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Acht do dhéanamh socrú, de bhun Airteagal 34 den Bhunreacht, maidir le bunú na Cúirte
Achomhairc dá dtagraítear i mír ii d’Airteagal 34.2 den Bhunreacht; do shonrú dhlínse na
cúirte; do dhéanamh socrú, i ndáil leis an gcúirt sin, maidir le nithe atá forlíontach i leith
na cúirte agus maidir le breithiúna agus le hoifigigh na cúirte sin; do dhéanamh socrú chun
go bhféadfaidh an Chúirt Uachtarach, in imthosca áirithe, iarratais áirithe arna ndéanamh
chuici i leith breitheanna ón gCúirt Achomhairc nó ón Ard-Chúirt a éisteacht ar shlí
seachas trí éisteacht ó bhéal; do dhéanamh socrú chun go bhféadfaidh an Príomh-
Bhreitheamh nó Uachtarán na Cúirte Achomhairc ordacháin a eisiúint i ndáil le seoladh
achomharc nó iarratas arna ndéanamh chuig an gCúirt Uachtarach nó chuig an gCúirt
Achomhairc; do dhéanamh socrú i ndáil le seoladh imeachtaí os comhair na gcúirteanna
sin; chun na gcríoch sin, do leasú Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh),
1961, Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 agus achtacháin áirithe eile; do
dhéanamh socrú maidir le hachtacháin áirithe a aisghairm; agus do dhéanamh socrú i
dtaobh nithe gaolmhara.

[20 Iúil, 2014]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, tosach feidhme, forléiriú agus comhlua

1. (1) Féadfar an tAcht um an gCúirt Achomhairc, 2014 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo, seachas ailt 5 agus 12(a), i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe, i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch
nó foráil áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch
éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla, agus le haghaidh aisghairm forálacha
éagsúla de na hachtacháin a dhéantar le halt 73.

(3) Maidir leis na hAchtanna Cúirteanna Breithiúnais, 1924 go 2008 agus leis an Acht
seo, a mhéid a leasaítear nó a leathnaítear na hAchtanna sin leis, féadfar na
hAchtanna Cúirteanna Breithiúnais, 1924 go 2014 a ghairm díobh le chéile agus
forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.
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(4) Maidir leis na hAchtanna Oifigeach Cúirte, 1926 go 2012, le hAcht na gCúirteanna
agus na nOifigeach Cúirte, 2009 agus leis an Acht seo, a mhéid a leasaítear nó a
leathnaítear na hAchtanna sin leis, féadfar na hAchtanna Oifigeach Cúirte, 1926 go
2014 a ghairm díobh le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(5) Maidir le hAchtanna na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 go 2013 agus
leis an Acht seo, a mhéid a leasaítear nó a leathnaítear na hAchtanna sin leis, féadfar
Achtanna na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 go 2014 a ghairm díobh le
chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

Mínithe

2. San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1924” an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1924;

ciallaíonn “Acht 1936” an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1936;

ciallaíonn “Acht 1961” Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961;

ciallaíonn “Acht 1995” Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 1995;

ciallaíonn “achtachán”—

(a) Acht den Oireachtas,

(b) reacht a bhí i bhfeidhm i Saorstát Éireann díreach roimh an dáta a tháinig
an Bunreacht i ngníomh agus a leanann i bhfeidhm de bhua Airteagal 50 den
Bhunreacht, nó

(c) ionstraim arna déanamh—

(i) faoi Acht den Oireachtas, nó

(ii) faoi reacht dá dtagraítear i mír (b);

ciallaíonn “an lá bunaithe” an lá a cheapfaidh an Rialtas le hordú faoi alt 5 mar
an lá ar a mbunófar an Chúirt Achomhairc;

ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Rialacháin chun deireadh a chur le deacrachtaí

3. (1) Má éiríonn aon deacracht, ar aon slí, maidir le haon fhoráil—

(a) den Acht seo, nó

(b) d’Airteagal sonraithe den Bhunreacht,

a thabhairt i ngníomh nó i ndáil le hoibriú aon fhorála den sórt sin, féadfaidh an tAire, le
rialacháin, aon ní a dhéanamh is dóigh leis nó léi is gá nó is fóirsteanach chun deireadh a
chur leis an deacracht sin, chun an fhoráil sin a thabhairt i ngníomh nó chun a hoibriú
a áirithiú nó a éascú agus féadfar, le haon rialacháin den sórt sin, aon fhoráil den Acht
seo a mhodhnú a mhéid is gá nó is fóirsteanach chun go mbeidh éifeacht leis an bhforáil
sin chun na gcríoch réamhráite, ach ní dhéanfar rialacháin ar bith faoin alt seo i ndáil
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le haon fhoráil den Acht seo tar éis 2 bhliain dar tosach an lá a tháinig an fhoráil i
ngníomh a bheith caite.

(2) I gcás go mbeartaítear rialacháin a dhéanamh faoin alt seo, leagfar dréacht de na
rialacháin faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar na rialacháin go dtí
go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach díobh sin.

(3) San alt seo, ciallaíonn “Airteagal sonraithe”, i ndáil leis an mBunreacht, Airteagal
34.2, 34.4, 34.5.3°, 34.5.4°, 34A nó 64.

Caiteachais

4. Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a
cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh
an tOireachtas.

CUID 2

An Chúirt Achomhairc

Caibidil 1

An Chúirt Achomhairc a Bhunú

An lá bunaithe

5. Déanfaidh an Rialtas, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá bunaithe chun críocha
an Achta seo.

Bunú agus comhdhéanamh na Cúirte Achomhairc

6. Leasaítear Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), 1961 tríd an alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 1:

“1A. (1) Ar an lá bunaithe, beidh an Chúirt Achomhairc, dá ngairtear an Chúirt
Achomhairc (the Court of Appeal) i mír ii d’Airteagal 34.2 den Bhunreacht,
arna bunú.

(2) Beidh an Chúirt Achomhairc comhdhéanta de na breithiúna seo a leanas:

(a) uachtarán na Cúirte sin, dá ngairfear ‘Uachtarán na Cúirte Achomhairc’
(‘President of the Court of Appeal’);

(b) líon nach mó ná 9 ngnáthbhreitheamh, a ngairfear ‘Breitheamh den Chúirt
Achomhairc’ (‘Judge of the Court of Appeal’) de gach duine díobh.

(3) Beidh an Príomh-Bhreitheamh agus Uachtarán na hArd-Chúirte ina
mbreithiúna breise ex officio den Chúirt Achomhairc.

(4) Beidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc ina bhreitheamh nó ina breitheamh
breise ex officio den Chúirt Uachtarach agus den Ard-Chúirt.

(5) Más rud é, toisc breitheamh den Chúirt Achomhairc a bheith breoite nó ar chúis
ar bith eile, nach mbeidh leorlíon breithiúna den Chúirt Achomhairc ar fáil chun
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gnó na Cúirte sin a dhéanamh nó, mar gheall ar an méid gnó atá le déanamh sa
Chúirt Achomhairc nó ar chúis ar bith eile de bharr staid an ghnó sa Chúirt sin,
gur fóirsteanach an líon breithiúna atá ar fáil chun críocha na Cúirte
Achomhairc a mhéadú go sealadach—

(a) féadfaidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc, tar éis dul i gcomhairle le
hUachtarán na hArd-Chúirte, a iarraidh ar ghnáthbhreitheamh ar bith den
Ard-Chúirt, nó

(b) féadfaidh an Príomh-Bhreitheamh, ar Uachtarán na Cúirte Achomhairc dá
iarraidh sin air nó uirthi, a iarraidh ar ghnáthbhreitheamh ar bith den
Chúirt Uachtarach,

suí sa Chúirt Achomhairc mar bhreitheamh breise di, agus gach
gnáthbhreitheamh den Ard-Chúirt nó den Chúirt Uachtarach, de réir mar a
bheidh, a n-iarrfar sin air nó uirthi amhlaidh, suífidh sé nó sí sa Chúirt
Achomhairc.

(6) Aon uair a shuífidh gnáthbhreitheamh—

(a) den Ard-Chúirt, nó

(b) den Chúirt Uachtarach,

sa Chúirt Achomhairc de bhun fho-alt (5), beidh sé nó sí ina bhreitheamh
nó ina breitheamh breise den Chúirt Achomhairc chun críocha uile na
Cúirte sin.

(7) San alt seo, tá le ‘an lá bunaithe’ an bhrí chéanna atá leis in alt 2 den Acht um
an gCúirt Achomhairc, 2014.”.

Leasú ar alt 2 d’Acht 1961

7. Leasaítear alt 2 d’Acht 1961 trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Acht 2014’ an tAcht um an gCúirt Achomhairc, 2014;

ciallaíonn ‘an Chúirt Achomhairc’ an Chúirt arna bunú le halt 1A den
Phríomh-Acht;”.

Dlínse ghinearálta na Cúirte Achomhairc

8. Leasaítear Acht 1961 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 7:

“7A. (1) Is uaschúirt taifid an Chúirt Achomhairc agus beidh dlínse achomhairc
aici mar a fhorordaítear leis an mBunreacht.

(2) Faoi réir fhorálacha Airteagal 64 den Bhunreacht agus alt 78(3) d’Acht
2014, beidh ag an gCúirt Achomhairc an dlínse achomhairc uile a bhí,
díreach roimh an lá bunaithe, dílsithe don Chúirt Uachtarach nó
infheidhmithe aici.

(3) Faoi réir alt 78(1) d’Acht 2014, beidh ag an gCúirt Achomhairc an dlínse
uile a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, dílsithe don Chúirt Achomhairc
Choiriúil nó infheidhmithe aici.
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(4) Faoi réir alt 78(2) agus (3) d’Acht 2014, beidh ag an gCúirt Achomhairc an
dlínse uile a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, dílsithe don Chúirt
Achomhairc Armchúirteanna nó infheidhmithe aici.

(5) Féadfaidh an Chúirt Achomhairc suí i ranna ina mbeidh 3 bhreitheamh
(lena n-áirítear breithiúna atá, de bhua alt 1A(3) nó (6) d’Acht na
gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), 1961, ina mbreithiúna breise
den Chúirt Achomhairc) agus féadfaidh na ranna suí an tráth céanna.

(6) D’ainneoin ghinearáltacht fho-alt (5), féadfaidh na daoine seo a leanas
iarratas idirbhreitheach i ndáil le hachomharc atá os comhair na Cúirte
Achomhairc nó, mura rud é nach mbaineann an t-achomharc féin ach
amháin le ní nóis imeachta, aon iarratas nó tairiscint nóis imeachta maidir
leis an ní, a éisteacht agus a chinneadh—

(a) Uachtarán na Cúirte Achomhairc ina shuí ina aonar nó ina suí ina
haonar, nó

(b) aon bhreitheamh eile den Chúirt Achomhairc, ina shuí ina aonar nó ina
suí ina haonar, a ainmneoidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc chun na
críche sin.

(7) I gcás go mbeidh a dlínse i leith ní coiriúil atá os a comhair á feidhmiú ag
an gCúirt Achomhairc ansin, mura ní é a mbeadh ceist le réiteach i ndáil
leis i dtaobh bail a bheith nó gan a bheith ar aon dlí, ag féachaint
d’fhorálacha an Bhunreachta, is í an bhreith a thabharfaidh an tromlach
de bhreithiúna na Cúirte a éistfidh an cás breith na Cúirte Achomhairc
agus déanfaidh cibé breitheamh de bhreithiúna na Cúirte a ordóidh an
Chúirt sin an bhreith a fhógairt agus ní fhógrófar aon tuairim eile, ag aontú
nó ag easaontú leis an mbreith sin, ná ní nochtfar gurb ann d’aon tuairim
eile den sórt sin.

