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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH
ATHBHREITHNIÚ BREITHIÚNACH AR CHIONTUITHE
AGUS AR PHIANBHREITHEANNA ÁIRITHE, LE
hAGHAIDH ACHAINÍOCHA A THÍOLACADH AR
DHEONÚ MAITHIÚNAIS AR FHORAIS IOMRAILL
CEARTAIS, LE hAGHAIDH AN STÁT D’ÍOC CÚITIMH
LE DAOINE NÓ I LEITH DAOINE A CIONTAÍODH DE
THORADH IOMRAILL CEARTAIS AGUS LE
hAGHAIDH NITHE COMHGHAOLMHARA.

[29 Nollaig, 1993]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “an Chúirt” an Chúirt Achomhairc Choiriúil ach, in ailt 2
go 5 agus 7, arna modhnú le halt 6, folaíonn sé an Chúirt Achomhairc
Armchúirteanna freisin;

ciallaíonn “deimhniú um chúnamh dlíthiúil” deimhniú arna dheonú
faoin bhforáil chuí den Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh
Dlíthiúil), 1962.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’alt is tagairt í d’alt den Acht seo mura
gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin eile atá
beartaithe,

(b) aon tagairt d’fho-alt nó do mhír is tagairt í don fho-alt nó
don mhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt mura gcuirtear
in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin eile atá beartaithe.

(3) Déanfar tagairt san Acht seo d’aon achtachán a fhorléiriú mar
thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna oiriúnú le haon
achtachán dá éis nó faoi aon achtachán dá éis.
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2.—(1) Aon duine—

(a) a bheidh ciontaithe i gcion—

(i) ar díotáil, nó

(ii) tar éis dó pléadáil chiontach a shíniú agus tar éis é a
chur ar aghaidh i gcomhair pianbhreithe faoi alt 13
(2) (b) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967,
agus

a bheidh, tar éis dó achomharc a dhéanamh chun na
Cúirte lena n-áirítear iarratas ar chead achomhairc, agus
tar éis aon atrialach dá éis, arna chiontú i gcion lena
mbaineann an mhír seo, agus

(b) a líomhnóidh go léiríonn fíoras nua nó fíoras nua-aimsithe
gur tharla iomrall ceartais i ndáil leis an gciontú nó go
bhfuil an phianbhreith a forchuireadh iomarcach,

féadfaidh sé, mura mbeidh aon imeachtaí breise ar feitheamh i ndáil
leis an achomharc, iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar ordú ag
neamhniú an chiontaithe nó ag athbhreithniú na pianbhreithe.

(2) Déileálfar le hiarratas faoi fho-alt (1) chun gach críche mar
achomharc chun na Cúirte i gcoinne an chiontaithe nó na
pianbhreithe.

(3) I bhfo-alt (1)(b), an tagairt d’fhíoras nua is tagairt í d’fhíoras
ab eol don duine ciontaithe tráth na trialach nó na n-imeachtaí
achomhairc, agus ar thuig sé an tábhacht a bhí leis, i gcás ina
líomhnóidh sé go bhfuil míniú réasúnach ann i dtaobh é do
mhainneachtain fianaise ar an bhfíoras sin a thabhairt ar aird.

(4) An tagairt i bhfo-alt (1) (b) d’fhíoras nua-aimsithe is tagairt í
d’fhíoras a aimseoidh an duine ciontaithe nó a thiocfaidh ar a iúl tar
éis na himeachtaí achomhairc iomchuí a bheith cinnte go
críochnaitheach nó d’fhíoras nár thuig an duine ciontaithe nó a
chomhairleoirí an tábhacht a bhí leis le linn na trialach nó na
n-imeachtaí achomhairc.

