí na Chomhairle ón ndlús a bhí ag 
teacht ar sholáthar oideachais agus oiliúna 
do bhreithiúna, le tacaíocht ó fhoireann na 
Comhairle. Ba éachtaí suntasacha eile iad 
críochnú na ndréacht-treoirlínte breithiúnacha 
maidir le hiompar agus eitic agus glacadh na 
dtreoirlínte maidir le díobhálacha pearsanta. 
Ní raibh an bhliain gan dúshláin shuntasacha 
áfach, a d’eascair as forbairt níos moille ná 
mar a bhíothas ag súil leis maidir le líon na 
foirne agus bonneagar tacaíochta. Cé go 
mbeidh dúshláin fós le sárú in 2022 maidir le 
riar na Comhairle ach is eispéireas fiúntach 
pearsanta é oibriú go dlúth leis na breithiúna 
ar thionscadail iolracha.

Tá feidhmeanna na Comhairle dírithe ar 
mhuinín an phobail as na breithiúna agus 
as riar ceartais. Baintear é sin amach trí 
fhoghlaim thiomanta agus feidhm forbartha do 
na breithiúna a chruthú mar aon le meicníocht 
chun iompar breithiúnach a bhainistiú 
agus treoirlínte a sholáthar chun cabhrú le 
breithiúna maidir le cinntí comhsheasmhacha 
a dhéanamh. Ba í an bhliain sin an chéad 
bhliain iomlán do na coistí ar fad, cé go 
raibh an Coiste um Threoirlínte Díobhálacha 
Pearsanta tosaithe agus a gcuid oibre curtha 
i gcrích acu in 2020. Bhí an chuid eile de 
chlár gnó na Comhairle do 2021 á tiomáint 

chun cinn arís ag spriocdhátaí reachtúla. 
Leanadh den dul chun cinn sna réimsí sin go 
léir, cé go bhfuil forbairt fós le déanamh ar 
na feidhmeanna tacaíochta pearsanta agus 
dlínse do bhreithiúna atá beartaithe ag an 
gComhairle.

Maidir leis na cuspóirí a bhaint amach is 
ar bhreithiúna amháin a luíonn go leor 
freagrachtaí faoin Acht agus tá sé tábhachtach 
a thabhairt faoi dear nár tháinig aon laghdú 
le bunú na Comhairle ar a ról lárnach laethúil 
maidir le ceartas a riar sna cúirteanna. Dá 
bharr sin, ní mór dóibh go leor dá gcuid oibre 
ar ghnó na Comhairle a dhéanamh nuair a 
bhíonn obair an lae críochnaithe acu. Tá sé 
tábhachtach mar sin go dtacóidh foireann 
riaracháin na Comhairle le forbairt sruthanna 
oibre na gcoistí éagsúla amach chomh fada 
agus is féidir. Ní fhéadfaí é sin a bhaint amach 
gan tacaíocht agus dúthracht ollmhór ár 
mbeirt bhall foirne, a léiríonn go bhfuil siad in 
ann obair a dhéanamh beag beann ar an tasc 
agus táim fíorbhuíoch díobh as a dtiomantas 
agus a ndíograis i leith Chomhairle na 
mBreithiúna.

Eispéireas suimiúil, dúshlánach, ab ea 
maoirseacht a dhéanamh ar riarachán 
forais phoiblí, a bhfuil a chomhaltaí go léir 
neamhspleách faoi scaradh cumhachtaí. Cé 
gur foras poiblí an Chomhairle, is go bhfuil sí 
faoi réir na maoirseachta céanna agus atá aon 
chomhlacht eile, tá na prionsabail maidir le 
neamhspleáchas breithiúnach cumhdaithe 
inár mBunreacht fíorthábhachtach agus ní 
féidir iad a mhaolú ná a laghdú. Mar thoradh 
air sin tagann na prionsabail rialachais atá 
infheidhme maidir leis an bhforas seo le 
chéile ar bhealach uathúil agus b’fhéidir nach 
luífeadh siad go maith le chéile i gcónaí.

Seachas na dúshláin riaracháin atá ann, tar 
éis dom baint phearsanta a bheith agam le 
Comhairle na mBreithiúna ó bunaíodh í agus 
a bheith ag obair lena coistí ar fad, is léir anois 
go bhfuil roinnt dúshlán ann a gcaithfear a 
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shárú má tá uaillmhianta an fhorais seo le 
baint amach. Tá srian áirithe ar mhianta an 
Choiste um Staidéir Bhreithiúnacha maidir le 
hoiliúint a sholáthar mar gheall ar an chaoi a 
gcaithfidh na mbreithiúna suí ina gcúirteanna 
agus bíonn deacrachtaí dá bharr sin maidir 
le freastal ar chúrsaí oiliúna. Chuige sin rinne 
an Chomhairle aighneacht chuig an nGrúpa 
Oibre um Pleanáil Bhreithiúnach ag cur síos ar 
na hacmhainní breithiúnacha breise a bheadh 
ag teastáil chun cúig lá oiliúna ar a laghad a 
sholáthar do gach breitheamh in aghaidh na 
bliana. Saincheist thábhachtach eile í forbairt 
na dtreoirlínte maidir le pianbhreitheanna. Ag 
deireadh 2021 ní raibh an Tionscadal Taighde 
ar Shonraí Pianbhreitheanna tugtha chun 
críche go fóill ach ba léir cheana féin go raibh 
easnamh suntasach sonraí ann, go háirithe 
ag leibhéal na Cúirte Dúiche, a chuirfidh bac 
ar a gcumas treoirlínte a fhorbairt. Táthar ag 
súil gur féidir linn oibriú go cuiditheach le 
gníomhaireachtaí ceartais eile chun an fhadhb 
sin a shárú.

Táim an-bhuíoch arís as an leibhéal 
comhoibrithe a fuaireamar ó chomhlachtaí 
agus ó dhaoine aonair in 2021, lena n-áirítear 
an chabhair a fuaireamar i mbliana ó roinnt 
acadóirí. Go háirithe, bhí comhoibriú le 
breithiúna agus le foirne na gcomhlachtaí 
oiliúna breithiúnacha i ndlínsí na RA fíor-
luachmhar mar a bhí an comhar ón SSR 
san Ísiltír. D’óstaíomar dhá chomhdháil 
shuntasacha idirnáisiúnta in 2021. Ba í 
an chéad cheann Comhdháil Staidéir 
Bhreithiúnacha na Ríochta Aontaithe agus na 
hÉireann ar ghlac breithiúna agus oifigigh ó 
na ceithre dhlínse páirt inti. Ba í Chomhdháil 
lucht labhartha Béarla agus Gearmáinise 
an dara ceann a raibh daoine ó ocht dtír 
Eorpacha páirteach inti. Chuir tuilleadh 
rannpháirtíochta le breithiúna na Fraince agus 
le Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa deiseanna 
ar fáil do bhreithiúna labhairt le saineolaithe 
idirnáisiúnta nó foghlaim uathu. Chomh 
maith le hoiliúint, roinn ár gcomhghleacaithe 

i gComhairle Pianbhreitheanna na hAlban a 
gcuid ama agus taithí linn, lena n-áirítear cur 
i láthair a thabhairt do chomhaltaí an Choiste 
um Threoirlínte maidir le Pianbhreitheanna 
agus Eolas.

Tá Bord tiomanta tacúil ag an gComhairle, 
a tháinig le chéile seacht n-uaire in 2021. 
Is iad breithiúna na Comhairle a dhéanann 
cathaoirleacht, a fhreastalaíonn ar a coistí 
agus a chuidíonn ar bhealach eile lena 
gcoistí a chinntíonn go leanfar ar aghaidh 
chun príomhfheidhmeanna na Comhairle 
a chur i gcrích. Thug comhaltaí tuata, arna 
n-ainmniú ag an Rialtas, den Choiste um 
Iompar Breithiúnach agus den Choiste um 
Threoirlínte Pianbhreithe agus Eolas cúnamh 
fíorluachmhar le linn 2021. Táim féin agus a 
gcomhghleacaithe ar an gcoiste breithiúnach 
buíoch díobh as a saineolas agus a dtacaíocht.

Níl aon dabht ach gur tionscadal fadtéarmach 
í Comhairle na mBreithiúna a thacóidh le go 
leor glúine breithiúna, ach chun tacaíocht 
den chéad scoth a chur ar fáil dá gcomhaltaí 
reatha tá sé ríthábhachtach go bhfaighidh 
muid an cumas chun ár dtacaíochtaí agus ár 
mbeartais a fhorbairt go hiomlán in 2022. I 
measc na dtosaíochtaí reachtúla don bhliain 
atá romhainn tá córas a fhorbairt do ghearáin 
bhreithiúnacha, oiliúint bhreithiúnach a chur 
chun cinn agus oibriú ar threoirlínte maidir le 
pianbhreitheanna. Tá sé riachtanach, áfach, 
dul chun cinn suntasach a dhéanamh ag 
an am céanna maidir le forbairt struchtúr 
rialachais, earcú foirne, cóiríocht oiriúnach a 
fháil mar aon le feidhm neamhspleách TFC. 
Tá dúshláin fós le sárú maidir leo sin, ach 
táim dóchasach go mbeidh bonn i bhfad níos 
daingne cruthaithe againn faoi dheireadh 2022 
ónar féidir dul chun cinn a dhéanamh.

Kevin O’Neill     
Rúnaí Chomhairle na mBreithiúna  
Meitheamh 2022
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Bunaíodh an Comhairle na mBreithiúna de 
bhun an Achta um Comhairle na mBreithiúna 
2019 (“an tAcht”) ar an 17 Nollaig 2019 de bhun 
Alt 5 den Acht. Is foras neamhspleách é a 
bhfuil na comhaltaí ar fad ina mbreithiúna 
in Éirinn. Tá raon iomlán fheidhmeanna na 
Comhairle leagtha amach in Alt 7 den Acht. 
Déanann Bord go leor d’fheidhmeanna na 
Comhairle thar a cheann agus tá tuilleadh 
eolais faoin mBord ar fáil ar leathanaigh 12 
agus 13.

Is féidir achoimre a dhéanamh ar 
fheidhmeanna na Comhairle ó thaobh gach 
ceann dá ceithre phríomhfheidhm mar seo a 
leanas:

1. Foras neamhspleách, forásach a thógáil le 
haghaidh breithiúna neamhspleácha

2. Sármhaitheas a chur ar fáil trí oiliúint 
thiomanta bhreithiúnach agus feidhmeanna 
tacaíochta, lena n-áirítear treoir a sholáthar 
maidir le díobhálacha pearsanta agus 
pianbhreitheanna

3. Feidhm a chruthú chun caighdeáin arda 
iompair bhreithiúnaigh a mhaoirsiú

4. Muinín an phobail as na breithiúna agus as 
riar ceartais a bhaint amach

Cuid lárnach de luachanna Chomhairle 
na mBreithiúna iad na bunluachanna 
breithiúnacha seo a leanas:

• Neamhspleáchas

• Neamhchlaontacht

• Ionracas

• Cuibheas (lena n-áirítear dealramh cuibhis)

• Inniúlacht agus dúthracht

• Caitheamh go comhionann le gach duine os 
comhair na gcúirteanna.