(8) Folóidh an dlínse a dhílsítear don Chúirt Achomhairc gach cumhacht,
dualgas agus údarás atá teagmhasach leis an dlínse a dhílsítear amhlaidh.

(9) San alt seo—

(a) tá le ‘an lá bunaithe’ an bhrí chéanna atá leis in alt 2 d’Acht 2014, agus

(b) folaíonn tagairt do ‘iarratas idirbhreitheach’ tagairt d’iarratas a fhéadfar
a dhéanamh faoi aon achtachán chun na Cúirte Achomhairc in
imeachtaí coiriúla maidir le deimhniú um theideal chun cúnaimh
dhlíthiúil a dheonú.”.

Cumhacht na Cúirte Achomhairc chun bac a chur ar imeachtaí ionas go bhféadfaidh na
páirtithe iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí in imthosca áirithe

9. Leasaítear Acht 1961 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 7A (a chuirtear
isteach le halt 8 den Acht um an gCúirt Achomhairc, 2014):

“7B. (1) Gan dochar do dhlínse na Cúirte Uachtaraí mar a fhorordaítear leis an
mBunreacht, i gcás go mbeidh imeachtaí i leith achomharc i gcoinne
breith ón Ard-Chúirt os comhair na Cúirte Achomhairc, féadfaidh an
Chúirt Achomhairc—
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(a) as a treoir féin, nó

(b) ar iarratas chuige sin chuici ó pháirtí amháin nó níos mó (dá ngairtear
‘an t-iarratasóir’ san alt seo) sna himeachtaí,

bac a chur, le hordú, ar na himeachtaí a bheidh os a comhair ionas go bhféadfaidh
an t-iarratasóir iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí ar chead
achomhairc faoi Airteagal 34.5.4° den Bhunreacht i gcoinne bhreith na hArd-
Chúirte.

(2) Ní fhéadfaidh an Chúirt Achomhairc ordú a dhéanamh chun bac a chur ar
imeachtaí faoi fho-alt (1) ach amháin más rud é—

(a) nár éist an Chúirt Achomhairc na himeachtaí lena mbaineann go
hiomlán nó go páirteach, agus

(b) go dtoileoidh na páirtithe sna himeachtaí le hordú den sórt sin a
dhéanamh.

(3) I gcás go ndéanfaidh an Chúirt Achomhairc ordú chun bac a chur ar
imeachtaí faoi fho-alt (1), ní fhéadfar aon bheart eile a dhéanamh i leith
na n-imeachtaí sin, seachas le cead ón gCúirt Achomhairc, go dtí cibé tráth
a dhéanfaidh an Chúirt Uachtarach cinneadh i leith an iarratais ar chead
achomhairc.

(4) I gcás go ngéillfidh an Chúirt Uachtarach d’iarratas ar chead achomhairc i
leith imeachtaí is ábhar d’ordú faoi fho-alt (1), déanfaidh an Chúirt
Achomhairc, i leith na n-imeachtaí a bheidh os a comhair, a fhoráil le
hordú go scoirfear de na himeachtaí sin, agus ní bhainfidh an t-ordú scoir
sin ach amháin leis na forais ar ar dheonaigh an Chúirt Uachtarach cead
achomhairc.

(5) I gcás go ndiúltóidh an Chúirt Uachtarach d’iarratas ar chead achomhairc
i leith imeachtaí is ábhar d’ordú faoi fho-alt (1), déanfaidh an Chúirt
Achomhairc cibé ordú is cuí léi chun a fhoráil go leanfar de na himeachtaí.

(6) Maidir leis an alt seo, is alt é i dteannta, agus ní alt é in ionad, aon
chumhacht de chuid na Cúirte Achomhairc chun bac a chur ar imeachtaí
a bheidh os a comhair.

(7) Chun críocha an ailt seo, ní mheasfar gur éisteadh achomharc go páirteach
de bhíthin gur éist an Chúirt Achomhairc iarratas idirbhreitheach i ndáil
leis an achomharc nó, mura rud é nach mbaineann an t-achomharc féin
ach amháin le ní nóis imeachta, de bhíthin gur éist an Chúirt Uachtarach
aon iarratas nó tairiscint nóis imeachta maidir leis an ní.”.

Féadfaidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc ordacháin chleachtais a eisiúint

10. Leasaítear Acht 1961 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 7B (a chuirtear
isteach le halt 9 den Acht um an gCúirt Achomhairc, 2014):

“7C. (1) Ar mhaithe le riaradh an cheartais agus le himeachtaí a chinneadh ar
mhodh atá cóir agus dlúsúil agus ar dóigh dó costas na n-imeachtaí sin
a íoslaghdú—
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(a) féadfaidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc ina shuí ina aonar nó ina
suí ina haonar, nó

(b) féadfaidh aon bhreitheamh eile den Chúirt Achomhairc, ina shuí ina
aonar nó ina suí ina haonar, a ainmneoidh Uachtarán na Cúirte
Achomhairc chun na críche sin,

faoi réir aon ordachán cleachtais a eiseofar faoi fho-alt (2), aon ordú a
dhéanamh nó aon ordachán a thabhairt is dóigh leis nó léi is cuí i ndáil le
seoladh imeachtaí os comhair na Cúirte Achomhairc.

(2) Ar mhaithe le riaradh an cheartais agus le himeachtaí a chinneadh ar
mhodh atá cóir agus dlúsúil agus ar dóigh dó costas na n-imeachtaí sin a
íoslaghdú, féadfaidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc ordacháin a eisiúint
(dá ngairtear ‘ordacháin chleachtais’ san alt seo) i ndáil le hachomhairc nó
iarratais arna ndéanamh chun na Cúirte Achomhairc a sheoladh.

(3) Féadfaidh go mbainfidh ordachán cleachtais—

(a) le himeachtaí sibhialta nó coiriúla, nó leo araon, nó

(b) le haicme nó le haicmí imeachtaí sibhialta nó coiriúla, nó leo araon,

agus féadfar foráil a dhéanamh leis maidir le cibé nithe teagmhasacha,
forlíontacha agus iarmhartacha, lena n-áirítear i leith mainneachtain déanamh
de réir aon ní dá bhforáiltear in ordachán, is dealraitheach d’Uachtarán na
Cúirte Achomhairc is gá nó is fóirsteanach chun críocha an ordacháin.

(4) Déanfar ordachán cleachtais a fhoilsiú ar cibé modh a ordóidh Uachtarán
na Cúirte Achomhairc.

(5) Ní dochar an t-alt seo d’aon chumhachtaí de chuid na Cúirte Achomhairc
i leith imeachtaí a bheidh os a comhair.

(6) San alt seo—

folaíonn ‘achomharc’ crosachomharc nó iarraidh chun athrú a dhéanamh ar
ordú faoi achomharc;

folaíonn ‘páirtí’ fógrapháirtí nó páirtí a gceadóidh an Chúirt Achomhairc dó
nó di idirghabháil a dhéanamh in imeachtaí.”.

Caibidil 2

Breithiúna den Chúirt Achomhairc a Cheapadh

Leasú ar alt 5 d’Acht 1961

11. Leasaítear alt 5 (a leasaíodh le halt 4 d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach
Cúirte, 2002) d’Acht 1961—

(a) i bhfo-alt (2)(a), trí “den Chúirt Uachtarach, den Chúirt Achomhairc” a chur in
ionad “den Chúirt Uachtarach”,
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(b) i bhfo-alt (2)(b), trí “den Chúirt Uachtarach, den Chúirt Achomhairc” a chur in
ionad “den Chúirt Uachtarach”,

(c) i bhfo-alt (2)(c), trí “den Chúirt Uachtarach, den Chúirt Achomhairc” a chur in
ionad “den Chúirt Uachtarach”,

(d) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Beidh gnáthbhreitheamh den Chúirt Uachtarach cáilithe lena
cheapadh nó lena ceapadh mar Uachtarán na hArd-Chúirte, mar
Uachtarán na Cúirte Achomhairc nó ina Phríomh-Bhreitheamh nó
ina Príomh-Bhreitheamh.”,

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Beidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc cáilithe lena cheapadh nó
lena ceapadh mar ghnáthbhreitheamh den Chúirt Uachtarach nó ina
Phríomh-Bhreitheamh nó ina Príomh-Bhreitheamh.”,

(f) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Beidh gnáthbhreitheamh den Chúirt Achomhairc cáilithe lena
cheapadh nó lena ceapadh mar ghnáthbhreitheamh den Chúirt
Uachtarach nó mar Uachtarán na hArd-Chúirte, mar Uachtarán na
Cúirte Achomhairc nó ina Phríomh-Bhreitheamh nó ina Príomh-
Bhreitheamh.”,

agus

(g) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(6) Beidh Uachtarán na hArd-Chúirte cáilithe lena cheapadh nó lena
ceapadh mar ghnáthbhreitheamh den Chúirt Achomhairc nó den
Chúirt Uachtarach nó mar Uachtarán na Cúirte Achomhairc nó ina
Phríomh-Bhreitheamh nó ina Príomh-Bhreitheamh.

(7) Beidh gnáthbhreitheamh den Ard-Chúirt cáilithe lena cheapadh nó
lena ceapadh mar ghnáthbhreitheamh den Chúirt Achomhairc nó den
Chúirt Uachtarach nó mar Uachtarán na hArd-Chúirte, mar
Uachtarán na Cúirte Achomhairc nó ina Phríomh-Bhreitheamh nó ina
Príomh-Bhreitheamh.”.

Leasú ar Acht 1995

12. Leasaítear Acht 1995—

(a) in alt 12—

(i) tríd an alt sin a ainmniú mar fho-alt (1),

(ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “an Bord”:

“tá le ‘an lá bunaithe’ an bhrí chéanna atá leis in alt 2 den Acht um an gCúirt
Achomhairc, 2014;”,
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(iii) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “oifig
bhreithiúnach”:

“ciallaíonn ‘oifig bhreithiúnach’ oifig arb é atá inti oifig gnáthbhreithimh den
Chúirt Uachtarach, gnáthbhreithimh den Chúirt Achomhairc,
gnáthbhreithimh den Ard-Chúirt, gnáthbhreithimh den Chúirt Chuarda,
sainbhreithimh den Chúirt Chuarda, nó breithimh den Chúirt Dúiche
(seachas Uachtarán na Cúirte Dúiche).”,

agus

(iv) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(2) Maidir le hoifig gnáthbhreithimh den Chúirt Achomhairc dá
dtagraítear sa mhíniú ar ‘oifig bhreithiúnach’, measfar, ar thosach
feidhme alt 12(a) den Acht um an gCúirt Achomhairc, 2014, gur oifig
bhreithiúnach í agus beidh éifeacht léi dá réir sin chun críocha na
Coda seo is cuma cé acu a thosaíonn nó nach dtosaíonn feidhm alt
12(a) den Acht sin roimh an lá bunaithe.”,

(b) in alt 13(2)(a), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (i):

“(ia) Uachtarán na Cúirte Achomhairc,”,

(c) in alt 15, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Ar éag nó scor d’Uachtarán na Cúirte Achomhairc, beidh an
gnáthbhreitheamh den Chúirt Achomhairc is sinsearaí a bheidh ar
fáil de thuras na huaire ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord
go dtí go gceapfar Uachtarán ar an gCúirt Achomhairc.”,

agus

(d) in alt 16(7) (a leasaíodh le halt 192 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta,
2012)—

(i) i mír (a), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (i):

“(i) ceanglais fho-alt (2) d’alt 5 (a leasaítear le halt 11 den Acht um
an gCúirt Achomhairc, 2014) d’Acht 1961 (i gcás ceapachán
chun oifig gnáthbhreithimh den Chúirt Uachtarach,
gnáthbhreithimh den Chúirt Achomhairc nó gnáthbhreithimh
den Ard-Chúirt),”,

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) (i) Ní dhéanfaidh an Bord duine a mholadh don Aire faoin alt seo
ach amháin más é tuairim an Bhoird—

(I) gur léirigh an duine ina chleachtadh nó ina cleachtadh mar
abhcóide nó mar aturnae méid inniúlachta agus méid
ionracais is cuí don cheapachán lena mbaineann agus atá
ar comhréir leis,
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(II) i gcás ceapachán chun oifig gnáthbhreithimh den Chúirt
Uachtarach, gnáthbhreithimh den Chúirt Achomhairc nó
gnáthbhreithimh den Ard-Chúirt, go bhfuil eolas cuí ag an
duine maidir le breitheanna, agus go bhfuil eolas cuí agus
taithí chuí aige nó aici maidir le cleachtas agus nós
imeachta, na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus
na hArd-Chúirte,

(III) go bhfuil an duine oiriúnach ó thaobh carachtair agus
meoin de,

(IV) go gcomhlíonann an duine ceanglais alt 19 den Acht seo,
agus

(V) go bhfuil an duine oiriúnach thairis sin.