(5) Más rud é—

(a) tar éis iarratais ó dhuine ciontaithe faoi fho-alt (1), agus
aon atrialach dá éis sin, go mbeidh an duine arna chiontú
i gcion, agus

(b) go líomhnóidh an duine go léiríonn fíoras a d’aimsigh sé
nó a tháinig ar a iúl tar éis an t-iarratas a éisteacht agus
aon atrialach dá éis sin, nó fíoras nár thuig sé féin nó a
chomhairleoirí an tábhacht a bhí leis le linn an t-iarratas
a éisteacht agus aon atrialach dá éis sin, gur tharla iomrall
ceartais i ndáil leis an gciontú, nó go raibh an
phianbhreith iomarcach,

féadfaidh sé iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt ar ordú ag
neamhniú an chiontaithe nó ag athbhreithniú na pianbhreithe agus
déileálfar lena iarratas amhail is dá mba iarratas faoin bhfo-alt sin é.
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3.—(1) Féadfaidh an Chúirt, ar achomharc i gcoinne ciontú i gcion
a éisteacht—

(a) an ciontú a dhaingniú (agus féadfaidh sí déanamh
amhlaidh, d’ainneoin gurb é a tuairim go bhféadfaí breith
a thabhairt i bhfabhar an achomharcóra ar phointe a
tógadh san achomharc, más dóigh léi nár tharla aon
iomrall ceartais iarbhír), nó

(b) an ciontú a neamhniú agus gan aon ordú eile a
dhéanamh, nó

(c) an ciontú a neamhniú agus a ordú go n-atriailfear an
t-iarratasóir mar gheall ar an gcion, nó

(d) an ciontú a neamhniú agus, más dealraitheach don Chúirt
go bhféadfadh go bhfaighfí an t-achomharcóir ciontach i
gcion éigin eile agus nárbh fholáir go raibh an giúiré
deimhin d’fhíorais a chruthaigh go raibh sé ciontach sa
chion eile—

(i) fíorasc ciontachta sa chion eile a chur in ionad an
fhíoraisc, agus

(ii) cibé pianbhreith a bheidh údaraithe le dlí i leith an
chiona eile, nach pianbhreith is déine, a fhorchur in
ionad na pianbhreithe a forchuireadh ag an triail.

(2) Ar achomharc i gcoinne pianbhreithe i leith ciona a éisteacht,
féadfaidh an Chúirt an phianbhreith a neamhniú agus, ina háit, cibé
pianbhreith a fhorchur nó cibé ordú is cuí léi a dhéanamh, is
pianbhreith nó ordú a d’fhéadfaí a fhorchur ar an duine ciontaithe i
leith an chiona ag cúirt na trialach.

(3) Féadfaidh an Chúirt, ar achomharc, nó, de réir mar a bheidh,
ar iarratas ar chead achomhairc, i gcoinne ciontú nó pianbhreithe
a éisteacht—

(a) i gcás inar achomharc bunaithe ar fhianaise nua nó bhreise
an t-achomharc, a ordú do Choimisinéir an Gharda
Síochána a chur faoi deara cibé fiosrúcháin a dhéanamh
a mheasfaidh an Chúirt is gá nó is fóirsteanach chun a
chinneadh ar cheart tuilleadh fianaise a thabhairt ar aird;

(b) a ordú go ndéanfar aon doiciméad, foilseán nó rud eile a
bhaineann leis na himeachtaí a thabhairt ar aird;

(c) a ordú d’aon duine arbh fhinné inordaithe a bheadh ann
sna himeachtaí a bhfuil ábhar an achomhairc ann ina
n-aghaidh freastal le go ndéanfar scrúdú air, agus dul faoi
scrúdú, os comhair na Cúirte, cibé acu a gaireadh nó nár
gaireadh sna himeachtaí sin é;

(d) fianaise aon fhinné a ghlacadh, má thairgtear í;

(e) i gcoitinne, cibé ordú a dhéanamh is gá chun an ceartas a
dhéanamh sa chás atá os comhair na Cúirte.