Tá feidhmeanna sonracha ag an gComhairle 
lena n-áirítear glacadh agus foilsiú:

• Treoirlínte maidir le hiompar agus eitic 
bhreithiúnach arna n-ullmhú ag an gCoiste 
um Iompar Breithiúnach,

• Dréacht-Treoirlínte maidir le Díobhálacha 
Pearsanta agus leasuithe arna n-ullmhú 
ag an gCoiste um Threoirlínte maidir le 
Díobhálacha Pearsanta agus tuiscint ar 
na prionsabail a rialaíonn measúnú agus 
bronnadh damáistí maidir le díobhálacha 
pearsanta a chur chun cinn i measc 
breithiúna.

• Treoirlínte maidir le Pianbhreitheanna 
ullmhaithe ag an gCoiste um Threoirlínte 
Pianbhreitheanna agus Eolais agus tuiscint 
ar phrionsabail maidir le pianbhreitheanna a 
ghearradh a chur chun cinn.

MAIDIR LE COMHAIRLE    
NA MBREITHIÚNA
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Chomh maith leis na feidhmeanna sin, tá 
ról níos ginearálta ag an gComhairle maidir 
le cumarsáid a bhunú, a chothabháil agus 
a fheabhsú le comhlachtaí a dhéanann 
ionadaíocht ar bhreithiúna arna gceapadh 
chuig cúirteanna lasmuigh d’Éirinn agus 
le comhlachtaí idirnáisiúnta a dhéanann 
ionadaíocht ar bhreithiúna.

Féadfaidh Bord na Comhairle nó coistí na 
Comhairle go leor de na feidhmeanna a 
chomhlíonadh, cé go bhfuil glacadh leis 
na treoirlínte dá dtagraítear roimhe seo 
forchoimeádta don Chomhairle amháin. 
Ceanglaítear ar Comhairle na mBreithiúna 
teacht le chéile uair sa bhliain. Is é an Príomh-
Bhreitheamh cathaoirleach na Comhairle. Is é 
Rúnaí na Comhairle Breithiúnach a bhainistíonn 
tacaíocht riaracháin do Chomhairle na 
mBreithiúna, a thuairiscíonn don Bhord i 
ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna agus 
a thugann cuntas don Choiste um Chuntais 
Phoiblí agus do choistí Oireachtais eile 
maidir le cuntais agus riarachán ginearálta na 
Comhairle. Maoinítear an Chomhairle ó Vóta  
na Roinne Dlí agus Cirt.

Comhairle na mBreithiúna in 2021

Tá an obair a rinneadh maidir leis an bhfeidhm 
foghlama agus forbartha agus na treoirlínte 
maidir le pianbhreitheanna agus díobhálacha 
pearsanta a fhorbairt in 2021 leagtha amach 

go mion sa Tuarascáil Bhliantúil seo faoi 
thuarascálacha na gcoistí ábhartha, mar aon le 
forbairt an chórais um iompar breithiúnach. 

Leanadh den fhorbairt ar bhunstruchtúr 
riaracháin Chomhairle na mBreithiúna i rith 
2021 agus cuireadh béim ar phleanáil maidir 
lena a riachtanais lárnacha ó thaobh TF, 
cóiríocht agus soláthar foirne.

Fuarthas conraitheoir chun feidhm TF 
neamhspleách a fháil agus a éascú agus 
pleananna a cheapadh faoi aistriú ó líonra 
TF na Seirbhíse Cúirteanna chuig ardán 
neamhspleách, agus bhí dul chun cinn maith 
déanta fúthu roimh dheireadh na bliana. 
Leanadh ar aghaidh ag leathnú agus ag 
nuashonrú láithreán gréasáin na Comhairle 
chun tosaíochtaí leanúnacha a léiriú.

Tá suíomh reatha na Comhairle i bhfoirgneamh 
Theach Cúirte Shráid na Faiche a bhfuil 
tábhacht stairiúil ag baint leis. Comhaontaíodh 
agus deimhníodh plean i mí Dheireadh 
Fómhair leis an tSeirbhís Chúirteanna don 
obair athchóirithe a atá ag teastáil chun 
freastal ar fhoireann reatha na Comhairle 
agus an fhoireann a bheidh ann amach anseo. 
Táthar ag súil go gcuirfear tús leis an obair 
thógála sa chéad leath de 2022.

Bhain an Chomhairle leas as seirbhísí gairmiúla 
dlí agus cuntasaíochta in 2021 chun tacú 
leo ina gcuid oibre chun ceanglais rialachais 
na hearnála poiblí a chur ar bun agus a 
chomhlíonadh.

Bhí an dara cruinniú, agus go deimhin an tríú 
agus an ceathrú cruinniú de Chomhairle na 
mBreithiúna ar siúl go cianda i mí Feabhra agus 
i mí an Mhárta. Éilíonn an tAcht um Comhairle 
na mBreithiúna 2019 cruinniú amháin den 
sórt sin gach bliain, cé go raibh dhá chruinniú 
breise ag teastáil de bharr castachtaí na 
dtreoirlínte maidir le díobhálacha pearsanta.
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Tá 11 bhreitheamh ar Bhord Chomhairle na 
mBreithiúna agus leagtar amach san Acht an 
bonn lena gceapadh:

• Is comhaltaí ex officio iad an Príomh-
Bhreitheamh agus Uachtaráin na gCeithre 
Cúirteanna.

• Toghann a gcomhghleacaithe breitheamh 
amháin as gach ceann de na cúig dhlínse

• Déantar breitheamh amháin a 
chomhthoghadh de réir an Achta (ón gCúirt 
Uachtarach go dtí 2024)

Mairfidh téarma comhaltais gach breitheamh 
tofa agus comhthofa ar feadh ceithre bliana. 
Tá liosta iomlán de chomhaltaí an Bhoird 
don bhliain 2021 leagtha amach ar an gcéad 
leathanach eile.

Feidhmeanna an Bhoird 
Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha amach in Alt 
11 den Acht.

Comhlíonann an Bord feidhmeanna na 
Comhairle thar ceann na Comhairle de réir 
treoracha (más ann dóibh) a thabharfaidh an 
Chomhairle don Bhord.

Go ginearálta, breithníonn agus cinneann an 
Bord beartas maidir le comhlíonadh

feidhmeanna na Comhairle agus déanann 
maoirsiú ar chur i bhfeidhm an bheartais sin ag 
an Rúnaí.

Tá ról reachtúil tábhachtach aige freisin maidir 
le hathbhreithniú a dhéanamh ar: 

• dréacht-Threoirlínte maidir le Díobhálacha 
Pearsanta arna n-ullmhú agus á gcur isteach 
ag an gCoiste um Threoirlínte maidir le 
Díobhálacha Pearsanta,

• dréachtleasuithe ar Threoirlínte maidir le 
Díobhálacha Pearsanta arna n-ullmhú ag an 
gCoiste sin,

• dréacht-Treoirlínte maidir le 
Pianbhreitheanna arna n-ullmhú agus arna 
gcur isteach ag an gCoiste um Threoirlínte 
maidir le Pianbhreitheanna agus Eolas

• dréachtleasuithe ar na Treoirlínte maidir 
le Pianbhreitheanna arna n-ullmhú ag an 
gCoiste sin,

• dréacht-Threoirlínte maidir le hiompar agus 
eitic bhreithiúnach arna n-ullmhú agus 
arna gcur isteach ag an gCoiste um Iompar 
Breithiúnach, agus

• dréachtleasuithe ar Threoirlínte maidir 
le hiompar agus eitic bhreithiúnach arna 
n-ullmhú ag an gCoiste sin.

Féadfaidh an Bord freisin cibé modhnuithe is 
cuí leis a dhéanamh ar na dréacht-Treoirlínte 
sin, nó cibé leasuithe is cuí leis a dhréachtú ar 
a leithéid de Threoirlínte.

Ní mór don Bhord teacht le chéile ceithre 
huaire in aghaidh na bliana. In 2021 tháinig 
sé le chéile seacht n-uaire. Áiríodh leis sin 
faomhadh Dréacht-Threoirlínte maidir le 
Díobhálacha Pearsanta i mí Eanáir agus 
breithniú ar dréacht-Threoirlínte maidir le 
hiompar agus eitic bhreithiúnach i mí Iúil. 
Tháinig athrú ar bhallraíocht an Bhoird i rith 
na bliana, nuair a tháinig deireadh le téarmaí 
bunaidh triúr ball.

AN BORD
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1.  An Breitheamh 
Onórach Donal 
O’Donnell   
Príomh-Bhreitheamh, 
Cathaoirleach*

2.  An Breitheamh 
Onórach George 
Birmingham  
Uachtarán na 
Cúirte Achomhairc

3.  An Breitheamh 
Onórach Mary 
Irvine 
Uachtarán na 
hArd-Chúirte

4.  An Breitheamh 
Onórach Patricia 
Ryan 
Uachtarán na 
Cúirte Cuarda

5.  An Breitheamh 
Onórach Paul Kelly  
Uachtarán na 
Cúirte Dúiche^

6.  An Breitheamh 
Onórach Aileen 
Donnelly            
An Chúirt 
Achomhairc

7.  An Breitheamh 
Onórach Michael 
MacGrath  
An Ard-Chúirt

8.  An Breitheamh 
Onórach John 
Aylmer   
An Chúirt Chuarda

9.  An Breitheamh 
Onórach Elizabeth 
MacGrath         
An Chúirt Dúiche

10. An Breitheamh 
Onórach Iseult 
O’Malley  An Chúirt 
Uachtarach+

Is é an tUasal 
Kevin O’Neill Rúnaí 
Chomhairle na 
mBreithiúna   

Is í an tUasal Mary 
Murphy rúnaí an 
Bhoird

Nótaí
*I mí Dheireadh Fómhair 
2021 ceapadh an 
Breitheamh Onórach 
Donal O’Donnell, a bhí 
ina chomhalta Boird 
cheana féin, ina Phríomh-
Bhreitheamh agus ghlac 
sé ról an Chathaoirligh 
nuair a d’imigh an 
Bhreithimh Onórach 

Frank Clark ar scor. Dá 
thoradh sin bhí folúntas 
ann amhail an 31 Nollaig 
2021 maidir lena phost 
mar chomhalta tofa den 
Chúirt Uachtarach.

^Bhí an Breitheamh 
Onórach Colin Daly ina 
chomhalta den Bhord go 
dtí gur ceapadh chun na 
Cúirte Chuarda é i Márta 
2021.