(ii) Le linn don Bhord a chinneadh an bhfuil ceanglais fhomhír (i)(II) á
gcomhlíonadh, beidh aird aige, go háirithe, ar chineál agus réim chleachtadh
an duine lena mbaineann a mhéid a bhaineann sé lena sheoladh pearsanta
nó lena seoladh pearsanta ar imeachtaí sa Chúirt Uachtarach, sa Chúirt
Achomhairc agus san Ard-Chúirt cibé acu mar abhcóide nó mar aturnae a
bheidh ag teagasc abhcóide, nó mar abhcóide agus mar aturnae a bheidh
teagasc abhcóide, sna himeachtaí sin.”,

agus

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) Maidir le mír (b)(i)(II), a mhéid a bhaineann sí le heolas maidir le
breitheanna de chuid na Cúirte Achomhairc, agus maidir le
cleachtas agus nós imeachta na Cúirte Achomhairc, ní bheidh
feidhm aici i ndáil le céadcheapadh bhreithiúna na Cúirte
Achomhairc.”.

Comhairle maidir le ceapachán chun oifige breithiúnaí

13. Leasaítear Acht 1995 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 17 (a leasaíodh le halt
9 d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2002):

“17. I gcás go mbeartóidh an Rialtas comhairliú don Uachtarán duine atá,
de thuras na huaire—

(a) ina bhreitheamh nó ina breitheamh den Chúirt Achomhairc,

(b) ina bhreitheamh nó ina breitheamh den Ard-Chúirt,

(c) ina bhreitheamh nó ina breitheamh nó ina shainbhreitheamh nó ina
sainbhreitheamh den Chúirt Chuarda, nó

(d) ina bhreitheamh nó ina breitheamh den Chúirt Dúiche,

nó atá incháilithe lena cheapadh nó lena ceapadh chun na Cúirte
Uachtaraí, chun na Cúirte Achomhairc nó chun na hArd-Chúirte faoi alt
5(2)(b) (a leasaítear le halt 11 den Acht um an gCúirt Achomhairc, 2014)
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d’Acht 1961 a cheapadh chun oifige breithiúnaí, ní bheidh feidhm ag
forálacha alt 16 den Acht seo.”.

Caibidil 3

Luach Saothair Breithiúna, etc.

Leasú ar alt 46 d’Acht 1961

14. (1) Leasaítear alt 46 d’Acht 1961—

(a) i bhfo-alt (4)—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) an luach saothair is iníoctha faoin Acht seo le breitheamh den
Chúirt Uachtarach, den Chúirt Achomhairc, den Ard-Chúirt, den
Chúirt Chuarda nó den Chúirt Dúiche, agus”,

agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) an pinsean is iníoctha faoin Acht seo le breitheamh den Chúirt
Uachtarach, den Chúirt Achomhairc, den Ard-Chúirt, den Chúirt
Chuarda nó den Chúirt Dúiche, agus”,

(b) i bhfo-alt (9A) (a cuireadh isteach le halt 10 den Acht um Bearta Airgeadais
Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail (Leasú), 2011)—

(i) trí “Faoi réir fho-alt (9B), is iad seo a leanas na suimeanna bliantúla is
iníoctha mar luach saothair le gach breitheamh ar leith den Chúirt
Uachtarach, den Chúirt Achomhairc, den Ard-Chúirt, den Chúirt Chuarda
agus den Chúirt Dúiche a cheapfar chun aon cheann de na hoifigí
breithiúnacha sin ar thosach feidhme alt 10 den Acht um Bearta Airgeadais
Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail (Leasú), 2011, nó dá éis sin,
eadhon” a chur in ionad “Faoi réir fho-alt (9B), is iad seo a leanas na
suimeanna bliantúla is iníoctha mar luach saothair le gach breitheamh ar leith
den Chúirt Uachtarach, den Ard-Chúirt, den Chúirt Chuarda agus den Chúirt
Dúiche a cheapfar chun aon cheann de na hoifigí breithiúnacha sin ar thosach
feidhme alt 10 den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le
Leas an Phobail (Leasú), 2011, nó dá éis sin, eadhon”,

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) le hUachtarán na Cúirte Achomhairc, suim €200,000,”,

agus

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(cc) le gach gnáthbhreitheamh den Chúirt Achomhairc, suim €177,803,”,

agus
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(c) i bhfo-alt (9C)(a) (a cuireadh isteach le halt 10 den Acht um Bearta Airgeadais
Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail (Leasú), 2011), trí “den Chúirt
Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “den Chúirt Uachtarach,”.

Leasú ar Acht na gCúirteanna Breithiúnais agus na nOifigeach Cúirte (Aoisliúntas), 1961

15. Leasaítear Acht na gCúirteanna Breithiúnais agus na nOifigeach Cúirte
(Aoisliúntas), 1961—

(a) in alt 2—

(i) i bhfo-alt (1)(a), trí “den Chúirt Uachtarach, den Chúirt Achomhairc,” a chur
in ionad “den Chúirt Uachtarach,”,

(ii) i bhfo-alt (2A)(a), trí “den Chúirt Uachtarach, den Chúirt Achomhairc,” a
chur in ionad “den Chúirt Uachtarach,”,

(iii) i bhfo-alt (3), trí “den Chúirt Uachtarach, den Chúirt Achomhairc,” a chur
in ionad “den Chúirt Uachtarach,”, agus

(iv) i bhfo-alt (4), trí “den Chúirt Uachtarach, den Chúirt Achomhairc,” a chur
in ionad “den Chúirt Uachtarach,”,

(b) in alt 7(2)(a), trí “den Chúirt Uachtarach, den Chúirt Achomhairc” a chur in
ionad “den Chúirt Uachtarach”, agus

(c) in alt 8, trí “na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc,” a chur in ionad “na
Cúirte Uachtaraí,”.

Pinsin bhreithiúna na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArd-Chúirte

16. Leasaítear Acht 1961 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 6:

“6. (1) Faoi réir Chaibidil 2 de Chuid 2 den Acht um Pinsin na Seirbhíse
Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012, beidh feidhm ag na
forálacha a leagtar amach i gCuid I den Dara Sceideal a ghabhann
leis an Acht seo maidir le pinsin bhreithiúna na Cúirte Uachtaraí, na
Cúirte Achomhairc agus na hArd-Chúirte.

(2) I gcás go gcuirfear breitheamh den Chúirt Uachtarach, den Chúirt
Achomhairc nó den Ard-Chúirt as oifig mar gheall ar éagumas,
measfar, chun críche pinsin, gur scar sé nó sí lena oifig nó lena hoifig
mar gheall ar easláinte bhuan.”.

Leasú ar Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) (Leasú), 1991

17. Leasaítear Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) (Leasú), 1991—

(a) in alt 1—

(i) sa mhíniú ar “breitheamh”, trí “den Chúirt Uachtarach, breitheamh den
Chúirt Achomhairc,” a chur in ionad “den Chúirt Uachtarach,”,

(ii) i mír (a) den mhíniú ar “seirbhís”, trí “den Chúirt Uachtarach, den Chúirt
Achomhairc” a chur in ionad “den Chúirt Uachtarach”,



[2014.] [Uimh. 18.]An tAcht um an gCúirt Achomhairc, 2014

(b) in alt 2(a), trí “den Chúirt Uachtarach, den Chúirt Achomhairc” a chur in ionad
“den Chúirt Uachtarach”, agus

(c) in alt 6(6), i mír (a) den mhíniú ar “aois chuí”, trí “den Chúirt Uachtarach, den
Chúirt Achomhairc,” a chur in ionad “den Chúirt Uachtarach,”.

Aois scoir breithimh den Chúirt Achomhairc

18. Leasaítear Acht 1995 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 47:

“47A. (1) Faoi réir fho-alt (2), 70 bliain an aois scoir do bhreitheamh den
Chúirt Achomhairc.

(2) Más rud é—

(a) díreach roimh thosach feidhme an ailt seo (a chuirtear isteach
le halt 18 den Acht um an gCúirt Achomhairc, 2014), go
sealbhaíonn duine oifig dá dtagraítear in alt 47(2) nó (3), agus

(b) go ndéantar, ar an tosach feidhme sin nó dá éis, an duine a
cheapadh chun bheith ina bhreitheamh nó ina breitheamh den
Chúirt Achomhairc,

72 bhliain an aois scoir don duine sin.”.

Caibidil 4

Uachtarán na Cúirte Achomhairc

Uachtarán na Cúirte Achomhairc

19. Leasaítear Acht 1961 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 7C (a chuirtear
isteach le halt 10 den Acht um an gCúirt Achomhairc, 2014):

“7D. Is feidhm de chuid Uachtarán na Cúirte Achomhairc dáileadh agus
leithroinnt ghnó na Cúirte Achomhairc a shocrú, lena n-áirítear ranna na
Cúirte dá dtagraítear in alt 7A(5) a shocrú agus tionól agus scor na ranna
sin.”.

Leasú ar alt 35 d’Acht 1936

20. Leasaítear alt 35 (a leasaíodh le halt 64 den Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2011) d’Acht 1936—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán na hArd-Chúirte, taistealóidh
agus suífidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc, más cuí leis nó léi agus
nuair is cuí leis nó léi, mar bhreitheamh den Ard-Chúirt ar Cuaird, agus
taistealóidh agus suífidh gach breitheamh eile den Chúirt Achomhairc
mar bhreitheamh den Ard-Chúirt ar Cuaird nuair a iarrfaidh Uachtarán
na Cúirte Achomhairc air nó uirthi déanamh amhlaidh, agus beidh gach
breitheamh eile den sórt sin, le linn dó nó di taisteal agus suí amhlaidh,
ina bhreitheamh breise nó ina breitheamh breise den Ard-Chúirt.”,
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(b) i bhfo-alt (2), trí “Tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán na hArd-Chúirte,
taistealóidh agus suífidh an Príomh-Bhreitheamh, más cuí leis nó léi agus nuair
is cuí leis nó léi” a chur in ionad “Taistealóidh agus suífidh an Príomh-
Bhreitheamh, más cuí leis nó léi agus nuair is cuí leis nó léi”, agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Cinnfidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc, tar éis cibé comhchomhairle
is cuí leis nó léi leis na breithiúna lena mbaineann, maidir le gach suí den
Ard-Chúirt ar Cuaird, na breithiúna éagsúla den Chúirt Achomhairc a
n-iarrfar orthu taisteal agus suí chun críocha na suíonna sin, agus an
breitheamh, nó na breithiúna, ar leith a thaistealóidh agus a shuífidh
amhlaidh ar gach Ard-Chúirt ar Cuaird, agus féadfaidh Uachtarán na
Cúirte Achomhairc aon chinneadh den sórt sin a athrú.”.