(4) Chun críocha an ailt seo, féadfaidh an Chúirt a ordú go
ndéanfar scrúdú aon fhinné a bhféadfaí a cheangal air freastal faoin
alt seo a sheoladh, ar shlí dá bhforáiltear le rialacha cúirte, os
comhair aon bhreithimh nó oifigigh den Chúirt nó duine eile a
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cheapfaidh an Chúirt chun na críche, agus a cheadú go nglacfar le
haon teistíochtaí a thógfar amhlaidh mar fhianaise os comhair na
Cúirte.

(5) Déanfar an tagairt i bhfo-alt (1) (d) do ghiúiré a fhorléiriú, i
gcás ina raibh an triail os comhair cúirte ina suí di gan ghiúiré, mar
thagairt don chúirt sin.

(6) Leasaítear leis seo alt 32 den Acht Cúirteanna Breithiúnais,
1924, trí “nó ar a iarratas ar chead achomhairc” a chur isteach i
ndiaidh “go dtí go dtabharfar breith ar a athchomharc”.

(7) Beidh éifeacht le deimhniú um chúnamh dlíthiúil a deonaíodh
i ndáil le triail duine chúisithe ar ordaigh an Chúirt faoin alt seo é a
atriail amhail is dá mba rud é gur deonaíodh é i ndáil lena atriail
freisin.

(8) Déanfar na tagairtí in alt 44 (2) den Acht um Chiontaí in
Aghaidh an Stáit, 1939, d’alt 34 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1924,
agus d’alt 5 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1928, a fhorléiriú mar
thagairtí don alt seo.

4.—(1) I gcás ina n-ordófar faoin Acht seo duine a atriail i leith
ciona féadfar, d’ainneoin aon riail dlí, é a dhíotáil agus a thriail arís
agus, má fhaightear ciontach é, féadfar pianbhreith a ghearradh air
mar gheall ar an gcion sin.

(2) I gcás lena mbaineann fo-alt (1), féadfaidh an Chúirt—

(a) i gcás nach mbeidh feidhm ag deimhniú um chúnamh
dlíthiúil i leith an cháis, a ordú go n-íocfaidh an Stát
costais an achomhairc agus na trialach nua, go hiomlán
nó go páirteach, murab é tuairim na Cúirte gurb í an
chosaint ba chionchúis leis an achomharc agus an triail
nua a bheith riachtanach,

(b) a ordú go gcoinneofar an cúisí faoi choimeád nó go ligfear
faoi bhannaí é fad a bheidh an atriail ar feitheamh, ar
cibé téarmaí is cuí leis an gCúirt,

(c) a ordú go ndéanfar aon mhaoin nó aon airgead a
fhorghéillfear, a thabharfar ar ais nó a íocfar de bhua an
chiontaithe nó de bhua aon ordú a dhéanfar ar an gciontú
a choimeád fad a bheidh an atriail ar feitheamh.

5.—(1) Más dealraitheach do chláraitheoir na Cúirte nach
ndéantar aon fhoras substaintiúil achomhairc a shuíomh i bhfógra i
dtaobh iarratais ar chead achomhairc nó, i gcás iarratais faoi alt 2,
nach nochtar cás prima facie san iarratas gur tharla iomrall ceartais
i ndáil leis an gciontú nó go bhfuil an phianbhreith iomarcach,
féadfaidh sé, gan tuarascáil an luathscríbhneora oifigiúil a éileamh,
an t-iarratas a tharchur chuig an gCúirt le haghaidh cinnidh
achomair; agus i gcás ina dtarchuirfear an cás amhlaidh féadfaidh
an Chúirt, má mheasann sí go bhfuil an t-iarratas suaibhreosach nó
cráiteach agus go bhféadfar é a chinneadh gan é a chur ar atráth le
haghaidh éisteachta iomláine, é a dhíbhe go hachomair gan aon
duine a ghairm chun freastal ar an éisteacht nó láithriú thar ceann
an ionchúisimh.
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(2) Féadfaidh breitheamh aonair den Chúirt dlínse na Cúirte faoi
fho-alt (1) a fheidhmiú agus féadfaidh an duine ciontaithe achomharc
a dhéanamh chun na Cúirte in aghaidh cinnidh achomair ar iarratas.