+ Bhí an Breitheamh 
Onórach William 
McKechnie ina chomhalta 
den Bhord go dtí go 
ndeachaigh sé ar scor i 
Mí Aibreáin 2021.
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Cúlra
Forálann alt 17 den Acht do bhunú an 
Choiste um Staidéir Bhreithiúnacha, a bhfuil 
sé d’fheidhm aige maoirsiú a dhéanamh 
ar oideachas agus ar oiliúint leanúnach 
breithiúna.

Tá soláthar clár oiliúna nua-aimseartha an-
tábhachtach lena chinntiú go mbaineann baill 
aon ghairme amach a lánacmhainneacht.
Sular bunaíodh an coiste seo, chuirtí oiliúint 
bhreithiúnach ar fáil trí óstáil comhdhálacha 
bliantúla, seimineáir rialta agus cúrsaí a chuirtí 
ar fáil go seachtrach. Ceapadh den chuid is mó, 
go raibh saineolas go leor ag an mbreitheamh 
nuair a ceapadh é nó í chun gach feidhm 
bhreithiúnach a chomhlíonadh go dtí go 
n-éireodh sé nó sí as. Níor chuir an cur chuige 
seo cosc ar aon bhreitheamh Éireannach a 
gcuid feidhmeanna a chomhlíonadh agus 
tá siad aitheanta go hidirnáisiúnta mar 
shaineolaithe ina ngairm, ach gan dabht tá cur 
chuige maidir le forbairt ghairmiúil leanúnach 
tagtha chun cinn.

Ó 1995 i leith, ní mór d’iarratasóir ar aon 
oifig bhreithiúnach geall a thabhairt don 
Bhord Comhairleach um Cheapacháin 
Bhreithiúnacha, dá gceapfaí é nó í go nglacfadh 
sé nó sí páirt i cibé cúrsaí oiliúna nó oideachais 
a d’éileodh an Príomh-Bhreitheamh nó 
Uachtarán na cúirte iomchuí. Cruthaíonn an 

Coiste um Staidéir Bhreithiúnacha timpeallacht 
nua anois chun oiliúint agus oideachas 
breithiúnach a sholáthar.

Is iad seo a leanas na Téarmaí Tagartha 
a ceapadh don Choiste um Staidéir 
Bhreithiúnacha, ar ghlac an Chomhairle leo 
ag an gcéad chruinniú a bhí aici i mí Feabhra 
2020:

(a)  riachtanais na mbreithiúna maidir le 
hoideachas agus oiliúint a aithint agus 
leanúint ar aghaidh á nuashonrú;

(b)  cúrsaí a fhorbairt chun freastal ar 
riachtanais na mbreithiúna maidir le 
hionduchtú, oideachas agus forbairt 
ghairmiúil leanúnach;

(c)  ionduchtú, oideachas agus oiliúint a chur 
ar fáil, nó cabhrú lena soláthar, ar nithe a 
bhaineann le breithiúna ag comhlíonadh a 
bhfeidhmeanna, lena n-áirítear, ach gan a 
bheith teoranta do:

(i)   déileáil le daoine a líomhnaítear go 
ndearnadh cion ina leith,

(ii) trialacha ag giúiré in imeachtaí coiriúla a 
stiúradh,

(iii) trialacha a stiúradh ag breithiúna in 
imeachtaí sibhialta agus coiriúla,

(iv)  dlí an Aontais Eorpaigh agus an dlí 
idirnáisiúnta,

An Breitheamh 
Uasal Aileen 
Donnelly   
Cathaoirleach

An Breitheamh 
Uasal Mary 
Rose Gearty,         
Stiúrthóir 
um Staidéir 
Bhreithiúnacha

AN COISTE UM STAIDÉIR 
BHREITHIÚNACHA

16

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2021



(v) dlí um chearta daonna agus 
comhionannais,

(vi) teicneolaíocht faisnéise, agus

(vii) damáistí a mheas i leith díobhálacha 
pearsanta,

(d)  ábhair ábhartha a ullmhú agus a dháileadh 
ar bhreithiúna;

(e) ábhar a bhaineann lena fheidhmeanna a 
fhoilsiú;

(f) bunluach an neamhspleáchais 
bhreithiúnaigh in oiliúint agus oideachas 
breithiúnach a chur chun cinn, a mhíniú 
agus a chosaint; agus

(g) cumarsáid a bhunú, a choinneáil agus a 
fheabhsú le -

(i)  comhlachtaí a dhéanann ionadaíocht 
ar bhreithiúna arna gceapadh chuig 
cúirteanna in áiteanna seachas an Stát; 
agus

(ii) comhlachtaí idirnáisiúnta a dhéanann 
ionadaíocht ar bhreithiúna.

Tuarascáil an Choiste um Staidéir 
Bhreithiúnacha in 2021
Is í feidhm leathan an Choiste seo soláthar a 

dhéanamh le haghaidh oideachas leanúnach 
breithiúnacha. Déantar é seo a shonrú 
tuilleadh in Alt 7 agus Alt 17 den Acht agus 
sna Téarmaí Tagartha. Tháinig an coiste seo le 
chéile naoi n-uaire in 2021.

Cur chuige ríthábhachtach maidir le hoiliúint 
bhreithiúnach go hidirnáisiúnta is ea go 
ndéanann breithiúna (a mhéid is indéanta) 
breithiúna eile a oiliúint. Cheap an Bord 
an Breitheamh Onórach Mary Rose Gearty 
ón Ard-Chúirt mar Stiúrthóir ar Staidéir 
Bhreithiúnacha, i ndiaidh próisis iomaíoch 
agallaimh i mí Iúil 2020. Chaith an Breitheamh 
Gearty 50% dá cuid ama oibre in 2021 ag 
pleanáil agus ag sholáthar oiliúint agus 
oideachas do na breithiúna.

Rinne an Stiúrthóir agus an Coiste 
athnuachan agus neartú ar a rannpháirtíocht 
le comhlachtaí idirnáisiúnta um oiliúint 
bhreithiúnach agus leanann siad orthu 
ag cothú na ngréasán sin agus ag forbairt 
comhghuaillithe nua ar fud an domhain chun 
comhoibriú ar leibhéal domhanda a éascú sna 
blianta atá le teacht.

Cuireadh an plean oibre a ullmhaíodh in 
2020 maidir le hoiliúint bhreithiúnach a 
sholáthar sa todhchaí inar díríodh ar ar 
roinnt saincheisteanna práinneacha agus 
cuireadh, i bhfeidhm go hiomlán é. I measc na 
n-uaillmhianta sin bhí:

1. Díríodh ar bhreithiúna nuacheaptha trí oiliúint 
thiomanta ionduchtaithe a chur ar fáil, ina 
leagtar béim ar iompar agus ar eitic.

2. Cuireadh tús le hoiliúint mheantóireachta 
‘faoi stiúir breithiúna’, lena n-áirítear oiliúint a 
chur ar bhreithiúna ó gach dlínse chéadchéime 
sa phróiseas seo.
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3. Cuireadh i bhfeidhm na moltaí a rinne 
an tUasal Tom O’Malley ina ‘Athbhreithniú 
ar Chosaintí d’Fhinnéithe Leochaileacha in 
Imscrúdú agus Ionchúiseamh Cionta Gnéis’.

4. Tugadh aghaidh ar na dúshláin a bhaineann 
le cleachtais chúirte a athrú chun éisteachtaí 
fíorúla a chumasú.

Ní hamháin gur baineadh amach na cuspóirí 
seo in 2021 ach sáraíodh iad. Seo í seo a leanas 
achoimre ar na cúrsaí agus na himeachtaí 
oiliúna breithiúnacha sin agus eile le linn 2021:

Ceardlanna um Iompar agus Eitic 
Bhreithiúnach
Aithnítear iompar agus eitic bhreithiúnach go 
hidirnáisiúnta mar chuid lárnach den fheidhm 
bhreithiúnach. D’fhorbair agus d’éascaigh 
an Stiúrthóir ceardlanna rialta ar an ábhar 
seo ó thús 2021 agus chuir sé os cionn 20 
cúrsa ar fáil i rith na bliana. Tá Prionsabail 

Bangalore ina gcuid lárnach de na ceardlanna 
idirghníomhacha sin.

Bíonn idir triúr agus seachtar breitheamh 
ag freastal ar na ceardlanna rialta agus 
bíonn an seisiún ar siúl ar líne. Bíonn plé 
struchtúrtha acu ar gach ceann díobh seo a 
leanas: Neamhspleáchas, Neamhchlaontacht, 
Ionracas, Cuibheas, Comhionannas, Inniúlacht 
agus Dícheall. I ngach cuid, tugtar cuireadh 
do bhreithiúna machnamh a dhéanamh 
ar chásanna ábhartha agus chun faisnéis 
a mhalartú faoi eispéiris agus samplaí 
hipitéiseacha a bhaineann le gach ceann de 
na prionsabail. Déantar na hábhair a phléitear 
a nuashonrú go rialta i gcomhréir le cásdlí 
agus le moltaí ó bhreithiúna rannpháirteacha 
agus ó bhreithiúna ó dhlínsí eile, tar éis iad a 
oiriúnú ar dtús ó ábhair a d’úsáid an Coláiste 
Breithiúnach i Sasana agus sa Bhreatain Bheag.
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Ath-thrámáil a Sheachaint
Is ceardlann is ea an cúrsa seo do bhreithiúna 
trialach a chinntíonn go bhforbróidh siad 
feasacht níos doimhne ar thaithí an íospartaigh 
sa chúirt i gcásanna cionta gnéis. Measadh 
gur tosaíocht luath é sin don Stiúrthóir mar 
fhreagra ar Threoir na nÍospartach agus ar 
an Acht um Cheartas Coiriúil (Íospartaigh 
na Coireachta) 2017 trínar cuireadh an Treoir 
i bhfeidhm. Freagairt tráthúil a bhí ann 
freisin ar Thuarascáil O’Malley. I mí Iúil 2020, 
foilsíodh Athbhreithniú O’Malley ar Chosaintí 
d’Fhinnéithe Leochaileacha in Imscrúdúagus 
Ionchúiseamh i gCionta Gnéasacha. Mhol an 
Grúpa Oibre sin, a raibh an tUasal Tom O’Malley 
ina chathaoirleach air, go bhfaigheadh finnéithe 
leochaileacha cosaint níos fearr sa chúirt, lena 
n-áirítear go dtabharfaí tosaíocht d’oiliúint 
bhreithiúna i gcásanna cionta gnéis.

Ceapadh an clár um Ath-thrámáil a 
Sheachaint i gcomhar le SSR, Institiúid Oiliúna 
Breithiúnach na hÍsiltíre. Tá taithí fhorleathan 
ag an bhforas sin ar oiliúint bhreithiúnach 
agus go háirithe ar oiliúint faoin Treoir um 
Íospartaigh. Thug foireann SSR oiliúint ar 
dtús do ghrúpa naonúr breitheamh trialach 
Éireannacha a raibh taithí acu.