Caibidil 5

Rialacha, etc.

Leasú ar alt 36 d’Acht 1924

21. Leasaítear alt 36 d’Acht 1924 —

(a) tríd an alt sin a ainmniú mar fho-alt (1), agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(2) San Acht seo, folaíonn tagairt do Chuid 1 tagairt—

(a) d’Airteagal 64 den Bhunreacht, agus

(b) don Acht um an gCúirt Achomhairc, 2014.”.

Leasú ar alt 67 d’Acht 1936

22. Leasaítear alt 67 (a leasaíodh le halt 20 den Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2008) den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1936—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Is iad a bheidh ar Choiste Rialacha na nUaschúirteanna (‘an Coiste’) 7
gcomhalta ex officio agus 10 gcomhalta ainmnithe.”,

(b) i bhfo-alt (3)—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) Uachtarán na Cúirte Achomhairc, a bheidh ina leaschathaoirleach ar
an gCoiste,”,

agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) Uachtarán na hArd-Chúirte,”,



[2014.] [Uimh. 18.]An tAcht um an gCúirt Achomhairc, 2014

(c) i bhfo-alt (4), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) beidh 2 acu ina ngnáthbhreithiúna de chuid na Cúirte Achomhairc arna
n-ainmniú ag Uachtarán na Cúirte Achomhairc;”,

(d) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) 7 gcomhalta is córam don Choiste.”,

agus

(e) i bhfo-alt (9), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) i gcás Uachtarán na Cúirte Achomhairc, ina ghnáthbhreitheamh nó ina
gnáthbhreitheamh den Chúirt Achomhairc,”.

Leasú ar alt 14 d’Acht 1961

23. Leasaítear alt 14 d’Acht 1961—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Maidir leis an dlínse a dhílsítear don Chúirt Achomhairc agus
d’Uachtarán na Cúirte Achomhairc faoi seach nó is infheidhmithe acu
faoi seach, feidhmeofar í, a mhéid a bhaineann le pléadáil, cleachtas
agus nós imeachta i gcoitinne, lena n-áirítear dliteanas i leith costas, ar
an modh a fhoráiltear le rialacha cúirte, agus, i gcás nach mbeidh aon
fhoráil sna rialacha sin agus fad nach mbeidh aon riail ann ina taobh,
feidhmeofar í chomh dlúth agus is féidir é leis an modh ar a bhféadfadh
na cúirteanna nó na breithiúna faoi seach, a raibh an dlínse sin
infheidhmithe acu faoi seach díreach roimh an lá bunaithe (de réir bhrí
alt 2 d’Acht 2014), í a fheidhmiú.”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Féadfaidh rialacha cúirte, maidir le himeachtaí agus ábhair (nach
imeachtaí coiriúla ná ábhair choiriúla ná ábhair a bhaineann le saoirse an
duine) san Ard-Chúirt, sa Chúirt Achomhairc agus sa Chúirt Uachtarach,
a údarú do Mháistir na hArd-Chúirte agus do phríomhoifigigh eile, de
réir bhrí na nAchtanna Oifigeach Cúirte, 1926 go 2014, feidhmeanna,
cumhachtaí agus dlínse a fheidhmiú i gcásanna neamhchonspóidithe agus
cuntais a ghlacadh, fiosrúcháin a dhéanamh agus orduithe de chineál
idirbhreitheach a dhéanamh.”.

Caibidil 6

Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc

Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc agus Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc

24. Leasaítear an tAcht Oifigigh Cúirte, 1926 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 20 (a leasaíodh le halt 3 d’Acht 1961):
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“20A. (1) A luaithe is féidir tar éis an lae bunaithe, beidh ann, agus beidh ag
gabháil leis an gCúirt Achomhairc—

(a) oifig ar a dtabharfar Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc,
agus

(b) cláraitheoir ar a dtabharfar Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc.

(2) Beidh Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc faoi bhainistiú
Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc agus déanfar san Oifig sin gnó uile na
Cúirte Achomhairc (ach amháin cibé gnó a gceanglaítear de thuras na
huaire le dlí gur breitheamh amháin nó níos mó de bhreithiúna na Cúirte
sin a dhéanfaidh é nó gur os comhair breithimh amháin nó níos mó de
bhreithiúna na Cúirte sin a dhéanfar é).

(3) Beidh maoirseacht agus rialú Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc ag
Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc ach, i bhfeidhmiú na maoirseachta agus
an rialaithe sin, beidh sé nó sí faoi réir stiúradh ginearálta na Seirbhíse
Cúirteanna maidir le gach ní a bhaineann le riarachán ginearálta agus faoi
réir ordacháin Uachtarán na Cúirte Achomhairc maidir le gach ní a
bhaineann le seoladh na coda sin de ghnó na Cúirte Achomhairc a
gceanglaítear de thuras na huaire le dlí gur breitheamh amháin nó níos mó
de bhreithiúna na Cúirte sin a dhéanfaidh í nó gur os comhair breithimh
amháin nó níos mó de bhreithiúna na Cúirte sin a dhéanfar í.

(4) I dteannta na maoirseachta agus an rialaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3),
gníomhóidh Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc mar chláraitheoir don
Chúirt sin agus comhallfaidh agus comhlíonfaidh sé nó sí, i ndáil leis an
gCúirt sin, na dualgais agus na feidhmeanna sin go léir a chomhallann agus
a chomhlíonann cláraitheoir cúirte de ghnáth agus, freisin, beidh aige nó
aici agus feidhmeoidh sé nó sí cibé cumhachtaí agus údaráis agus
comhallfaidh agus comhlíonfaidh sé nó sí cibé dualgais agus feidhmeanna
a shannfar dó nó di ó am go ham le haon achtachán nó riail cúirte.

(5) San alt seo, tá le ‘an lá bunaithe’ an bhrí chéanna atá leis in alt 2 den Acht
um an gCúirt Achomhairc, 2014.”.

Ionadaithe do phríomhoifigigh— oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc

25. Leasaítear an tAcht Oifigigh Cúirte, 1926 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 28:

“28A. Féadfaidh an tSeirbhís Chúirteanna duine amháin de na hoifigigh a bheidh
de thuras na huaire ag fónamh in Oifig Chláraitheoir na Cúirte
Achomhairc a ainmniú chun bheith ina ionadaí nó ina hionadaí don
phríomhoifigeach ag a mbeidh bainistiú na hoifige sin faoin Acht seo agus,
le linn gach tréimhse a bheidh an príomhoifigeach sin as láthair go
sealadach agus le linn gach tréimhse a bheidh sé nó sí faoi éagumas go
sealadach de dheasca breoiteachta agus le linn gach ócáide ar a mbeidh
oifig an Chláraitheora folamh agus an t-ainmniú sin gan chúlghairm, beidh
ag gach oifigeach a ainmneofar amhlaidh agus feidhmeoidh sé nó sí na
cumhachtaí agus na húdaráis agus comhallfaidh agus comhlíonfaidh sé nó
sí na dualgais agus na feidhmeanna a bheidh de thuras na huaire dílsithe
le dlí don phríomhoifigeach sin.”.
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Leasú ar alt 55 d’Acht 1961

26. Leasaítear alt 55 d’Acht 1961 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Beidh feidhm ag na forálacha a leagtar amach san Ochtú Sceideal (a
leasaítear le halt 44 d’Acht 2014) maidir le hoifigí agus oifigigh a bheidh
ag gabháil leis an Ard-Chúirt, leis an gCúirt Achomhairc, leis an gCúirt
Uachtarach agus le hUachtarán na hArd-Chúirte, faoi seach.”.

Leasú ar alt 9 den Acht Oifigeach Cúirte, 1945

27. Leasaítear alt 9 den Acht Oifigeach Cúirte, 1945 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur
in ionad fho-alt (2):

“(2) Maidir leis an gcumhacht a thugtar don tSeirbhís Chúirteanna le fo-alt (1)—

(a) i gcás go bhfuil an t-oifigeach a gceanglaítear air nó uirthi dualgais oifige eile a
chomhlíonadh ag gabháil leis an gCúirt Uachtarach, ní dhéanfar í a fheidhmiú
ach amháin tar éis dul i gcomhairle leis an bPríomh-Bhreitheamh,

(b) i gcás go bhfuil an t-oifigeach sin ag gabháil leis an gCúirt Achomhairc, ní
dhéanfar í a fheidhmiú ach amháin tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán na
Cúirte Achomhairc, agus

(c) i gcás go bhfuil an t-oifigeach sin ag gabháil leis an Ard-Chúirt, ní dhéanfar í a
fheidhmiú ach amháin tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán na hArd-Chúirte.”.

Caibidil 7

Ginearálta

Tosaíocht bhreithiúna na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArd-Chúirte

28. Leasaítear Acht 1924 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 9:

“9. Is mar a leanas a bheidh tosaíocht na mbreithiúna:

(a) beidh an Príomh-Bhreitheamh ar tosach;

(b) tiocfaidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc i ndiaidh an Phríomh-
Bhreithimh;

(c) tiocfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte i ndiaidh Uachtarán na Cúirte
Achomhairc;

(d) ansin tiocfaidh breithiúna na Cúirte Uachtaraí is iarPhríomh-
Bhreithiúna, gach duine díobh de réir ord a cheaptha nó a ceaptha mar
Phríomh-Bhreitheamh;

(e) ina ndiaidh sin tiocfaidh breithiúna eile na Cúirte Uachtaraí, seachas
breithiúna ex officio na Cúirte sin lena mbaineann míreanna (f) agus
(g), gach duine díobh de réir ord a chéadcheaptha nó a céadcheaptha
mar ghnáthbhreitheamh den Chúirt Uachtarach;
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(f) ansin tiocfaidh breithiúna na Cúirte Achomhairc ar breithiúna ex officio
den Chúirt Uachtarach iad (is iarUachtaráin de chuid na Cúirte
Achomhairc nó na hArd-Chúirte), gach duine díobh de réir ord a
cheaptha nó a ceaptha mar Uachtarán na Cúirte Achomhairc nó na
hArd-Chúirte, faoi seach;

(g) ina ndiaidh sin tiocfaidh breithiúna na hArd-Chúirte ar breithiúna ex
officio den Chúirt Uachtarach iad (is iarUachtaráin de chuid na hArd-
Chúirte), gach duine díobh de réir ord a cheaptha nó a ceaptha mar
Uachtarán na hArd-Chúirte;

(h) ansin tiocfaidh breithiúna eile na Cúirte Achomhairc, gach duine díobh
de réir ord a chéadcheaptha nó a céadcheaptha mar ghnáthbhreitheamh
den Chúirt sin;

(i) ina ndiaidh sin tiocfaidh breithiúna eile na hArd-Chúirte, seachas
breithiúna ex officio na Cúirte sin lena mbaineann mír (j) nó (k), gach
duine díobh de réir ord a chéadcheaptha nó a céadcheaptha mar
ghnáthbhreitheamh den Ard-Chúirt;

(j) ansin tiocfaidh Uachtarán na Cúirte Cuarda de bhua é nó í a bheith ina
bhreitheamh breise nó ina breitheamh breise den Ard-Chúirt;

(k) ina ndiaidh sin tiocfaidh breithiúna eile na Cúirte Cuarda ar breithiúna
ex officio den Ard-Chúirt iad (is iarUachtaráin de chuid na Cúirte
Cuarda lena mbaineann alt 7(3) d’Acht na gCúirteanna (Uimh. 2),
1997), gach duine díobh de réir ord a cheaptha nó a ceaptha mar
Uachtarán na Cúirte Cuarda.”.