6.—(1) Folóidh tagairtí in ailt 2 go 5 agus 7 don Chúirt tagairtí
don Chúirt Achomhairc Armchúirteanna, agus beidh éifeacht leis na
forálacha sin i ndáil leis an gcúirt sin fairis na modhnuithe is gá.

(2) Chun críocha fho-alt (1)—

(a) déanfar na tagairtí in alt 2 do chiontú nó do phianbhreith
a fhorléiriú mar thagairtí do chiontú nó do phianbhreith
ag armchúirt;

(b) déanfar an tagairt in alt 3 don ghiúiré a fhorléiriú mar
thagairt don armchúirt;

(c) déanfar na tagairtí in alt 3 don triail a fhorléiriú mar
thagairtí don armchúirt;

(d) déanfar an tagairt in alt 3 (3) do Choimisinéir an Gharda
Síochána a fhorléiriú mar thagairt d’Ard-Aidiúnach
Óglaigh na hÉireann;

(e) folóidh an tagairt in alt 4 (1) d’aon riail dlí tagairt d’aon
ní san Acht Cosanta, 1954.

(3) Féadfaidh Coiste Rialacha na nUaschúirteanna, le
comhthoiliú an Aire Dlí agus Cirt, rialacha cúirte a dhéanamh chun
críocha an ailt seo.

7.—(1) Más rud é, maidir le duine—

(a) a bheidh ciontaithe i gcion,

(b) a bheidh, tar éis achomhairc in aghaidh an chiontaithe,
arna chiontú i gcion, agus

(c) a líomhnóidh go ndéanann fíoras nua nó fíoras nua-
aimsithe a shuíomh gur tharla iomrall ceartais i ndáil leis
an gciontú,

go n-achaineoidh sé nó sí ar an Aire Dlí agus Cirt d’fhonn an Rialtas
do chomhairliú don Uachtarán maithiúnas a dheonú faoi Airteagal
13.6 den Bhunreacht agus nach mbeidh aon imeachtaí breise ar
feitheamh i ndáil leis an achomharc, beidh feidhm ag na forálacha
seo a leanas den alt seo.

(2) Déanfaidh an tAire Dlí agus Cirt, nó cuirfidh sé faoi deara go
ndéanfar, cibé fiosrúcháin a mheasfaidh sé is gá agus—

(a) más é a thuairim—

(i) go bhféadfaí déileáil go cuí leis na nithe a ndéileáiltear
leo san achainí ar mhodh iarratais chun na Cúirte de
bhun alt 2, nó

(ii) nár tugadh cás gur tharla iomrall ceartais agus nárbh
aon mhaith tuilleadh imscrúdaithe a dhéanamh,
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cuirfidh sé an méid sin in iúl don achainíoch agus ní dhéanfaidh
sé aon bheart eile, agus

(b) in aon chás eile, molfaidh sé don Rialtas—

(i) gur chóir dó comhairliú don Uachtarán maithiúnas a
dheonú i leith an chiona inar ciontaíodh an
t-iarratasóir, nó

(ii) gur chóir dó coiste a cheapadh de bhun alt 8 chun an
cás a fhiosrú agus tuarascáil a thabhairt air.

(3) I bhfo-alt (1)(c), maidir leis an tagairt d’fhíoras nua is tagairt
í d’fhíoras ab eol don duine ciontaithe tráth na trialach nó na
n-imeachtaí achomhairc agus ar thuig sé an tábhacht a bhí leis, i
gcás ina líomhnóidh sé go bhfuil míniú réasúnach ann i dtaobh é do
mhainneachtain fianaise ar an bhfíoras sin a thabhairt ar aird.