Díríodh san oiliúint sin ar thuiscint níos 
doimhne agus níos réadúla a thabhairt do 
bhreithiúna ar eispéiris íospartach i gcásanna 
dá leithéid agus iniúchadh a dhéanamh ar 
bhealaí inar féidir an tráma, a thagann chun 
cinn arís d’íospartaigh le linn trialach, a laghdú. 
Bhí comhairliúchán le heagraíochtaí um 
chearta íospartach agus ionchur díreach uathu

mar chuid den oiliúint sin. Ghlac an grúpa 
píolótach sin de bhreithiúna Éireannacha 
páirt in oiliúint a bhí dírithe ar thráma na 

n-íospartach a laghdú, agus fuair siad oiliúint 
freisin i modhanna oiliúna breithiúnacha chun 
cur ar a gcumas an oiliúint a thairiscint do 
chomhghleacaithe eile. Chuir breithiúna na 
hÉireann an clár ar fáil dá gcomhghleacaithe i 
mí na Samhna 2021. Leanadh ar aghaidh leis in 
2022 agus tá sé oscailte do gach breitheamh a 
shuíonn i gcúirt choiriúil.

Claonadh Neamhfhiosach agus 
Finnéithe Leocaileacha
Tosaíonn an cúrsa sin le cur i láthair agus 
plé ar chlaonadh neamhfhiosrach; an dóigh 
a bhforbraíonn ár n-inchinn chun aicearraí 
meabhrach a ghlacadh agus conas a 
d’fhéadfadh claonadh a bheith mar thoradh air 
sin sa chinnteoireacht agus i measúnú daoine 
nó fianaise. Tar éis an cur i láthair agus an phlé 
ar líne ar an gcéad lá bíonn obair phraiticiúil 
sa seomra cúirte ar an dara lá. Glacann na 
breithiúna páirt i gcásanna hipitéiseacha, a 
dearadh i gcomhar le hÓstaí an Rí, a bhfuil 
sé mar aidhm acu scileanna na mbreithiúna 
a thástáil chun claontachtaí a aithint agus a 
laghdú sa chúirt, cibé bealach a d’fhéadfadh 
siad teacht chun cinn. Áirítear ar na samplaí 
praiticiúla cásanna a bhaineann le finnéithe 
a bhfuil leochaileachtaí de chineálacha 
éagsúla ag baint leo chun bealaí a fhiosrú ina 
bhféadfaí iad sin a aithint agus freastal orthu. 
Is í aidhm na hoiliúna ní amháin breithiúna 
a chur ar an eolas ach finnéithe a chumasú 
chun an fhianaise is fearr atá acu a thabhairt 
trí chabhrú le breithiúna réimsí féideartha 
claonta a aithint, steiréitíopaí a cheistiú 
agus a bhréagnú agus tuiscint níos doimhne 
a thabhairt do na breithiúna ar dhaoine a     
bhfuil eispéiris éagsúil acu seachas na cinn   
atá acu féin.
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Oiliúint Ionduchtúcháin
Chuir an Stiúrthóir tús le hoiliúint 
ionduchtaithe mar thosaíocht i Meán Fómhair 
2020 agus leanadh ar aghaidh léi le linn 2021. 
Soláthraíonn an cúrsa sin oiliúint phraiticiúil 
do bhreithiúna sula suíonn siad sa chúirt 
den chéad uair. Buaileann breithiúna a bhfuil 
taithí acu lena gcomhghleacaithe nua agus 
tugann siad aitheasc ar an chaoi a aghaidh ar 
chásanna tipiciúla i bhfeidhm i ndlínsí éagsúla. 
Éisteann na breithiúna nua le dhá chás 
dhifriúla ar a laghad, ina nglacann aisteoirí 
páirt na ndlíthithe agus na ndlíodóirí, agus 
pléann siad lena gcomhghleacaithe conas is 
fearr aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna, 
déileáil le rannpháirtithe i bpróiseas na cúirte 
agus am cúirte a bhainistiú go cothrom, go 
cúirtéiseach agus go héifeachtach. Tá an cúrsa 
sin déanta ag gach breitheamh a ceapadh ó 
Mheán Fómhair 2020.

Oiliúint Mheantóirí
Sanntar meantóir breithiúnach a bhfuil níos 
mó taithí aige nó aici do gach breitheamh 
nuacheaptha. Cuirtear oiliúint ar Mheantóirí 
Breithiúnacha chun éisteacht go cúramach, 
chun deiseanna cruinnithe foirmiúla a chruthú 
le linn chéad bhliain an bhreithimh agus chun 
cur ar chumas an bhreithimh nua teacht ar a 
réitigh féin ar fhadhbanna a thagann chun cinn 
agus tacaíocht á fáil aige nó aici ón meantóir. 
Is freagairt fhoirmiúil, ach indibhidiúlaithe 
í an tacaíocht a thugtar ar riachtanais na 
mbreithiúna nua, idir phearsanta agus 
ghairmiúil, de réir mar a bhíonn athruithe 
suntasacha le sárú acu nuair a cheaptar 
iad den chéad uair. Tá neamhfhoirmiúlacht 
leordhóthanach sa chóras maidir leis an 
mbealach a gcuirtear i bhfeidhm é sa chaoi 

gur féidir é a oiriúnú do riachtanais an 
bhreithimh nua.

Oiliúnóirí Breithiúnacha a Oiliúint
I mí Mheán Fómhair agus i mí na Samhna 
2021 cuireadh oiliúint fhoirmiúil ar bhreithiúna 
Éireannacha, i gceardlanna ar leith, maidir le 
modhanna múinte le haghaidh daoine fásta 
chun a gcomhghleacaithe agus a bpiaraí féin a 
oiliúint. Chuir oiliúnóirí breithiúna a bhfuil taithí 
agus saineolas acu ó Shasana, ón mBreatain 
Bheag agus ón SSR san Ísiltír an oiliúint sin 
ar fáil, agus ba iad sin a dhear na cúrsaí i 
gcomhar leis an Stiúrthóir, go sonrach do 
bhreithiúna na hÉireann.

Tairgtear áiteanna ar na cláir sin do bhreithiúna 
ó gach dlínse i gcomhairle le hUachtarán na 
gcúirteanna ábhartha. Le linn gach ceann de 
na cúrsaí sin, thug oiliúnóirí breithiúnacha 
ó thíortha eile a gcuid taithí, teicnící agus 
scileanna ar fáil dá gcomhghleacaithe 
Éireannacha ionas gur féidir le breithiúna 
Éireannacha a gcláir oiliúna féin a dhearadh, a 
thairiscint agus a chur ar fáil.

Imeachtaí Eile  
Rinne Éire óstáil ar líne ar Chomhdháil 
Bhliantúil Staidéar Breithiúnach na Ríochta 
Aontaithe agus na hÉireann in 2021. Roinneadh 
eolas agus taithí ó na ceithre dhlínse a 
mhalartú rith na himeachta sin, go háirithe i 
bhfianaise na paindéime COVID, agus pléadh 
agus comhaontaíodh clár comhoibrithe don 
bhliain dár gcionn.

Rinne Éire óstáil ar Chomhdháil Bhliantúil 
Bhreithiúnach lucht labhartha Béarla agus 
Gearmáinise freisin. D’fhreastail breis agus 45 
breitheamh an dlí teaghlaigh agus saineolaithe 
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an dlí teaghlaigh ó Éirinn, an Ostair, an 
Ghearmáin, an Eilvéis agus an Ríocht Aontaithe 
ar an gcomhdháil dhátheangach a mhair ar 
feadh dhá lá i mí Dheireadh Fómhair 2021. 
Chomhaontaigh na toscairí roinnt rún atá 
foilsithe ar shuíomh Gréasáin na Comhairle.

Ghlac roinnt breithiúna páirt in oiliúint Ghaeilge 
le linn 2021, lena n-áirítear imeachtaí rialta 
chun feabhas a chur ar an gcumas cásanna a 
stiúradh sa teanga.

D’fhreastail an Stiúrthóir um Oiliúint 
Bhreithiúna agus Cathaoirleach an Choiste 
um Staidéir Bhreithiúnacha ar an iliomad 
cúrsaí oiliúna agus cruinnithe le breithiúna 
agus le hoiliúnóirí breithiúnacha ó thíortha 
ar fud an domhain. San áireamh orthu siúd 
bhí breithiúna ón mBreatain, ón bhFrainc, ón 
Tansáin, ó Oileán na Tríonóide, ó Iamáice agus 
ag imeachtaí áirithe arna n-eagrú ag an EJTN.

Ag féachaint ar aghaidh ar 2022 agus 
ina dhiaidh sin
Tá leathnú breise na feidhme oiliúna 
breithiúnaí in 2022 ag brath go mór ar dhá 
phríomhrud .i. go gceapfar an fhoireann 
riachtanach chun tacú leis an réimse sin agus 
go gcuirfear le líon na mbreithiúna a bheidh 
ar fáil chun freastal ar chúrsaí a eagraíonn an 
coiste.

I gcás tacaíochta, tuigtear go ndéanfar 
státseirbhíseach sinsearach a cheapadh mar 
Stiúrthóir Comhlach le Staidéir Bhreithiúnacha 
go luath in 2022 agus go gceapfar foireann 
tacaíochta ina dhiaidh sin.

Ábhar imní is ea breithiúna a fháil chun freastal 
ar chúrsaí oiliúna i bhfianaise na ngealltanas 
suntasach atá ann maidir le suíonna cúirte.

Má chuirtear acmhainní ar fáil, cuirfimid leis an 
dul chun cinn atá déanta maidir le breithiúna a 
oiliúint trí leanúint lenár gcúrsa ionduchtúcháin 
agus é a leathnú, ceardlanna nuashonraithe 
a chur ar fáil faoi chlaonadh neamhfhiosach, 
ath-thrámáil a sheachaint agus cúrsaí 
a sholáthar ar gháinneáil ar dhaoine, 
dócmhainneacht agus teicneolaíocht faisnéise 
phraiticiúil do bhreithiúna atá i mbun seirbhíse. 
Ceann de na príomhchuspóirí a bheidh ann 
do 2022 ná oiliúint bhreithiúnach i réimse na 
Cinnteoireachta Cuidithe, ó táthar ag súil le 
hathruithe móra reachtacha sa réimse sin 
den dlí. Is iad tosaíochtaí meántéarmacha an 
Choiste um Staidéir Bhreithiúnacha ná cúrsa 
ceannaireachta a bhunú do bhreithiúna, agus 
díriú ar theacht aniar agus ar bhreithiúnais a 
scríobh.
 
Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste:

An Breitheamh Onórach John MacMenamin,

An Breitheamh Onórach Aileen Donnelly,

An Breitheamh Onórach Mary Rose Gearty, 
Stiúrthóir na Staidéar Breithiúnach

An Breitheamh Onórach Niamh Hyland, An 
Breitheamh Onórach Mary O Malley Costello

An Breitheamh Onórach Paul Kelly, Uachtarán 
na Cúirte Dúiche, An Breitheamh Onórach 

Marie Quirke, Leas-Chathaoirleach
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Ceanglaítear ar an gCoiste um Threoirlínte 
maidir le Díobhálacha Pearsanta faoi Alt 18(11) 
den Acht tuarascáil ar a ghníomhaíochtaí a 
chur faoi bhráid na Comhairle lena chur san 
áireamh ina Tuarascáil Bhliantúil. Seo í an 
tuarascáil a ullmhaíodh chun an dualgas sin a 
chomhlíonadh.