Modh aithisc

29. Leasaítear Acht 1924 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 10:

“10. Is ar an modh a chinnfear le rialacha a dhéanfar faoin gCuid seo den Acht
seo a dhéanfar breithiúna na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus
na hArd-Chúirte a aitheasc, agus beidh acu ar gach slí, ach amháin mar a
fhoráiltear a mhalairt go sainráite san Acht seo, cumhacht chomhionann,
údarás comhionann agus dlínse chomhionann le chéile.”.

Tagairtí don ghnáthbhreitheamh is sinsearaí

30. Leasaítear Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1997 tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 11:

“11. Déanfar tagairtí in aon achtachán, cibé slí a sainítear iad, don
ghnáthbhreitheamh is sinsearaí den Chúirt Uachtarach, don
ghnáthbhreitheamh is sinsearaí den Chúirt Achomhairc nó don
ghnáthbhreitheamh is sinsearaí den Ard-Chúirt a fhorléiriú—

(a) i gcás na Cúirte Uachtaraí, faoi threoir ord tosaíochta na mbreithiúna
den Chúirt sin atá i míreanna (d) agus (e) d’alt 9 den Acht Cúirteanna
Breithiúnais, 1924,
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(b) i gcás na Cúirte Achomhairc, faoi threoir ord tosaíochta na mbreithiúna
den Chúirt sin atá i míreanna (f) agus (h) d’alt 9 den Acht Cúirteanna
Breithiúnais, 1924, agus

(c) i gcás na hArd-Chúirte, faoi threoir ord tosaíochta na mbreithiúna den
Chúirt sin atá i míreanna (g) agus (i) d’alt 9 den Acht Cúirteanna
Breithiúnais, 1924.”.

Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1997 a leasú tuilleadh

31. Leasaítear Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1997—

(a) in alt 1, sa mhíniú ar “breitheamh ceannais”, tríd an mír seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) i gcás na Cúirte Achomhairc, an breitheamh den Chúirt sin is Uachtarán
na Cúirte Achomhairc freisin;”,

(b) in alt 4(1), trí “mar bhreitheamh ceannais na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte
Achomhairc, na hArd-Chúirte” a chur in ionad “mar bhreitheamh ceannais na
Cúirte Uachtaraí, na hArd-Chúirte”,

(c) in alt 5—

(i) i bhfo-alt (1)(a), trí “i gcás na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc, na
hArd-Chúirte” a chur in ionad “i gcás na Cúirte Uachtaraí, na hArd-
Chúirte”, agus

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) D’ainneoin alt 1A (a chuirtear isteach le halt 6 den Acht um an gCúirt
Achomhairc, 2014) d’Acht na gCúirteanna (Bunú agus
Comhdhéanamh), 1961, féadfaidh sé gur mó de dhuine amháin an líon
breithiúna den Chúirt Achomhairc dá bhforáiltear leis an alt sin, faoi
réir alt 6, i ngach cás ina bhfónann iarUachtarán de chuid na Cúirte
Achomhairc mar bhreitheamh den Chúirt Achomhairc de bhua gur
iarUachtarán de chuid na Cúirte Achomhairc é nó í a mbaineann alt
4(2) leis nó léi.”,

(d) in alt 6, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) I leith gach iarUachtaráin de chuid na Cúirte Achomhairc atá fós ag
fónamh mar bhreitheamh den Chúirt Achomhairc agus a mbaineann alt
4(2) leis nó léi, maidir le folúntas a bhféadfaí, murach feidhm an fho-
ailt seo maidir leis an mbreitheamh sin, é a líonadh i líon
ghnáthbhreithiúna na Cúirte sin—

(a) an tráth a scoirfidh sé nó sí de bheith ina Uachtarán nó ina hUachtarán
ar an gCúirt Achomhairc, nó
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(b) i gcás nach mbeidh aon fholúntas den sórt sin ann an tráth sin, maidir
leis an gcéad fholúntas eile den sórt sin a eascróidh nó, más cuí, maidir
leis an gcéad fholúntas eile den sórt sin a eascróidh tar éis an fo-alt seo
a chur chun feidhme i leith aon iarUachtarán eile de chuid na Cúirte
Achomhairc roimhe sin atá ag fónamh amhlaidh,

ní líonfar é go dtí go scoirfidh an t-iarUachtarán sin de chuid na Cúirte
Achomhairc de bheith ina bhreitheamh nó ina breitheamh de chuid na Cúirte
Achomhairc a mbaineann alt 4(2) leis nó léi.”,

agus

(e) in alt 7—

(i) i bhfo-alt (1), trí “ina bhreitheamh breise nó ina breitheamh breise, ex-officio,
den Chúirt Achomhairc nó den Ard-Chúirt” a chur in ionad “ina
bhreitheamh breise nó ina breitheamh breise, ex-officio, den Ard-Chúirt”,

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Ní fhorléireofar aon ní san Acht seo mar ní a dhéanfaidh difear
d’iarUachtarán de chuid na Cúirte Achomhairc a fhónann mar
bhreitheamh den Chúirt Achomhairc a mbaineann alt 4(2) leis nó léi
leanúint de bheith ina bhreitheamh breise nó ina breitheamh breise, ex
officio, den Chúirt Uachtarach nó den Ard-Chúirt.”,

agus

(iii) i bhfo-alt (2), trí “ina bhreitheamh breise nó ina breitheamh breise, ex-officio,
den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach” a chur in ionad “ina
bhreitheamh breise nó ina breitheamh breise, ex-officio, den Chúirt
Uachtarach”.

Leasú ar alt 2 d’Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), 1961

32. Leasaítear alt 2 d’Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), 1961 tríd an
bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) (a) Más rud é, toisc breitheamh den Ard-Chúirt a bheith breoite nó ar chúis
ar bith eile, nach mbeidh leorlíon breithiúna den Ard-Chúirt ar fáil chun
gnó na Cúirte sin a dhéanamh nó, mar gheall ar an méid gnó atá le
déanamh san Ard-Chúirt nó ar chúis ar bith eile de bharr staid an ghnó
sa Chúirt sin, gur fóirsteanach an líon breithiúna atá ar fáil chun críocha
na hArd-Chúirte a mhéadú go sealadach—

(i) féadfaidh an Príomh-Bhreitheamh, ar Uachtarán na hArd-Chúirte
dá iarraidh sin air nó uirthi, a iarraidh ar ghnáthbhreitheamh ar bith
den Chúirt Uachtarach suí san Ard-Chúirt mar bhreitheamh breise
di, nó
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(ii) féadfaidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc, ar Uachtarán na hArd-
Chúirte dá iarraidh sin air nó uirthi, a iarraidh ar
ghnáthbhreitheamh ar bith den Chúirt Achomhairc suí san Ard-
Chúirt mar bhreitheamh breise di,

agus, maidir le gach gnáthbhreitheamh den Chúirt Uachtarach nó den
Chúirt Achomhairc, de réir mar a bheidh, a n-iarrfar sin air nó uirthi
amhlaidh, suífidh sé nó sí san Ard-Chúirt.

(b) Aon uair a shuífidh gnáthbhreitheamh den Chúirt Uachtarach nó den
Chúirt Achomhairc san Ard-Chúirt de bhun an fho-ailt seo, beidh sé nó
sí ina bhreitheamh breise nó ina breitheamh breise den Ard-Chúirt chun
críocha uile na Cúirte sin.”.

Leasú ar alt 18 d’Acht na gCúirteanna, 1981

33. Leasaítear alt 18 d’Acht na gCúirteanna, 1981—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) Más rud é, le linn aon tréimhse, nach mbeidh an Príomh-Bhreitheamh
in ann, toisc é nó í a bheith breoite nó ar aon chúis eile, gnó a oifige nó a
hoifige a dhéanamh nó go mbeidh oifig an Phríomh-Bhreithimh folamh,
maidir leis na dlínsí, na cumhachtaí, na húdaráis agus na feidhmeanna
go léir a bheidh dílsithe do nó di de thuras na huaire de bhua a oifige
nó a hoifige, seachas an chumhacht maidir le cinneadh a shonraítear in
alt 7(4) (a leasaítear le halt 44 den Acht um an gCúirt Achomhairc,
2014) d’Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961—

(i) déanfaidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc iad a fheidhmiú nó a
chomhlíonadh, nó

(ii) mura mbeidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc in ann, toisc é nó í
a bheith breoite nó ar aon chúis eile, na dlínsí, na cumhachtaí, na
húdaráis agus na feidhmeanna sin a fheidhmiú nó a chomhlíonadh,
nó má bhíonn folúntas in oifig Uachtarán na Cúirte Achomhairc,
déanfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte iad a fheidhmiú nó a
chomhlíonadh, nó

(iii) mura mbeidh Uachtarán na hArd-Chúirte in ann, toisc é nó í a
bheith breoite nó ar aon chúis eile, na dlínsí, na cumhachtaí, na
húdaráis agus na feidhmeanna sin a fheidhmiú nó a chomhlíonadh,
nó má bhíonn folúntas in oifig Uachtarán na hArd-Chúirte,
déanfaidh an gnáthbhreitheamh den Chúirt Uachtarach is sinsearaí
a bheidh ar fáil de thuras na huaire iad a fheidhmiú nó a
chomhlíonadh.”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Más rud é, le linn aon tréimhse, nach mbeidh Uachtarán na Cúirte
Achomhairc in ann, toisc é nó í a bheith breoite nó ar aon chúis eile,
gnó a oifige nó a hoifige a dhéanamh, nó go mbeidh oifig Uachtarán

29

Cd.2 A.32



Cd.2 A.33

30

[Uimh. 18.] [2014.]An tAcht um an gCúirt Achomhairc, 2014

na Cúirte Achomhairc folamh, maidir leis na dlínsí, na cumhachtaí, na
húdaráis agus na feidhmeanna go léir a bheidh dílsithe dó nó di de
thuras na huaire de bhua a oifige nó a hoifige, seachas iad sin a thugtar
dó nó di le fo-alt (1)(a), déanfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte iad a
fheidhmiú nó a chomhlíonadh nó, mura mbeidh Uachtarán na hArd-
Chúirte in ann, toisc é nó í a bheith breoite nó ar aon chúis eile, na
dlínsí, na cumhachtaí, na húdaráis agus na feidhmeanna sin a fheidhmiú
nó a chomhlíonadh, nó má bhíonn folúntas in oifig Uachtarán na hArd-
Chúirte, déanfaidh an gnáthbhreitheamh den Chúirt Achomhairc is
sinsearaí a bheidh ar fáil de thuras na huaire iad a fheidhmiú nó a
chomhlíonadh.”.

Breitheamh arna cheapadh nó arna ceapadh chun cúirte níos airde do chríochnú cásanna
a éisteadh go páirteach

34. Leasaítear Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), 1961 tríd an alt seo a
leanas a chur in ionad alt 6A (a leasaíodh le halt 187 den Acht um Dhócmhainneacht
Phearsanta, 2012):

“6A. (1) I gcás go scarfaidh duine, de réir fho-alt (3) d’alt 6 den Acht seo, le
hoifig bhreithiúnach de réir bhrí an ailt sin, críochnóidh an duine
éisteacht aon cháis nó cásanna a bheidh éiste go páirteach ag an duine
sa Chúirt ina scarfaidh sé nó sí leis an oifig bhreithiúnach, agus fógróidh
sé nó sí breithiúnas ina leith, más rud é, ar iarraidh a fháil ó Uachtarán
na Cúirte sin—

(a) i gcás an duine a cheapadh chun oifig an Phríomh-Bhreithimh,
Uachtarán na Cúirte Achomhairc, Uachtarán na hArd-Chúirte nó
Uachtarán na Cúirte Cuarda, go measfaidh sé nó sí gur cuí déanamh
amhlaidh, nó

(b) i gcás an duine a cheapadh—

(i) chun oifig gnáthbhreithimh den Chúirt Uachtarach, go n-iarrfaidh
an Príomh-Bhreitheamh ar an duine déanamh amhlaidh,

(ia) chun oifig gnáthbhreithimh den Chúirt Achomhairc, go n-iarrfaidh
Uachtarán na Cúirte Achomhairc ar an duine déanamh amhlaidh,

(ii) chun oifig gnáthbhreithimh den Ard-Chúirt, go n-iarrfaidh
Uachtarán na hArd-Chúirte ar an duine déanamh amhlaidh, nó

(iii) chun oifig gnáthbhreithimh den Chúirt Chuarda nó sainbhreithimh
den Chúirt Chuarda, go n-iarrfaidh Uachtarán na Cúirte Cuarda ar
an duine déanamh amhlaidh.