(4) An tagairt i bhfo-alt(1)(c) d’fhíoras nua-aimsithe, is tagairt í
d’fhíoras a aimseoidh an duine ciontaithe nó a thiocfaidh ar a iúl tar
éis na himeachtaí achomhairc iomchuí a bheith cinnte go
críochnaitheach nó d’fhíoras nár thuig an duine ciontaithe nó a
chomhairleoirí an tábhacht a bhí leis le linn na trialach nó na
n-imeachtaí achomhairc.

(5) Déanfar tagairtí i bhfo-ailt (1) agus (2) don Aire Dlí agus Cirt
a fhorléiriú, i ndáil le ciontú ag armchúirt, mar thagairtí don Aire
Cosanta.

(6) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear d’aon fheidhmeanna
de chuid an Aire Dlí agus Cirt i ndáil le hachainí chuige ó dhuine
seachas duine atá luaite i bhfo-alt (1) d’fhonn an Rialtas do
chomhairliú don Uachtarán maithiúnas a dheonú faoi Airteagal 13.6
den Bhunreacht.

8.—(1) Féadfaidh an Rialtas, chun a chumasú dó cinneadh a
dhéanamh i dtaobh comhairliú don Uachtarán nó gan comhairliú
don Uachtarán an ceart maithiúnais a thugtar le hAirteagal 13.6 den
Bhunreacht a fheidhmiú, coiste a bhunú chun fiosrú a dhéanamh faoi
aon cheann de na nithe, nó faoi na nithe go léir, a ndéileáiltear leo
in achainí ar dheonú maithiúnais ag an Uachtarán agus chun
tuarascáil a thabhairt i dtaobh ar chóir, i dtuairim an choiste,
comhairliú amhlaidh don Uachtarán.

(2) Is binse de réir bhrí na nAchtanna um Binsí Fiosrúcháin
(Fianaise), 1921 agus 1979, an coiste.

(3) I gcás ina mbeidh níos mó ná comhalta amháin ar choiste,
déanfaidh an Rialtas duine amháin de na comhaltaí a ainmniú chun
bheith ina chathaoirleach air.

(4) Beidh an duine arb é an coiste é (nó, i gcás ina mbeidh níos
mó ná comhalta amháin ar an gcoiste, cathaoirleach an choiste) ina
bhreitheamh nó ina iarbhreitheamh nó ina abhcóide cleachtach nó
ina aturnae cleachtach a bhfuil seasamh deich mbliana ar a laghad
aige.

(5) Féadfaidh coiste cibé fianaise agus faisnéis eile a ghlacadh is
cuí leis, cibé acu atá nó nach bhfuil nó a bheadh nó nach mbeadh,
an fhianaise nó an fhaisnéis sin inghlactha i gcúirt dlí.
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9.—(1) I gcás ina mbeidh duine ciontaithe i gcion agus—

(a) (i) go mbeidh a chiontú neamhnithe ag an gCúirt ar
iarratas faoi alt 2 nó ar achomharc, nó go mbeidh sé
éigiontaithe in aon atriail, agus

(ii) go mbeidh deimhnithe ag an gCúirt nó ag cúirt na
hatrialach, de réir mar a bheidh, go ndéanann fíoras
nua-aimsithe a shuíomh gur tharla iomrall ceartais,

nó

(b) (i) go mbeidh maithiúnas tugtha dó de thoradh achainí
faoi alt 7, agus

(ii) gurb é tuairim an Aire Dlí agus Cirt go ndéanann
fíoras nua-aimsithe a shuíomh gur tharla iomrall
ceartais,

déanfaidh an tAire, faoi réir fho-ailt (2) agus (3), cúiteamh a íoc
leis an duine ciontaithe nó, i gcás é a bheith marbh, lena ionadaithe
pearsanta dlíthiúla mura rud é gurb inchurtha neamhnochtadh an
fhíorais in am i leith an duine chiontaithe go hiomlán nó go
páirteach.