Ba í feidhm tosaigh an Choiste um Threoirlínte 
maidir le Díobhálacha Pearsanta ná Treoirlínte 
um Dhíobhálacha Pearsanta a dhréachtú 
de bhun Alt 90 lena gcur faoi bhráid Bhord 
Chomhairle na mBreithiúna. Chuir an Coiste 
na dréacht-Treoirlínte maidir le Dhíobhálacha 
Pearsanta faoi bhráid Bhord Chomhairle na 
mBreithiúna ar an 9 Nollaig 2020 de bhun Alt 
18(4) arna leasú, agus thug siad a chuid oibre 
ar an dréacht sin chun críche.

Ceanglaíodh ar an gCoiste faoi Alt 90 den 
Acht aird a thabhairt ar roinnt nithe agus na 
Treoirlínte á n-ullmhú aige, lena n-áirítear:

• leibhéal na ndamáistí arna ndámhadh ag 
cúirteanna in Éirinn i leith díobhálacha 
pearsanta agus in áiteanna lasmuigh d’Éirinn 
a mheasfaidh an Coiste a bheith ábhartha

• prionsabail chun damáistí a mheas agus a 
dhámhadh i leith díobhálacha pearsanta 
arna gcinneadh ag an Ard-Chúirt, ag an 
gCúirt Achomhairc agus ag an gCúirt 
Uachtarach

• treoirlínte maidir le haicmiú díobhálacha 
pearsanta

•  an gá atá le comhsheasmhacht a chur 
chun cinn maidir le leibhéal na ndamáistí a 
bhronntar ar ghortuithe pearsanta

Saincheist thábhachtach a bheadh le breithniú 
ag an gCoiste agus na treoirlínte á n-ullmhú 
acu ná catagóirí damáistí a mholadh a 
bheadh cothrom don ghearánaí (mar pháirtí 
díobhálaithe) agus don chosantóir. Rinne an 
Coiste, ar a raibh seachtar breithiúna, a ról 
a chomhlíonadh go docht lena oibleagáidí 
reachtúla agus rinne sé é sin saor ó thionchar 
aon ghrúpaí leasa.

Le linn 2021 bhí na dréacht-treoirlínte á bplé 
ag cruinnithe an Bhoird agus Chomhairle na 
mBreithiúna araon, agus ghlac an Chomhairle 
leo ar an 6 Márta 2021. Agus a dhréacht-
treoirlínte agus a thuarascáil á seoladh 
don Bhord d’ullmhaigh an coiste tuarascáil 
chuimsitheach ag cur síos ar an gcaoi a 
ndeachaigh sé i mbun a ghnó.

Sular cuireadh tús leis na forálacha reachtacha 
ábhartha a thug éifeacht do na treoirlínte, 
ceanglaíodh ar bhreithiúna aird a thabhairt ar 
an Leabhar Candaim agus damáistí ginearálta 

An Breitheamh Onórach 
Mary Irvine, Uachtarán 
na hArd-Chúirte
Cathaoirleach an Choiste 
um Threoirlínte maidir le 
Díobhálacha Pearsanta

AN COISTE UM THREOIRLÍNTE MAIDIR 
LE DÍOBHÁLACHA PEARSANTA
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á mbronnadh acu i gcásanna díobhála 
pearsanta.

De bhun Alt 22 den Acht um Dhliteanas 
Sibhialta agus Cúirteanna 2004 (arna leasú 
le hAlt 99 den Acht), beidh sé d’oibleagáid ar 
na cúirteanna aird a thabhairt ar na treoirlínte 
seachas ar an Leabhar Candaim. Tabharfar faoi 
deara go bhfuil catagóirí na ndíobhálacha sna 
Treoirlínte i bhfad níos mionsonraithe agus 
níos fairsinge ná iad siúd dá bhforáiltear sa 
Leabhar Candaim agus moladh lúibíní damáistí 
do gach catagóir den sórt sin. Ba cheart go 
mbeadh sé i bhfad níos éasca do bhreithiúna 
ceannais an tsuim a bheadh ina dámhachtain 
chóir a mheas i ngach cás.

Ina theannta sin, bhí súil ag an gcoiste go 
mbeadh roinnt buntáistí tánaisteacha ag 
baint leis an treoir fheabhsaithe a chuir na 
treoirlínte ar fáil. Agus níos mó cinnteachta 
ann maidir leis an méid a dhámhfaí ar 
dhamáistí ginearálta dá dtabharfaí caingean 
chun trialach, ba cheart go socrófaí níos mó 
cásanna go luath agus buntáiste suntasach a 
bheadh ann do gach éilitheoir. Agus, ba cheart 
go laghdódh an líon méadaithe socruithe 
luatha na costais dlí a bheadh ag éilitheoirí 
agus cosantóirí araon.

Tuarascáil an Choiste um 
Threoirlínte maidir le Díobhálacha 
Pearsanta in 2021
Mar gheall ar an tráth a cuireadh críoch 
lena chéad chúram maidir leis na dréacht-
treoirlínte a ullmhú in 2020, ní raibh aon 
fheidhm le cur i gcrích ag an gcoiste in 2021. 
Ceanglaítear athbhreithniú a dhéanamh ar na 
Treoirlínte ó am go chéile de réir Alt 18(5) den 
Acht, a chaithfidh, ag féachaint don alt sin, 

tarlú faoi Mhárta 2024.

Tá ballraíocht an Choiste um 
Threoirlínte maidir le Díobhálacha 
Pearsanta mar seo a leanas:
• An Breitheamh Onórach Mary Irvine, 

Cathaoirleach

• An Breitheamh Onórach Seamus Noonan

• An Breitheamh Onórach Michael MacGrath

• An Breitheamh Onórach Senan Allen

• An Breitheamh Onórach Jacqueline Linnane 
(a chuaigh ar scor ar an 15 Aibreán 2021)

• An Breitheamh Onórach Seán Ó Donnabháin 
(a chuaigh ar scor ar an 26 Deireadh 
Fómhair 2021)

• An Breitheamh Onórach Brian O’Shea
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Bunaíodh Coiste um Threoirlínte maidir 
le Pianbhreitheanna agus Eolas ar an 30 
Meitheamh 2020. Ba é sin an dáta a shocraigh 
Comhairle na mBreithiúna. Tá sé comhdhéanta 
de 13 chomhalta san iomlán, ó dhá chatagóir; 
ochtar breithiúna arna n-ainmniú ag an 
bPríomh-Bhreitheamh a dhéanann ionadaíoch 
ar gach dlínse agus cúigear comhaltaí tuata 
arna gceapadh ag an Rialtas agus fónann gach 
ceann acu ar feadh téarma ceithre bliana. Tá 
sonraí iomlána faoi bhallraíocht an Choiste um 
Threoirlínte maidir le Pianbhreitheanna agus 
Eolas leagtha amach ar leathanach 27.

Is iad feidhmeanna an Choiste de bhun Alt 23 
den Acht:  

• dréacht-Treoirlínte maidir le 
Pianbhreitheanna a ullmhú agus a chur 
faoi bhráid Bhord na Comhairle lena 
n-athbhreithniú

• dréacht-leasuithe ar Threoirlínte maidir le 
Pianbhreitheanna a ghlac an Chomhairle a 
ullmhú agus a chur faoi bhráid an Bhoird 
chun a n-athbhreithnithe,

• monatóireacht a dhéanamh ar oibriú na 
dTreoirlínte maidir le Pianbhreitheanna,

• eolas faoi phianbhreitheanna arna bhforchur 
ag na Cúirteanna a thiomsú ar cibé modh is 
cuí leis, agus

• an t-eolas sin a scaipeadh ó am go chéile 
ar bhreithiúna agus ar dhaoine nach   
breithiúna iad.

A luaithe a ghlacann Comhairle na mBreithiúna 
Treoirlínte maidir le Pianbhreitheanna, ní mór 
do chúirt aird a thabhairt ar aon treoirlínte 
ábhartha agus pianbhreith á gearradh aici ach 
amháin sa chás go meastar go mbeadh sé 
malartach do leasanna an chirt. I gcás den sórt 
sin, ní mór don chúirt a cúiseanna a thabhairt.

Is leathan an réimse tosca a chaithfidh an 
coiste a mheas, ina measc:

• pianbhreitheanna a ghearrann na cúirteanna 
faoi láthair,

• an gá le comhsheasmhacht a chur chun 
cinn i bpianbhreitheanna,

• tionchar chinntí na gcúirteanna a bhaineann 
le pianbhreitheanna ar íospartaigh na 
gcionta lena mbaineann,

• an gá atá le muinín an phobail sa chóras 
ceartais choiriúil a chur chun cinn,

• na costais a bhaineann le cineálacha 
éagsúla pianbhreithe a fhorghníomhú agus 
a n-éifeachtacht choibhneasta maidir le 
hathchiontú a chosc.

Tá spéis agus saineolas faoi leith ag na 
breithiúna a ainmníodh ar an gCoiste maidir 
le pianbhreitheanna a ghearradh. Déanann na 
baill thuata a gcuid saineolais a fheabhsú, agus 
is é an Rialtas a cheap na baill seo i mí Iúil 
2020 tar éis moltaí de chuid na Seirbhíse um 
Cheapacháin Phoiblí. Agus duine á cheapadh 
le bheith ina bhall den Choiste um Threoirlínte 
maidir le Pianbhreitheanna agus Eolas, 
b’éigean don Rialtas a bheith sásta go bhfuil 

AN COISTE UM THREOIRLÍNTE MAIDIR    
LE PIANBHREITHEANNA AGUS EOLAS

An Breitheamh   
Onórach Iseult O’Malley,   
Cathaoirleach an Choiste 
um Threoirlínte maidir 
le Pianbhreitheanna    
agus Eolas
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taithí agus eolas i measc na mball maidir le:

• ionchúiseamh imeachtaí coiriúla,

• cosaint imeachtaí coiriúla,

• póilíneacht,

• riar an cheartais,

• beartas maidir le pianbhreitheanna,

• leas íospartaigh coireachta a chur chun cinn,

• staidéar acadúil nó taighde a bhaineann le 
dlí coiriúil nó le coireolaíocht,

• úsáid staitisticí, agus

• ciontóirí a athshlánú.

Tuarascáil an Choiste 
um Threoirlínte maidir le 
Pianbhreitheanna agus Eolas in 2021
Tá sé de dhualgas ar an gCoiste um 
Threoirlínte maidir le Pianbhreitheanna 
agus Eolas de bhun Alt 23(8) an tuarascáil 

sin ar a ghníomhaíochtaí a chur isteach go 
bliantúil lena cuimsiú i dTuarascáil Bhliantúil 
Chomhairle na mBreithiúna.