(2) Aon uair a shuífidh breitheamh i gcúirt de bhun an ailt seo, beidh sé nó sí
ina bhreitheamh breise nó ina breitheamh breise den Chúirt lena
mbaineann chun críocha uile na Cúirte sin.”.
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CUID 3

Leasuithe ar Achtanna eile

Leasú ar alt 24 d’Acht 1924

35. Leasaítear alt 24 d’Acht 1924 trí “de bhreithimh na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte
Achomhairc agus na Ard-Chúirte” a chur in ionad “de bhreithimh na hArd-Chúirte
agus na Cúirte Uachtaraí”.

Leasú ar an Acht Oifigigh Cúirte, 1926

36. Leasaítear an tAcht Oifigigh Cúirte, 1926—

(a) in alt 17, trí “agus fós gnó uile na Cúirte Athchomhairc Choiriúla (lasmuich de
pé gnó gur gá do réir dlí de thurus na huaire gur duine no daoine de bhreithiúin
na Cúirte sin do dhéanfadh é no gur ina láthair a déanfí é)” a scriosadh, agus

(b) in alt 18—

(i) in bhfo-alt (1)—

(I) trí “agus na Cúirte Athchomhairc Choiriúla fé seach” a scriosadh, agus

(II) trí “na Cúirte sin” a chur in ionad “na gcúirt sin fé seach”,

agus

(ii) i bhfo-alt (2)—

(I) trí “agus fós mar Chlárathóir don Chúirt Athchomhairc Choiriúla” a
scriosadh, agus

(II) trí “leis an gCúirt sin” a chur in ionad “leis na Cúirteanna san”.

Leasú ar alt 8 den Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit (Leasú), 1940

37. Leasaítear alt 8 den Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit (Leasú), 1940, i bhfo-alt
(2)(b), trí “den Chúirt Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “den Chúirt
Uachtaraigh,”.

Leasú ar alt 57E d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942

38. Leasaítear Acht an Bhainc Cheannais, 1942, in alt 57E (a cuireadh isteach le halt 28
d’Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann, 2003), tríd
an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) i bhfo-alt (1):

“(a) gur iarbhreitheamh den Chúirt Uachtarach, den Chúirt Achomhairc nó
den Ard-Chúirt é nó í, nó”.

Leasú ar alt 2 den Acht Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge, 1945

39. Leasaítear alt 2 den Acht Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge, 1945—

(a) i bhfo-alt (2)(a), trí “, den Chúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh “den
Chúirt Uachtarach”,
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(b) i bhfo-alt (3), trí “, den Chúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh “den Chúirt
Uachtarach”, agus

(c) i bhfo-alt (5), trí “, den Chúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh “den
Chúirt Uachtarach”.

Leasú ar alt 12 d’Acht Toghcháin an tSeanaid (Rolla-Chomhaltaí), 1947

40. Leasaítear alt 12 d’Acht Toghcháin an tSeanaid (Rolla-Chomhaltaí), 1947, i bhfo-alt
(2)(a), trí “, den Chúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh “den Chúirt
Uachtarach”.

Leasú ar alt 5 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1953

41. Leasaítear alt 5 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1953, i bhfo-alt (1)—

(a) trí “den Chúirt Achomhairc nó” a chur isteach i ndiaidh “do bhreitheamh den
Chúirt Uachtarach,”, agus

(b) trí “nó do bhreitheamh nó do shainbhreitheamh den Chúirt Chuarda, nó do
bhreitheamh” a chur in ionad “den Chúirt Chuarda nó”.

Leasú ar alt 50 d’Acht Tionscail na gCon, 1958

42. Leasaítear alt 50 d’Acht Tionscail na gCon, 1958, i bhfo-alt (2)(a), trí “den Chúirt
Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “den Chúirt Uachtarach,”.

Leasú ar Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), 1961

43. Leasaítear Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), 1961—

(a) in alt 1(4), trí “nó den Chúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh “den Ard-
Chúirt”, agus

(b) in alt 6—

(i) i bhfo-alt (1)(a)—

(I) trí “Uachtarán na Cúirte Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “oifig an
Phríomh-Bhreithimh,”, agus

(II) trí “gnáthbhreithimh den Chúirt Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh
“ghnáth-bhreithimh den Chúirt Uachtarach,”, agus

(ii) i bhfo-alt (5), trí “an Chúirt Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “an
Chúirt Uachtarach,”.

Leasú ar Acht 1961

44. Leasaítear Acht 1961—

(a) in alt 7—

(i) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):
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“(3A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3), féadfaidh na daoine seo a
leanas iarratas idirbhreitheach i ndáil le hachomharc atá os comhair na
Cúirte Uachtaraí nó, mura rud é nach mbaineann an t-achomharc féin
ach amháin le ní nóis imeachta, aon iarratas nó tairiscint nóis imeachta
maidir leis an ní, a éisteacht agus a chinneadh—

(a) an Príomh-Bhreitheamh ina shuí ina aonar nó ina suí ina haonar, nó

(b) aon bhreitheamh eile den Chúirt Uachtarach, ina shuí ina aonar nó ina
suí ina haonar, a ainmneoidh an Príomh-Bhreitheamh chun na críche
sin.”,

(ii) i bhfo-alt (4), trí “nó fho-alt (4) d’alt 1A” a chur isteach i ndiaidh “d’alt 1”,

(iii) i bhfo-alt (5), trí “nó fho-alt (4) d’alt 1A” a chur isteach i ndiaidh “d’alt 1”,

(iv) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(6) Ar mhaithe le riaradh an cheartais agus le himeachtaí a chinneadh ar
mhodh atá cóir agus dlúsúil agus ar dóigh dó costas na n-imeachtaí sin
a íoslaghdú—

(a) féadfaidh an Príomh-Bhreitheamh ina shuí ina aonar nó ina suí ina
haonar, nó

(b) féadfaidh aon bhreitheamh eile den Chúirt Uachtarach, ina shuí ina
aonar nó ina suí ina haonar, a ainmneoidh an Príomh-Bhreitheamh
chun na críche sin,

faoi réir aon ordachán cleachtais a eiseofar faoi fho-alt (7), aon ordú a
dhéanamh nó aon ordachán a thabhairt is dóigh leis nó léi is cuí i ndáil le
seoladh imeachtaí os comhair na Cúirte Uachtaraí.

(7) Ar mhaithe le riaradh an cheartais agus le himeachtaí a chinneadh ar
mhodh atá cóir agus dlúsúil agus ar dóigh dó costas na n-imeachtaí sin a
íoslaghdú agus, gan dochar do ghinearáltacht Airteagal 64 den Bhunreacht
ná do chumhachtaí na Cúirte Uachtaraí ina thaobh sin, féadfaidh an
Príomh-Bhreitheamh ordacháin a eisiúint (dá ngairtear ‘ordacháin
chleachtais’ san alt seo) i ndáil le seoladh achomharc nó iarratas arna
ndéanamh chuig an gCúirt Uachtarach.

(8) Féadfaidh go mbainfidh ordachán cleachtais—

(a) le himeachtaí sibhialta nó coiriúla, nó leo araon, nó

(b) le haicme nó le haicmí imeachtaí sibhialta nó coiriúla, nó leo araon,

agus féadfar foráil a dhéanamh leis maidir le cibé nithe teagmhasacha,
forlíontacha agus iarmhartacha, lena n-áirítear i leith mainneachtain déanamh
de réir aon ní dá bhforáiltear in ordachán cleachtais, is dealraitheach don
Phríomh-Bhreitheamh a bheith riachtanach nó fóirsteanach chun críocha an
ordacháin.
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(9) Déanfar ordachán cleachtais faoin alt seo a fhoilsiú ar cibé modh a ordóidh
an Príomh-Bhreitheamh.

(10) Faoi réir fho-alt (11), féadfaidh an Chúirt Uachtarach na hiarratais seo a
leanas a chinneadh ar shlí seachas trí éisteacht ó bhéal:

(a) iarratas lena n-iarrtar cead achomhairc i gcoinne breith ón gCúirt
Achomhairc nó ón Ard-Chúirt, de réir mar a bheidh, (dá ngairtear ‘cead
achomhairc’ san alt seo);

(b) iarratas dá dtagraítear in Airteagal 64.3.3° den Bhunreacht;

(c) iarratas dá dtagraítear in Airteagal 64.4.1° den Bhunreacht.

(11) Féadfaidh an Chúirt Uachtarach, i gcás gur dóigh léi gur cuí déanamh
amhlaidh, tar éis na doiciméid arna dtaisceadh i leith iarratas dá
dtagraítear i bhfo-alt (10) a bhreithniú, a ordú go ndéanfar an t-iarratas,
nó aon ní a eascróidh as an iarratas, a chinneadh trí éisteacht ó bhéal.

(12) I gcás go n-ordóidh an Chúirt Uachtarach faoi fho-alt (11) go ndéanfar
iarratas a chinneadh trí éisteacht ó bhéal, déanfar an t-ordachán a fhoilsiú
ar cibé modh a ordóidh an Príomh-Bhreitheamh.

(13) Faoi réir fho-ailt (14) agus (15), maidir le cinneadh iarratais dá dtagraítear
i bhfo-alt (10), foilseofar é i cibé foirm agus ar cibé modh a ordóidh an
Príomh-Bhreitheamh.

(14) Deonófar cead achomhairc trí dheimhniú ón gCúirt Uachtarach ina
sonrófar an foras nó na forais ar a bhféadfar an t-achomharc sin a
thionscnamh.

(15) I gcás go gcinnfidh an Chúirt Uachtarach iarratas dá dtagraítear i bhfo-
alt (10), luafaidh an Chúirt na cúiseanna atá aici leis an gcinneadh agus
féadfar na cúiseanna sin a lua go hachomair agus i dtéarmaí ginearálta.

(16) Más rud é, ar iarratas chuici chuige sin ó aon pháirtí in achomharc i
gcoinne breith ón Ard-Chúirt, go ndeonóidh an Chúirt Uachtarach cead
achomhairc i gcoinne bhreith na hArd-Chúirte, maidir le cead achomhairc
a dheonú amhlaidh—

(a) i gcás go mbeidh achomharc déanta chuig an gCúirt Achomhairc freisin,
oibreoidh sé chun go scoirfear de na himeachtaí achomhairc atá os
comhair na Cúirte Achomhairc i leith na bhforas ar ar dheonaigh an
Chúirt Uachtarach cead achomhairc, nó

(b) i gcás nach mbeidh achomharc ar bith déanta chuig an gCúirt
Achomhairc an tráth a dheonófar an cead achomhairc, oibreoidh sé
chun cosc a chur le hachomharc den sórt sin a dhéanamh chuig an
gCúirt Achomhairc ar na forais sin.

(17) Ní dochar fo-ailt (6) go (16) d’aon chumhachtaí de chuid na Cúirte
Uachtaraí i leith imeachtaí atá os a comhair.