(2) Beidh an rogha ag duine lena mbaineann fo-alt (1) iarratas a
dhéanamh ar chúiteamh nó caingean a thionscnamh le haghaidh
damáistí ag éirí as an gciontú.

(3) Ní dhéanfar aon chúiteamh a íoc faoin alt seo mura ndéanfar
iarratas ar an gcúiteamh sin chuig an Aire Dlí agus Cirt.

(4) Is é an méid a bheidh i gcúiteamh cibé méid a chinnfidh an
tAire Dlí agus Cirt.

(5) Aon duine a bheidh míshásta le méid an chúitimh a chinnfidh
an tAire, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar
an méid a íocfaidh an tAire faoin alt seo a chinneadh agus is
dámhachtain chríochnaitheach a bheidh i ndámhachtain na hArd-
Chúirte.

(6) I bhfo-alt (1) ciallaíonn “fíoras nua-aimsithe”—

(a) i gcás ina ndearna an Chúirt ciontú a neamhniú ar iarratas
faoi alt 2 nó inar tugadh maithiúnas do dhuine ciontaithe
de thoradh achainí faoi alt 7, nó inar éigiontaíodh é in
aon atriail, fíoras a d’aimsigh sé nó a tháinig ar a iúl tar
éis na himeachtaí achomhairc iomchuí a bheith cinnte go
críochnaitheach nó fíoras nár thuig an duine ciontaithe
nó a chomhairleoirí an tábhacht a bhí leis le linn na
trialach nó na n-imeachtaí achomhairc, agus

(b) i gcás ina ndearna an Chúirt sin ciontú a neamhniú ar
achomharc, fíoras a d’aimsigh an duine ciontaithe nó a
tháinig ar a iúl tar éis an chiontaithe lena mbaineann an
t-achomharc nó fíoras nár thuig an duine ciontaithe nó a
chomhairleoirí an tábhacht a bhí leis le linn na trialach.
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Cúiteamh in iomrall
ceartais.



Admháil neamh-
chomhthacaithe.

Achomharc ón
bPríomh-Chúirt
Choiriúil.

Caiteachais.

Aisghairm.

Gearrtheideal.

Alt 13.
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[Uimh. 40.] [1993.]An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil,
1993.

10.—(1) Más rud é, i dtriail duine ar díotáil, go dtabharfar fianaise
i dtaobh admhála arna déanamh ag an duine sin agus nach mbeidh
an fhianaise sin comhthacaithe, comhairleoidh an breitheamh don
ghiúiré aird chuí a thabhairt ar an easpa comhthacaíochta.

(2) Ní gá do bhreitheamh aon fhoirm áirithe focal a úsáid faoin
alt seo.

11.—(1) Cealaítear, leis seo, an ceart achomhairc chun na Cúirte
Uachtaraí, seachas achomharc faoi alt 34 den Acht um Nós Imeachta
Coiriúil, 1967, in aghaidh breithe ón bPríomh-Chúirt Choiriúil.

(2) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le breith ón bPríomh-
Chúirt Choiriúil a mhéid a bhaineann sí le bailíocht aon dlí ag
féachaint d’fhorálacha an Bhunreachta.

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

13.—Aisghairtear, leis seo, na hachtacháin dá dtagraítear i gcolún
(2) den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a mhéid atá luaite i
gcolún (3) den Sceideal.

14.—Féadfar an tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1993, a ghairm
den Acht seo.

AN SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear

Uimh. agus Bliain Gearrtheideal Méid na hAisghairme

(1) (2) (3)

Uimh. 10 de 1924 An tAcht Cúirteanna Alt 34
Breithiúnais, 1924

Uimh. 15 de 1928 An tAcht Cúirteanna Alt 5
Breithiúnais, 1928

Uimh. 19 de 1983 An tAcht um Alt 18
Achomhairc
Armchúirteanna, 1983