Tháinig an Coiste le chéile cúig huaire in 
2021 agus tháinig roinnt fochoistí a bhain go 
sonrach le topaicí faoi leith le chéile roinnt 
mhaith uaireanta freisin.

Díol suntais é cúram an fhorais um threoirlínte 
maidir le pianbhreitheanna, mar is léir ó na 
hacmhainní fairsinge a leithdháiltear ar fhorais 
den sórt sin i ndlínsí inchomparáide. Caithfear 
taighde leanúnach a dhéanamh ar an scéal. 
I bhfianaise na heaspa eolais chórasaigh faoi 
phianbhreitheanna in Éirinn, ba cheart gur 
ceann de na céad tosaíochtaí a bheadh ann 
ná córas nó córais iomchuí a roghnú le húsáid 
chun sonraí a bhailiú ar bhonn leanúnach.

D’iarr Comhairle na mBreithiúna tairiscintí 
go déanach in 2020 maidir le buntaighde 
a dhéanamh chun anailís a sholáthar 
ar na modheolaíochtaí reatha maidir le 
pianbhreitheanna a ghearradh in Éirinn a 
thiomsú chomh maith le meastóireacht ar 
éifeacht na modheolaíochtaí a úsáidtear i 
ndlínsí eile. Rinneadh conradh le hOllscoil 
Strathclyde chun an taighde a dhéanamh agus, 
ag deireadh 2021, bhí an chéad Tuarascáil 
Eatramhach críochnaithe acu agus cuireadh 
tús leis an obair ar an gcéad chéim eile.

Is iad seo a leanas baill fhoireann taighde 
Strathclyde

• An Dr Jay Gormley (Ionad Dlí, Coireachta 
& Ceartais, Scoil Dlí, Ollscoil Strathclyde, 
Albain)

• An tUasal Tom O’Malley Abhcóide Sinsir (Ball 
de Bharra Sinsear na hÉireann agus Ollamh 
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Comhlach le Dlí, OÉ Gaillimh)

• An tOllamh Julian Roberts (An Lárionad 
um Thaighde Coiriúil, Dámh an Dlí, Ollscoil 
Oxford, Sasana)

• An tOllamh Cassia Spohn (Scoil na 
Coireolaíochta & Ceartas Coiriúil, Arizona 
State University, SAM)

• An tOllamh Cyrus Tata (Ionad an Dlí, 
Coireachta & Ceartais, Scoil Dlí, Ollscoil 
Strathclyde, Albain)

Leagtar béim sa chéad tuarascáil ón 
bhfoireann ar an tsaincheist is suntasaí a 
chaithfidh an Coiste a shárú, is í sin an chaoi 
nach bhfuil sonraí ar fáil chun tacú lena chuid 
oibre. Ní toradh gan choinne a bhí anseo ós 
rud é gur fadhb í a bhíonn le sárú i go leor 
tíortha eile, agus go deimhin tá sé aibhsithe i 
dtuarascálacha eile in Éirinn mar shaincheist, 
ach leagadh béim ar fhíric fhollasach. Ba iad na 
príomhthorthaí: 

• Tá sonraí a bhaineann leis an bpianbhreith ar 
fáil in Éirinn, ach níl siad sách mionsonraithe 
ná cuimsitheach faoi láthair chun léiriú 
cruinn a sholáthar ar na cleachtais reatha 
maidir le pianbhreitheanna a ghearradh,

• Tá easnaimh shuntasacha faisnéise ann 
maidir leis na cleachtais phianbhreithe sna 
Cúirteanna Dúiche, ina n-éistear formhór 
mór na gcásanna a théann chun na cúirte, 
agus

• Bailíonn gníomhaireachtaí ceartais 
choiriúil sonraí riaracháin mar chuid de 
chomhlíonadh a gcuid feidhmeanna agus is 
as na sonraí riaracháin sin a dhíorthaítear 
staitisticí oifigiúla. Mar sin féin, cé go bhfuil 
sé úsáideach gan dabht chun críocha 
áirithe, níl na sonraí oifigiúla staidrimh atá 

ar fáil leordhóthanach chun pictiúr cruinn 
a sholáthar de chleachtais iarbhír na 
mbreithiúna maidir le pianbhreitheanna a 
ghearradh. Níl sonraí iontaofa, cuimsitheacha 
agus cothrom le dáta ar fáil atá riachtanach 
chun patrúin phianbhreitheanna do chionta 
ar leith a aithint.

Tugann an cleachtas agus an taithí idirnáisiúnta 
is fearr le fios nach mór na bunsraitheanna 
sin a bhaineann le sonraí a chruthú sula 
ndéanfar treoirlínte a fhorbairt. Mar sin tá sé 
riachtanach tionscadal Strathclyde a thabhairt 
chun críche sula dtosófar ar obair shuntasach 
ar threoirlínte pianbhreithe, cé gur aithin an 
coiste roinnt réimsí bhféadfaí dul chun cinn a 
dhéanamh orthu ar feitheamh sin.

Chinn an coiste in 2021 clár taighdeoirí a 
chruthú chun cabhrú leis an gcoiste ar 
bhonn leanúnach go dtí 2022 agus le linn na 
bliana sin freisin. Fógraíodh na róil sin agus tá 
clár i bhfeidhm óna dtabharfar cuireadh do 
thaighdeoirí tairiscintí a dhéanamh maidir le 
tionscadail taighde. Is é an chéad tionscadal 
dá leithéid a chuirfear tús leis in 2022 ná 
staidéar ar thuairimí agus taithí Bhreithiúna na 
Cúirte Dúiche ar phianbhreitheanna agus ar 
fhoréigean le linn caidrimh.
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Chuir infhaighteacht faisnéise i ndáil le 
pianbhreitheanna na Cúirte Achomhairc ar 
chumas an Choiste sonraí a fhoilsiú ar níos 
mó ná 600 cás a éisteadh ar achomharc, rud 
a chabhróidh le breithiúna agus le cleachtóirí 
dlí araon. D’fhoilsigh an Coiste dhá dhoiciméad 
faisnéise freisin a thugann achoimre ar an 
gcásdlí reatha maidir le pianbhreitheanna. 
Déantar cur síos san dá cheann acu de réir 
cineáil an chiona ar na tosca, ag féachaint don 
chion sin, an leibhéal tromchúise agus aon 
tosca ghéaraitheacha eile, an phianbhreith 
a d’fhéadfaí a ghearradh mar thoradh ar an 
gcion. Tá sé mar aidhm ag an doiciméad dar 
teideal ‘Sentencing Judgments Guidance for 
the General Public’ faisnéis a sholáthar agus 
tuiscint níos fearr a chruthú ar ghearradh 
pianbhreitheanna i leith roinnt cionta níos 
tromchúisí.

Bhuail an Coiste ar fad i mí an Mheithimh 
le foireann bhainistíochta shinsearach 
Chomhairle um Pianbhreitheanna na hAlban, 
a bhfuil roinnt oibre idir lámha acu le roinnt 
blianta, le cloisteáil faoin taithí atá acu. Chaith 
an Dr Ian Marder agus an Dr Kevin Guilfoyle a 
gcuid ama go flaithiúil freisin chun cabhrú leis 
an gcoiste.

Tá sé beartaithe, de réir mar a théann obair 
an Choiste ar aghaidh, go bhfoilseoidh sé 
nuashonruithe ar a chuid oibre agus go 
soláthróidh sé rochtain ar a thaighde. Chun 
na críche sin, déanfar suíomh Gréasáin 
Chomhairle na mBreithiúna a oiriúnú chun go 
bhféadfar rochtain éasca ar an bhfaisnéis sin a 
sholáthar don phobal i gcoitinne.

Is iad seo a leanas comhaltaí an 
Choiste:
• An Breitheamh Onórach Iseult O’Malley 

(Cathaoirleach)

• An Breitheamh Onórach John Edwards

• An Breitheamh Onórach Tony Hunt

• An Breitheamh Onórach Paul Coffey

• An Breitheamh Onórach Tara Burns

• An Breitheamh Onórach Rory MacCabe

• An Breitheamh Melanie Greally (go dtí an 6 
Deireadh Fómhair 2021)

• An Breitheamh Paula Murphy

• An tUasal Vivian Geiran

• An Dr Diarmuid Griffin

• An tUasal Mícheál Ó Súilleabháin

• An tUasal Marianne O’Kane

• An Dr Sinéad Ring
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Cúlra
Bunaíodh an Coiste um Iompar Breithiúnach 
ar an 30 Meitheamh 2020 agus tháinig sé 
le chéile den chéad uair i mí Iúil 2020. Is í 
a phríomhfheidhm caighdeáin arda iompair 
i measc breithiúna a chur chun cinn agus 
a choinneáil, ag féachaint do phrionsabail 
an iompair bhreithiúnaigh a éilíonn ar 
bhreithiúna neamhspleáchas breithiúnach, 
neamhchlaontacht, ionracas, cuibheas (lena 
n-áirítear cuma cuibheasa), inniúlacht agus 
dúthracht a sheasamh agus a léiriú agus a 
chinntiú go gcaitear go comhionann le gach 
duine os comhair na gcúirteanna. Éilítear air:

• dréacht-treoirlínte a bhaineann le hiompar 
breithiúnach agus le heitic a ullmhú 
agus a chur faoi bhráid an Bhoird lena 
n-athbhreithniú, lena n-áirítear treoir maidir 
le cén uair ar cheart do bhreitheamh 
smaoineamh ar é nó í féin a scaoileadh 
óna bheith i gceannas ar imeacht dlí, lena 
nglacadh ag an gComhairle,

• gearáin a bhreithniú agus iad a tharchur 
lena réiteach ar mhodh neamhfhoirmiúil 
nó imscrúduithe a dhéanamh ar iompar 
breithiúna faoi leith i gcomhréir le Cuid 5 
den Acht,

• cibé beart a dhéanamh, má bhíonn a leithéid 
ann, de réir na Coda sin a mheasfaidh sé 
a bheith riachtanach chun riar an chirt a 
chosaint, cibé acu de thoradh gearán a 

bhreithniú agus é a tharchur chun réitigh 
ar mhodh neamhfhoirmiúil nó imscrúdú a 
dhéanamh faoi Cuid 5 nó eile,

• treoirlínte a ullmhú agus a fhoilsiú lena 
ndéanfar foráil maidir le gearáin a réiteach 
ar bhealach neamhfhoirmiúil a mheasfar a 
bheith inghlactha faoin gCuid sin.

Féadfaidh sé freisin:

• dá dheoin féin nó, ar iarratas ón mBord 
nó ón gComhairle, dréachtleasuithe 
ar threoirlínte a bhaineann le hiompar 
breithiúnach agus le heitic arna nglacadh ag 
an gComhairle a ullmhú agus a chur sé faoi 
bhráid an Bhoird lena athbhreithniú agus

• cibé comhairle agus moltaí a chur ar fáil 
do bhreitheamh aonair nó do bhreithiúna 
i gcoitinne ar iompar breithiúnach agus ar 
eitic de réir mar is cuí.