(18) San alt seo—
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(a) folaíonn ‘achomharc’ crosachomharc nó iarraidh chun athrú a
dhéanamh ar ordú faoi achomharc,

folaíonn ‘páirtí’ fógrapháirtí nó páirtí a gceadóidh an Chúirt
Uachtarach dó nó di idirghabháil a dhéanamh in imeachtaí,

(b) folaíonn tagairt do ‘iarratas idirbhreitheach’ tagairt d’iarratas a fhéadfar
a dhéanamh faoi aon achtachán chuig an gCúirt Uachtarach in
imeachtaí coiriúla maidir le deimhniú um theideal chun cúnaimh
dhlíthiúil a dheonú.”,

(b) in alt 54, i mír (a), trí “, den Chúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh “den
Chúirt Uachtarach”, agus

(c) san Ochtú Sceideal—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 2:

“Oifigí a bheidh ag gabháil leis an Ard-Chúirt, leis an gCúirt Achomhairc,
leis an gCúirt Uachtarach agus le hUachtarán na hArd-Chúirte.

2. Tiocfaidh na hoifigí seo a leanas chun bheith, agus beidh siad, ag gabháil
leis an Ard-Chúirt, leis an gCúirt Achomhairc, leis an gCúirt Uachtarach
agus le hUachtarán na hArd-Chúirte, faoi seach—

Leis an Ard-Chúirt,

An Phríomh-Oifig,

Oifig na Máistrí Fómhais,

An Oifig Phrobháide,

Dhá Oifig Scrúdaitheoirí nó Oifig an Scrúdaitheora,

Oifig an Chuntasóra;

Leis an gCúirt Achomhairc,

Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc;

Leis an gCúirt Uachtarach,

Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí;

Le hUachtarán na hArd-Chúirte,

Oifig na gCoimircithe Cúirte.”,

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 3:

“Oifigigh a bheidh ag gabháil leis an Ard-Chúirt, leis an gCúirt Achomhairc,
leis an gCúirt Uachtarach agus le hUachtarán na hArd-Chúirte.

3. Tiocfaidh na hoifigigh seo a leanas (agus beidh gach duine díobh ina
phríomhoifigeach nó ina príomhoifigeach de réir bhrí Chuid I d’Acht
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1926) chun bheith, agus beidh siad, ag gabháil leis an Ard-Chúirt, leis an
gCúirt Achomhairc, leis an gCúirt Uachtarach agus le hUachtarán na
hArd-Chúirte, faoi seach—

Leis an Ard-Chúirt,

Máistir na hArd-Chúirte,

Beirt Mháistrí Fómhais,

An tOifigeach Probháide,

Beirt Scrúdaitheoirí nó an Scrúdaitheoir,

An Cuntasóir;

Leis an gCúirt Achomhairc,

Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc;

Leis an gCúirt Uachtarach,

Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí;

Le hUachtarán na hArd-Chúirte,

Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte.”,

agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 22:

“22. (1) I dteannta na bpríomhoifigeach, fostófar sna hoifigí éagsúla a luaitear i
mír 2 den Sceideal seo cibé oifigigh, cléirigh, teachtairí, callairí agus
seirbhísigh, agus cibé líon díobh, a chinnfidh an tSeirbhís Chúirteanna
ó am go ham le ceadú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
agus tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán na hArd-Chúirte i gcás oifig
atá ag gabháil leis an Ard-Chúirt nó i gcás Oifig na gCoimircithe Cúirte,
le hUachtarán na Cúirte Achomhairc i gcás Oifig Chláraitheoir na
Cúirte Achomhairc, agus leis an bPríomh-Bhreitheamh i gcás Oifig
Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.

(2) Na hoifigigh (seachas na príomhoifigigh), na cléirigh, na teachtairí, na
callairí agus na seirbhísigh go léir a bheidh ar fostú in aon cheann de na
hoifigí a luaitear i mír 2 den Sceideal seo, beidh siad inmhalartaithe idir na
hoifigí sin agus dlífidh siad fónamh in aon oifig díobh sin a ordóidh an
tSeirbhís Chúirteanna ó am go ham tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán
na hArd-Chúirte i gcás oifig a bheidh ag gabháil leis an Ard-Chúirt nó i
gcás Oifig na gCoimircithe Cúirte, le hUachtarán na Cúirte Achomhairc
i gcás Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc, agus leis an bPríomh-
Bhreitheamh i gcás Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.”.

Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil), 1962

45. Leasaítear an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil), 1962—

(a) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 5:
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“Deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc ar mhodh cás sonraithe)

5A. (1) Más rud é—

(a) go gcúiseofar duine i gcion,

(b) go dtabharfar achomharc chun na Cúirte Achomhairc i gcoinne
cinneadh ón Ard-Chúirt ar chás arna shonrú ag breitheamh i ndáil leis
na himeachtaí sa Chúirt Dúiche maidir leis an gcion nó i ndáil le ceist
dlí a éireoidh sna himeachtaí sin, agus

(c) go ndeonóidh an Ard-Chúirt deimhniú um chúnamh dlíthiúil in aisce
(dá ngairtear ‘deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc ar mhodh
cás sonraithe)’ san Acht seo) i leith an duine a cúisíodh sa chion lena
mbaineann an t-achomharc nó go ndeonófar é faoi fho-alt (3) den alt
seo,

beidh an duine i dteideal cúnamh dlíthiúil in aisce a fháil le linn a chás nó a
cás i ndáil leis an achomharc a ullmhú agus a sheoladh agus beidh sé nó sí i
dteideal go ndéanfar aturnae agus abhcóide a shannadh dó nó di chun na
críche sin ar cibé modh a bheidh forordaithe le rialacháin faoi alt 10 den
Acht seo.

(2) Deonófar deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc ar mhodh cás
sonraithe) más rud é (agus amháin más rud é)—

(a) go ndéanfar iarratas air sin, agus

(b) gur dealraitheach don Ard-Chúirt—

(i) nach leor acmhainn an duine a cúisíodh sa chion chun go mbeadh
ar a chumas nó ar a cumas cúnamh dlíthiúil a fháil, agus

(ii) mar gheall ar thromaíocht an chiona ina gcúisítear an duine nó mar
gheall ar imthosca eisceachtúla, gur gá, ar mhaithe leis an gceartas,
deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc ar mhodh cás
sonraithe) a dheonú i leith an duine.

(3) I gcás go ndiúltófar deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc ar mhodh
cás sonraithe) a thabhairt do dhuine, féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh
ar an deimhniú chun na Cúirte Achomhairc—

(a) trí litir a dhíreofar chuig Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc ina leagfar
amach fíorais an cháis agus na forais atá leis an iarratas, nó

(b) trí iarratas chun na Cúirte Achomhairc féin,

agus deonóidh an Chúirt an deimhniú más rud é (agus amháin más rud é) gur
dealraitheach don Chúirt—

(i) nach leor acmhainn an duine chun go mbeadh ar a chumas nó ar a
cumas cúnamh dlíthiúil a fháil, agus
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(ii) mar gheall ar thromaíocht an chiona ina gcúisítear an duine nó mar
gheall ar imthosca eisceachtúla, gur gá, ar mhaithe leis an gceartas,
deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc ar mhodh cás sonraithe) a
dheonú i leith an duine.”,

(b) in alt 6—

(i) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) ina dtabharfar achomharc chun na Cúirte Uachtaraí—

(i) i gcoinne cinneadh ón gCúirt Achomhairc Choiriúil, ón gCúirt
Achomhairc nó ón bPríomh-Chúirt Choiriúil i ndáil leis an gcion
nó i ndáil leis an bpionós (más ann) a gearradh ina leith,

(ii) i gcoinne cinneadh ón gCúirt Achomhairc ar chás arna shonrú ag
an gCúirt Chuarda i ndáil leis na himeachtaí sa Chúirt Chuarda
maidir leis an gcion nó i ndáil le ceist dlí a éireoidh sna
himeachtaí sin,

(iii) i gcoinne cinneadh ón Ard-Chúirt ar chás arna shonrú ag
breitheamh i ndáil leis na himeachtaí sa Chúirt Dúiche maidir leis
an gcion nó i ndáil le ceist dlí a éireoidh sna himeachtaí sin, nó

(iv) i gcoinne cinneadh ón gCúirt Achomhairc ar achomharc i gcoinne
cinneadh ón Ard-Chúirt dá dtagraítear i bhfomhír (iii), agus”,

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Deonófar deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach) más
rud é (agus amháin más rud é)—

(a) go ndéanfar iarratas air sin, agus

(b) gur dealraitheach don Chúirt Achomhairc Choiriúil, don Chúirt
Achomhairc nó don Ard-Chúirt (de réir mar a bheidh) nach leor
acmhainn an duine a chúisítear sa chion chun go mbeadh ar a chumas
nó ar a cumas cúnamh dlíthiúil a fháil,

(c) i gcás achomharc—

(i) i gcoinne cinneadh ón gCúirt Achomhairc ar chás arna shonrú ag
an gCúirt Chuarda i ndáil leis na himeachtaí sa Chúirt Chuarda
maidir leis an gcion nó i ndáil le ceist dlí a éireoidh sna
himeachtaí sin,

(ii) i gcoinne cinneadh ón Ard-Chúirt ar chás arna shonrú ag
breitheamh i ndáil leis na himeachtaí sa Chúirt Dúiche maidir leis
an gcion nó i ndáil le ceist dlí a éireoidh sna himeachtaí sin, nó

(iii) i gcoinne cinneadh ón gCúirt Achomhairc ar achomharc i gcoinne
cinneadh ón Ard-Chúirt dá dtagraítear i bhfomhír (ii),

gur dealraitheach don Chúirt Achomhairc nó don Ard-Chúirt (de réir
mar a bheidh) gur gá, ar mhaithe leis an gceartas, mar gheall ar
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thromaíocht an chiona ina gcúisítear an duine nó mar gheall ar
imthosca eisceachtúla, deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt
Uachtarach) a dheonú i leith an duine.”,

(iii) i bhfo-alt (3), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

“(ii) i gcás achomharc—

(I) i gcoinne cinneadh ón gCúirt Achomhairc ar chás arna shonrú
ag an gCúirt Chuarda i ndáil leis na himeachtaí sa Chúirt
Chuarda maidir leis an gcion nó i ndáil le ceist dlí a éireoidh
sna himeachtaí sin,

(II) i gcoinne cinneadh ón Ard-Chúirt ar chás arna shonrú ag
breitheamh i ndáil leis na himeachtaí sa Chúirt Dúiche maidir
leis an gcion nó i ndáil le ceist dlí a éireoidh sna himeachtaí
sin, nó

(III) i gcoinne cinneadh ón gCúirt Achomhairc ar achomharc i
gcoinne cinneadh ón Ard-Chúirt dá dtagraítear i gclásal (II),

gur dealraitheach don Chúirt Uachtarach gur gá, ar mhaithe leis
an gceartas, mar gheall ar thromaíocht an chiona ina gcúisítear an
duine nó mar gheall ar imthosca eisceachtúla, deimhniú um
chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach) a dheonú i leith an
duine.”,

agus

(iv) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) Más rud é, ar an lá bunaithe nó dá éis—

(a) go mbeidh achomharc atá os comhair na Cúirte Uachtaraí inchinnte ag
an gCúirt Achomhairc dá éis sin de bhun ordachán arna thabhairt faoi
Airteagal 64.3.1° den Bhunreacht nó ordú arna dhéanamh faoi
Airteagal 64.4.1° den Bhunreacht, nó

(b) go ndiúltóidh an Chúirt Uachtarach d’iarratas chun na Cúirte Uachtaraí
lena n-iarrtar cead achomhairc i gcoinne breith ón Ard-Chúirt agus go
dtabharfar achomharc i gcoinne bhreith na hArd-Chúirte chun na
Cúirte Achomhairc dá éis sin,

agus gur deonaíodh deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach) i
leith an duine is ábhar don achomharc dá dtagraítear i mír (a) nó don iarratas
dá dtagraítear i mír (b), de réir mar a bheidh, measfar gur deonaíodh deimhniú
um chúnamh dlíthiúil (achomharc) nó deimhniú um chúnamh dlíthiúil
(achomharc ar mhodh cás sonraithe), de réir mar a bheidh, i leith an duine i
ndáil leis na himeachtaí atá os comhair na Cúirte Achomhairc.