Ballraíocht
Tá 13 chomhalta ar an gCoiste:

• An Príomh-Bhreitheamh agus ceathrar 
Uachtarán Cúirte atá ina gcomhaltaí ex 
officio,

• Triúr breitheamh arna dtoghadh ag na 
breithiúna as ballraíocht na Comhairle,

• Cúigear comhalta tuata arna n-ainmniú ag 
an Rialtas.

Tréimhse ceithre bliana a mhaireann téarma 
gach comhalta tofa agus tuata. Cheap an 
Rialtas na comhaltaí tuata tar éis don Seirbhís 
um Cheapacháin Phoiblí moltaí a dhéanamh. 
Agus duine á cheapadh mar chomhalta den 
Choiste um Iompar Breithiúnach, b’éigean 
don Rialtas a bheith sásta go bhfuil taithí agus 
eolas ar na nithe seo a leanas i measc na 
gcomhaltaí maidir le:

AN COISTE UM IOMPAR 
BREITHIÚNACH

An Breitheamh Onórach 
Donal O’Donnell,
Príomh-Bhreitheamh,                            
Cathaoirleach an 
Choiste um Iompar 
Breithiúnach
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• caighdeáin a choinneáil i ngairmeacha arna 
rialáil ag foras reachtúil nó foras eile,

• déileáil le gearáin a dhéantar i gcoinne 
gairmithe den sórt sin,

• idirghabháil nó meicníochtaí malartacha eile 
chun díospóidí a réiteach,

• riar an chirt, agus

• bainistíocht agus soláthar seirbhísí don 
phobal.

Is iad seo a leanas comhaltaí an 
Choiste:
• An Breitheamh Onórach Donal O’Donnell, 

Cathaoirleach*

• An Breitheamh Onórach George Birmingham

• An Breitheamh Onórach Mary Irvine

• An Breitheamh Onórach Patricia Ryan

• An Breitheamh Onórach Paul Kelly^

• An Breitheamh Onórach Charles Meenan

• An Breitheamh Martin E. Nolan

• An Breitheamh Alan Mitchell

• An tUasal Kieran Coughlan

• An tUasal Claire Archbold

• An tOllamh Maeve Conrick

• An tUasal Patrick Doyle

• An Dr Bernard McCartan

* I mí Dheireadh Fómhair 2021 chuaigh an Breitheamh 
Onórach Frank Clarke ar scor mar Phríomh-Bhreitheamh 
agus tháinig an Breitheamh Onórach Donal O’Donnell i 
gcomharbacht air.

^I Márta 2021 ceapadh an Breitheamh Colin Daly chuig 
an gCúirt Chuarda agus tháinig an Breitheamh Paul Kelly 
i gcomharbacht air.

Tuarascáil an Choiste um 
Iompar Breithiúnach in 2021 
I ndiaidh a phlean oibre ó 2020, roinneadh obair 
ullmhúcháin an Choiste seo go luath in 2021 ar 
thrí fhochoiste, gach ceann acu ag déileáil le 
réimse oibre ar leith laistigh de shainchúram 
rialála an Choiste. Ba iad sin na dréacht-
Treoirlínte ar iompar agus eitic bhreithiúnach 
a ullmhú, nósanna imeachta a dhréachtú a 
bheidh le leanúint a bheidh mar bhonn agus 
mar thaca ag an gcóras iompair nua a luaithe 
a chuirfear tús leis agus dréachtú nósanna 
imeachta maidir le déileáil le réiteach gearán go 
neamhfhoirmiúil, nuair is cuí.

Dhírigh an Choiste go príomha sa chéad leath 
den bhliain de réir mar a éilítear faoin Acht, 
ar threoirlínte maidir le hiompar agus eitic 
bhreithiúnach a dhréachtú agus a chríochnú 
agus treoirlínte a bheith san áireamh iontu 
maidir le saincheisteanna le breithniú lena 
n-áirítear treoir maidir le scaoileadh ó chásanna.
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Tháinig an Coiste le chéile trí huaire sa chéad 
leath de 2021 nuair a breithníodh na dréacht-
Treoirlínte go mion. Ina dhiaidh sin, tugadh 
dréacht-Treoirlínte chun críche agus chuir an 
Coiste faoi bhráid Bhord na Comhairle iad de 
réir Alt 43(3)(d) den Acht um Chomhairle na 
mBreithiúna 2019 i mí an Mheithimh 2021. Is 
í an chéad chéim eile sa phróiseas sin ná go 
ndéanfaidh Bord na Comhairle athbhreithniú 
ar na dréacht-Treoirlínte agus iad a leasú más 
gá. Forálann an tAcht do thréimhse 12 mhí ó 
chur isteach na ndréacht-Treoirlínte don Bhord 
ina bhféadfaidh an Chomhairle glacadh leis na 
Treoirlínte .i. roimh an 28 Meitheamh 2022.

Ullmhaíodh na dréacht-Treoirlínte ag 
féachaint do na prionsabail a shamhlaítear 
san Acht um neamhspleáchas breithiúnach, 
neamhchlaontacht, ionracas, cuibheas, 
inniúlacht, dúthracht agus comhionannas, 
agus múnlaíodh iad ar na caighdeáin eitice 
iompair bhreithiúnaigh a bhfuil glactha leo 
go hidirnáisiúnta agus ar ghlac na Náisiúin 
Aontaithe leo agus a dtugtar “Prionsabail 
Bangalore” orthu.

Reáchtáil an Coiste ceardlann níos déanaí sa 
bhliain inar díríodh ar ghnéithe de na nósanna 
imeachta gearán a gceanglaítear air a ullmhú 
faoin Acht.

Comhaltaí an fhochoiste
Phléigh fochoiste ar a raibh an Breitheamh 
Onórach Ryan, an Breitheamh Mitchell, an 
tUasal Archbold agus an tOllamh Conrick 
Treoirlínte ar iompar agus eitic bhreithiúnach a 
dhréachtú lena n-áirítear treoir ar scaoileadh ó 
chásanna.

D’ullmhaigh fochoiste ar a raibh an Breitheamh 
Onórach Birmingham, an Breitheamh Nolan 

agus an tUasal Doyle nósanna imeachta chun 
gearáin a réiteach ar bhealach neamhfhoirmiúil.
Dhréachtaigh an tríú fochoiste ar a raibh an 
Breitheamh Onórach Meenan, an Breitheamh 
Daly, an tUasal Coughlan agus an Dr. 
Dhréachtaigh McCartan nósanna imeachta 
gearán.

Ról an Choiste maidir le hiompar 
breithiúnach
A luaithe a chuirfear tús leis na hAilt ábhartha 
de Chuid 5 den Acht, cuirfidh an Coiste tús 
lena ról nua maidir le hiompar breithiúnach 
agus gearáin.
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Breithneoidh an Coiste nithe a líomhnaíonn 
mí-iompar breithiúnach tar éis don 
Chláraitheoir a mheas go bhfuil an gearán 
inghlactha ag an gCoiste um Iompar 
Breithiúnach nó ag an gCoiste um 
Athbhreithniú ar Ghearáin. Ní mór gearáin 
a dhéanamh laistigh de thrí mhí ó dháta an 
iompair a ndéantar gearán ina leith, cé go bhfuil 
cumhacht ag an gcoiste síneadh a chur leis an 
tréimhse sin i gcúinsí áirithe.

Féadfaidh an coiste, ar ghearán a fháil, a 
bhreithniú an bhfuil an gearán oiriúnach lena 
réiteach ar bhealach neamhfhoirmiúil. Ní 
thiocfaidh sé sin chun cinn ach amháin nuair a 
thoilíonn an gearánach agus an breitheamh don 
phróiseas sin. Faoi mar a thugann an t-ainm 
le tuiscint, baineann sé le próiseas chun a 
fháil amach an féidir an cheist a réiteach gan 
an próiseas reachtúil foirmiúil a leanúint chun 
imscrúdú a dhéanamh.

Mura bhfuil sé oiriúnach gearán a réiteach go 
neamhfhoirmiúil tionólfaidh an coiste painéal 
fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh. 
Beidh breitheamh ón gcúirt chéanna leis an 
mbreitheamh a bhfuil gearán á dhéanamh faoi 
nó fúithi ar an bpainéal mar aon le breitheamh 
ó dhlínse eile agus comhalta tuata den phainéal 
fiosrúcháin arna cheapadh ag an Rialtas.

Féadfaidh an Coiste freisin, cheal gearáin faoi 
iompar breithimh, achi gcás ina measann sé gur 
gá riar an cheartais a chosaint, ábhar a tharchur 
lena imscrúdú ag painéal.

Tá cumhachtaí éagsúla ag an bpainéal 
fiosrúcháin faoin Acht agus faoi na nósanna 
imeachta atá forbartha ag an gcoiste. Áirítear 
leis na cumhachtaí sin éisteacht a sheoladh 
i ndáil leis an ábhar. Tá roinnt roghanna ar 

fáil don phainéal le linn an imscrúdaithe 
ach ar deireadh thiar ullmhóidh an painéal 
tuarascáil don choiste mar thoradh air. Áireofar 
sa tuarascáil sin nithe amhail comhar na 
bpáirtithe sa phróiseas, cibé an bhfuil an gearán 
cruthaithe, agus más amhlaidh an t-iomardú 
ba cheart a chur i bhfeidhm, agus an bhfuil 
ábhar imní maidir le sláinte an bhreithimh 
tagtha chun solais. I gcás iomardú is féidir 
leis an bpainéal comhairle a mholadh don 
bhreitheamh, cúrsa sonrach gníomhaíochta nó 
rabhadh, chomh maith le haon ábhar breise 
chun riar an chirt a chosaint.

Tar éis don Choiste an tuarascáil a bhreithniú, 
tá cumhachtaí breise aige trína bhféadfaí 
an gearán a chur ar ais chuig an bpainéal 
nó cinneadh a dhéanamh maidir le cibé an 
raibh bunús leis an ngearán nó nach raibh. 
Féadfaidh sé a chinneadh nach gá aon bheart a 
dhéanamh, moladh an phainéil a ghlacadh nó 
an t-ábhar a tharchur chuig an Aire Dlí agus Cirt 
chun críche Airteagal 35.4 den Bhunreacht. I 
gcás ina gceanglaítear ar an mbreitheamh cúrsa 
gníomhaíochta arna chinneadh ag an gcoiste 
a leanúint, déanfaidh an coiste monatóireacht 
ar chomhlíonadh. Mura gcomhlíonfaidh an 
breitheamh é sin féadfar an cás a chur faoi 
bhráid an Aire freisin.

Tuarascáil de bhun Alt 87
Tá sé de dhualgas ar an gCoiste um Iompar 
Breithiúnach de bhun Alt 87 an tuarascáil seo 
ar a ghníomhaíochtaí a thíolacadh go bliantúil. 
Ní mór an fhaisnéis seo a leanas a áireamh sa 
tuarascáil maidir leis an tréimhse ábhartha:

(a) líon na ngearán a fuarthas,

(b) líon na ngearán a chinn an Cláraitheoir a 
bheith inghlactha,
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(c) líon na ngearán a breithníodh, agus líon na 
ngearán a chinn an Coiste Athbhreithnithe 
Gearán a bheith inghlactha,

(d) líon na ngearán a réitíodh ar bhealach 
neamhfhoirmiúil i gcomhréir le Caibidil 4,

(e)  (e) líon na n-imscrúduithe a tionscnaíodh 
de bhun atreoraithe faoi Alt 59,

(f) líon na n-imscrúduithe a rinne painéal 
fiosrúcháin faoin gCuid seo ar ghearáin nó 
a lean atreorú faoi alt 59,

(g) líon na ngearán a mheas an Coiste um 
Iompar Breithiúnach nár cruthaíodh,

(h) líon na gcinntí a rinne an Coiste um Iompar 
Breithiúnach faoi Alt 71(5) nó Alt 79,

(i) líon na mbreithiúna a thoiligh go n-eiseofaí 
iomardaithe chucu de réir Alt 58 nó Alt 73, 
agus

(j) líon na ngearán a tarraingíodh siar sna 
himthosca sin dá dtagraítear in Alt 57 nó 
Alt 74.

Ní féidir tús a chur leis an gcóras um iompar 
breithiúnach go dtí go mbeidh na Treoirlínte 
um iompar agus eitic bhreithiúnach glactha ag 
Comhairle na mBreithiúna, a chríochnófar faoi 
dheireadh mhí an Mheithimh 2022. Féadfaidh 
an tAire Dlí agus Cirt tús a chur leis na hailt 
ábhartha den Acht ansin. Sna himthosca sin, 
níl aon sonraí a thagann faoi chatagóirí (a) go (j) 
thuas in 2021.
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COISTÍ UM THACAÍOCHT 
BHREITHIÚNACH

Tacaíocht agus Leas
Forálann an tAcht um Chomhairle na 
mBreithiúna do bhunú cúig Choiste Tacaíochta 
Breithiúnacha reachtúla, ceann amháin do 
gach dlínse. Samhlaítear go dtabharfaidh gach 
coiste, ar a bhfuil breitheamh arna thoghadh 
ag a chomhghleacaithe nó a comhghleacaithe, 
comhairle agus cúnamh don Chomhairle ó 
thaobh a ndlínsí cúirte faoi seach.

Maidir leis sin, agus le fócas ar leith ar leas, 
bhunaigh an Chomhairle Coiste Leasa agus 
Tacaíochta trasdlínse ag a céad chruinniú. Tá 
an Coiste sin comhdhéanta de bhreitheamh ó 
gach ceann de na cúig dhlínse agus oibreoidh 
sé chun soláthar a dhéanamh maidir le leas 
breithiúnach agus cúnamh a thabhairt ina leith.

Níor tháinig na coistí sin le chéile fós.

Coistí um Thacaíocht 
Bhreithiúnach 
Foráiltear in Alt 30 (3) den Acht gurb í feidhm 
Choiste um Thacaíocht Bhreithiúnach 
ná comhairle agus cúnamh a thabhairt 
don Chomhairle agus í ag comhlíonadh 
a feidhmeanna faoin Acht seo a mhéid a 
bhaineann le hábhair is iomchuí maidir leis    
an gCúirt lena mbaineann an Coiste.

Dáta bunaithe na gcúig choiste: an 31ú     
Márta, 2020

Tá ballraíocht gach coiste dlínse comhdhéanta 
de (i) Uachtarán na dlínse móide (ii) an 
comhalta/na comhaltaí tofa ón dlínse sin. I 
ndiaidh toghcháin a bheith ar siúl, toghadh na 
breithiúna seo a leanas ar feadh téarma ceithre 
bliana:

(i) An Chúirt Uachtarach   
An Breitheamh Onórach Elizabeth Dunne

(ii) An Chúirt Achomhairc            
An Breitheamh Onórach Maurice Collins

(iii) An Ard-Chúirt    
An Breitheamh Onórach Robert Eagar agus 
an Breitheamh Onórach Niamh Hyland

(iv) An Chúirt Chuarda   
An Breitheamh Tom O’Donnell agus an 
Breitheamh Eoin Garavan

(v) An Chúirt Dúiche    
An Breitheamh John Coghlan (ar scor 
anois) An Breitheamh Marie Keane
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An Coiste um Leas Breithiúnach agus 
Tacaíocht - arna bhunú de bhun Alt 7 
(3) (a)
Féadfaidh Comhairle na mBreithiúna coistí 
a bhunú chun cabhrú lena feidhmeanna a 
chomhlíonadh. Is iad seo a leanas Téarmaí 
Tagartha an Coiste um Leas Breithiúnach agus 
Tacaíocht arna nglacadh ag céad chruinniú 
Chomhairle na mBreithiúna ar an 7 Feabhra 
2020, cabhrú le Comhairle na mBreithiúna 
agus comhairle a thabhairt di i gcomhlíonadh 
a feidhme atá leagtha amach in Alt 7(2)(l) 
den Acht chun cuidiú maidir le tacaíocht a 
sholáthar do bhreithiúna i gcoitinne.

Is iad seo a leanas an cúigear breitheamh ar 

an Coiste arna n-ainmniú ag an bPríomh-
Bhreitheamh:

1. An Chúirt Uachtarach    
An Breitheamh Onórach Marie Baker

2. An Chúirt Achomhairc    
An Breitheamh Onórach Caroline Costello

3. An Ard-Chúirt    
An Breitheamh Onórach Garrett Simons

4. An Chúirt Chuardat   
An Breitheamh Karen O’Connor (go dtí mí 
na Nollag 2021)

5. An Chúirt Dúiche    
An Breitheamh John Brennan
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AG BREATHNÚ AR AGHAIDH GO 
2022 

Tá clár oibre na Comhairle Breithiúnach don 
bhliain 2022 á thiomáint arís ag baint amach 
na garspriocanna reachtúla atá leagtha amach 
san Acht um Chomhairle na mBreithiúna 
2019 agus forbairt leanúnach a dhéanamh 
ar na tacaíochtaí is gá chun a feidhmeanna 
leathnaithe a sholáthar.

Tabharfar tionscadal suntasach reachtúil 
eile chun críche i rith na bliana, is é sin 
cur i bhfeidhm córais chun maoirseacht a 
dhéanamh ar iompar breithiúnach. I mí Eanáir 
tá an Bord le breithniú a dhéanamh ar na 
dréacht-treoirlínte maidir le hiompar agus eitic 
bhreithiúnach sula moltar iad a ghlacadh ag 
cruinniú bliantúil Chomhairle na mBreithiúna 
ar an 4 Feabhra.

Leanann sé sin an próiseas atá leagtha amach 
san Acht, agus a thabharfaidh an chuid sin 

chun críche faoin 28 Meitheamh 2022. Cuirfear 
bailchríoch freisin ar na nósanna imeachta 
chun gearáin a dhéanamh i leith líomhaintí faoi 
mhí-iompar breithiúnach ar ghá don Coiste 
um Iompar Breithiúnach iad dhréachtú agus 
éascóidh sé tosach feidhme na n-alt atá fágtha 
de Chuid 5 den Acht. Chun tús a chur leis an 
bhfeidhm sin táthar ag súil go mbeidh baill 
foirne earcaithe chun an córas a bhainistiú 
agus go mbeidh na riachtanais maidir le TF cuí 
aitheanta agus curtha i bhfeidhm.

Táthar ag súil go gcuirfear tairiscintí 
breisoideachais agus oiliúna ar fáil do 
bhreithiúna faoi fheidhmeanna an Choiste 
um Staidéir Bhreithiúnacha. Agus tacaíocht 
á tabhairt don fheidhm ghearáin, leanfar 
de cheardlanna breise maidir le heitic agus 
iompar a chur ar fáil chomh maith leis na 
cúrsaí sin a bhí ar bun le linn 2021. Rud atá 
tábhachtach maidir le cumas an Stiúrthóra 
leanúint ar aghaidh ag soláthar agus ag 
leathnú líon na gcúrsaí atá ag teastáil tá earcú 
Stiúrthóir Comhlach an Staidéir Bhreithiúnaigh, 
a bheidh ina státseirbhíseach a bheidh an 
saineolas riachtanach in oideachas agus 
oiliúint aosach aige nó aici chun cabhrú chun 
an réimse sin a chur chun cinn.

Tógfar obair an Choiste um Threoirlínte maidir 
le Pianbhreitheanna ar an taighde a rinne 
Ollscoil Strathclyde ar a shon agus cuirfear 
tús le tionscadail, lena n-áirítear ceann 
ina inseoidh Breithiúna na Cúirte Dúiche 
faoin taithí atá acu ag déileáil le cionta de 
chineálacha áirithe.

Tá na coistí tacaíochta dlínse riachtanach 
chun tacaíocht a thabhairt do na breithiúna 
faoin Acht, agus soláthraíonn siad bealach do 
bhreithiúna gach dlínse comhairle a thabhairt 
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don Chomhairle maidir le hábhair a bhaineann 
lena gcúirteanna. Is coiste neamhreachtúil, 
arna bhunú ag an gComhairle, an coiste Leasa 
agus Tacaíochta. Tacaíonn gach ceann de na 
coistí sin leis na tosaíochtaí a bhaineann leis 
an obair a ndearnadh cur síos air cheana agus 
táthar ag súil go ndéanfar dul chun cinn sna 
réimsí sin in 2022.

Ar leibhéal riaracháin, tá roinnt tosaíochtaí 
fós ann nár tugadh chun críche in 2021 agus 
atá tábhachtach agus práinneach. Tá tabhairt 
isteach feidhm TF neamhspleách ar tí tarlú, 
rud a bheidh riachtanach agus a gcuirfear 
fáilte roimhe. Rinneadh comhaontú maidir le 
ceanncheathrú buan a bhunú do chóiríocht 
foirne agus d’áiseanna oiliúna breithiúna agus 
cuirfear tús le hathchóiriú sciathán Theach 
Cúirte Shráid na Faiche chuige sin. Ar deireadh, 
agus an rud is tábhachtaí, is féidir na leibhéil 
foirne atá ceadaithe a bhaint amach anois go 
leibhéal na gceanglas riachtanach AD agus 
párolla atá á gcur i bhfeidhm go déanach  
in 2021.
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Seoladh

Comhairle na mBreithiúna  
Teach Cúirte Shráid na Faiche 
Sráid Halston 
Baile Átha Cliath D07 W568

Teagmhálacha

Teil: 01 968 3988 
Ríomhphost: info@judicialcouncil.ie 
Gréasán: www.judicialcouncil.ie

SONRAÍ TEAGMHÁLA  

38

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2021