(5) San alt seo, tá le ‘an lá bunaithe’ an bhrí chéanna atá leis in alt 2 den Acht
um an gCúirt Achomhairc, 2014.”,

(c) in alt 7, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):
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“(5) I gcás ina mbeidh deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc ar mhodh
cás sonraithe) deonaithe i leith duine, déanfar, faoi réir na rialachán faoi
alt 10 den Acht seo, aon táillí, costais nó caiteachais eile arna dtabhú go
cuí le linn cás an duine a ullmhú agus a sheoladh i ndáil leis an achomharc
lena mbaineann an deimhniú a íoc as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas.”,

agus

(d) in alt 9(2), trí “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc ar mhodh cás
sonraithe),” a chur isteach i ndiaidh “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (cás
sonraithe),”.

Leasú ar alt 8 den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962

46. Leasaítear alt 8 den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962—

(a) i bhfo-alt (1), trí “nó chun na Cúirte Uachtaraí, de réir mar a bheidh” a chur
isteach i ndiaidh “chun na Cúirte Achomhairc Choiriúil”, agus

(b) i bhfo-alt (2), trí “iarratas ar chead achomhairc chun na Cúirte Uachtaraí” a chur
in ionad “iarratas chun an Ard-Aighne ar dheimhniú ag údarú achomhairc chun
na Cúirte Uachtaraí”.

Leasú ar alt 34 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

47. Leasaítear alt 34 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967—

(a) i bhfo-alt (1), trí “féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, gan dochar don
fhíorasc nó don bhreith i bhfabhar an duine chúisithe, ceist dlí a éiríonn le linn
na trialach a tharchur chun na Cúirte Achomhairc lena cinneadh nó, i gcás duine
a thriailtear ar díotáil sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, iarratas a dhéanamh chun na
Cúirte Uachtaraí faoi Airteagal 34.5.4° den Bhunreacht chun ceist dlí a éiríonn
le linn na trialach a tharchur chuici lena cinneadh” a chur in ionad “féadfaidh an
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, gan dochar don fhíorasc nó don bhreith i
bhfabhar an duine chúisithe, ceist dlí a éiríonn le linn na trialach a tharchur chun
na Cúirte Uachtaraí lena cinneadh”,

(b) i bhfo-alt (2), trí “chun na Cúirte Achomhairc nó na Cúirte Uachtaraí, de réir
mar a bheidh,” a chur in ionad “chun na Cúirte Uachtaraí”,

(c) i bhfo-alt (3), trí “an Chúirt Achomhairc nó an Chúirt Uachtarach, de réir mar a
bheidh,” a chur in ionad “an Chúirt Uachtarach”,

(d) i bhfo-alt (4), trí “an Chúirt Achomhairc nó an Chúirt Uachtarach, de réir mar a
bheidh,” a chur in ionad “an Chúirt Uachtarach”,

(e) i bhfo-alt (5)—

(i) trí “an Chúirt Achomhairc nó an Chúirt Uachtarach, de réir mar a bheidh,”
a chur in ionad “an Chúirt Uachtarach”, agus

(ii) trí “dá dtagraítear san alt seo” a chur in ionad “faoin alt seo”,

(f) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6)—
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“(6) Más mian leis an duine éigiontaithe ionadaíocht a bheith aige nó aici in
imeachtaí dá dtagraítear san alt seo os comhair na Cúirte Achomhairc nó
na Cúirte Uachtaraí, de réir mar a bheidh, agus más rud é go ndéanfar
deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc) nó, de réir mar a bheidh,
deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach) a dheonú faoi
fho-alt (7) nó go measfar faoi fho-alt (8) gur deonaíodh é, beidh sé nó sí
i dteideal cúnamh dlíthiúil in aisce a fháil le linn aon argóint is mian leis
nó léi a dhéanamh chun na Cúirte Achomhairc nó na Cúirte Uachtaraí,
de réir mar a bheidh, a ullmhú agus a thíolacadh agus i dteideal go sannfar
aturnae agus abhcóide dó nó di chun na críche sin ar an modh a bheidh
forordaithe le rialacháin faoi alt 10 den Acht um Cheartas Coiriúil
(Cúnamh Dlíthiúil),1962.”,

(g) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) Féadfaidh an duine éigiontaithe, i ndáil le himeachtaí dá dtagraítear san
alt seo, iarratas ar dheimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc) a
dhéanamh chun na Cúirte Achomhairc nó iarratas ar dheimhniú um
chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach) a dhéanamh chun na Cúirte
Uachtaraí, de réir mar a bheidh—

(a) trí litir chuig cláraitheoir na Cúirte Achomhairc nó, de réir mar a
bheidh, chuig cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí ina leagfar amach fíorais
an cháis agus na forais atá leis an iarratas, nó

(b) chun na Cúirte Achomhairc féin, nó chun na Cúirte Uachtaraí féin, de
réir mar a bheidh,

agus deonóidh an Chúirt lena mbaineann an deimhniú más rud é (agus amháin
más rud é) gur dealraitheach don Chúirt nach leor acmhainn an duine chun a
chumasú dó nó di cúnamh dlíthiúil a fháil.”,

(h) i bhfo-alt (8)—

(i) trí “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc) nó deimhniú um chúnamh
dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach), de réir mar a bheidh,” a chur in ionad
“deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach)”, agus

(ii) trí “dá dtagraítear san alt seo” a chur in ionad “faoin alt seo”,

agus

(i) i bhfo-alt (9), trí “, le ‘deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc)’ ” a chur
isteach i ndiaidh “ ‘deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach)’ ”.

Leasú ar an Acht fán gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí, 1975

48. Leasaítear an tAcht fán gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí, 1975—

(a) in alt 1, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “oifig
bhreithiúnach”:

“ciallaíonn ‘oifig bhreithiúnach’, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a
mhalairt, oifig arb éard í oifig Uachtarán na Cúirte Achomhairc, Uachtarán na
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hArd-Chúirte, gnáthbhreithimh den Chúirt Uachtarach, gnáthbhreithimh den
Chúirt Achomhairc nó gnáthbhreithimh den Ard-Chúirt;”,

(b) in alt 14—

(i) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) más rud é, ar an duine sin a cheapadh amhlaidh, gurb é nó í
Uachtarán na Cúirte Achomhairc é nó í nó gur breitheamh eile
den Chúirt Achomhairc seachas breitheamh is breitheamh breise ex
officio den Chúirt sin é nó í, ansin, fad a shealbhóidh an duine sin
an oifig bhreithiúnach sin a shealbhaigh an duine sin ar é nó í a
cheapadh amhlaidh, féadfaidh sé gur mó de dhuine amháin an líon
gnáthbhreithiúna den Chúirt Achomhairc dá bhforáiltear thairis sin:

Ar choinníoll nach ndéanfar, i gcás iarUachtarán de chuid na
Cúirte Achomhairc lena mbaineann alt 4(2) d’Acht na
gCúirteanna (Uimh. 2), 1997, fad a shealbhóidh an duine sin an
oifig bhreithiúnach a shealbhaigh sé nó sí ar é nó í a cheapadh
amhlaidh, an duine sin a chur i gcuntas chun críocha fho-alt (1A)
d’alt 6 den Acht sin agus go bhféadfar aon fholúntas a bheidh ann
de dhroim fheidhm an fho-ailt sin maidir leis an duine sin a
líonadh, ach sin gan dochar d’fheidhm an fho-ailt sin maidir leis
an duine sin ar é nó í do scor de bheith ceaptha amhlaidh ach do
leanúint de bheith ina iarUachtarán nó ina hiarUachtarán de
chuid na Cúirte Achomhairc lena mbaineann an t-alt sin 4(2),”,

(ii) i bhfo-alt (2)(c), trí “, den Chúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh “den
Chúirt Uachtarach”, agus

(iii) i bhfo-alt (2A), trí “, den Chúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh “den
Chúirt Uachtarach”.

Leasú ar an Acht um Achomhairc Armchúirteanna, 1983

49. Leasaítear an tAcht um Achomhairc Armchúirteanna, 1983—

(a) in alt 25, sa mhíniú ar “deimhniú um chúnamh dlíthiúil”, trí “deimhniú um
chúnamh dlíthiúil (achomharc armchúirte)” a chur in ionad “deimhniú um
chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Achomhairc Armchúirteanna)”,

(b) in alt 28—

(i) i bhfo-alt (1)(b), trí “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc
armchúirte)” a chur in ionad “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt
Achomhairc Armchúirteanna)”,

(ii) i bhfo-alt (2), trí “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc armchúirte)”
a chur in ionad “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Achomhairc
Armchúirteanna)”, agus

(iii) i bhfo-alt (3), trí “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc armchúirte)”
a chur in ionad “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Achomhairc
Armchúirteanna)”,
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(c) in alt 30(3), trí “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc armchúirte)” a chur
in ionad “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Achomhairc
Armchúirteanna)”, agus

(d) in alt 31(2), trí “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc armchúirte)” a chur
in ionad “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Achomhairc
Armchúirteanna)”.

Iarratas i gcás ciontú nó pianbhreith armchúirte

50. Leasaítear an tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1993 tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 6:

“6. (1) Beidh éifeacht le hailt 2 go 5 agus 7 fairis na modhnuithe seo a leanas i
gcás inar ciontú nó pianbhreith armchúirte an ciontú nó an phianbhreith
lena mbaineann:

(a) déanfar na tagairtí in alt 2 do chiontú nó pianbhreith a fhorléiriú mar
thagairtí do chiontú nó pianbhreith armchúirte;

(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 do Leas-Cheann Foirne (Tacaíocht) Óglaigh na
hÉireann;

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

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

Leasú ar alt 4 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1993

51. Leasaítear alt 4 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1993 tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (2):

“(2) I gcás go ndearnadh iarratas chun na Cúirte Achomhairc faoi alt 2—

(a) measfar, chun críocha an Achta um Cheartas Coiriúil (Cúnamh
Dlíthiúil), 1962, gur deonaíodh deimhniú um chúnamh dlíthiúil
(achomharc) i leith an duine arb í a phianbhreith nó a pianbhreith is
ábhar don iarratas, agus

(b) beidh an duine i dteideal cúnamh dlíthiúil in aisce a fháil le linn a chás
nó a cás a ullmhú agus a sheoladh os comhair na Cúirte Achomhairc
agus i dteideal go sannfar aturnae agus abhcóide dó nó di chun na críche
sin ar an modh a bheidh forordaithe le rialacháin faoi alt 10 den Acht
sin.”.
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Leasú ar alt 21 den Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995

52. Leasaítear alt 21 den Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995—

(a) i bhfo-alt 2(a), trí “, den Chúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh “den
Chúirt Uachtarach”,

(b) i bhfo-alt (2E)(a), trí “, den Chúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh “den
Chúirt Uachtarach”, agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2F):

“(2F) Más rud é go scoirfidh an duine arb é nó í cathaoirleach an Choimisiúin
é nó í (seachas de thoradh bás a fháil nó é nó í a chur as oifig) le linn a
théarma oifige nó a téarma oifige mar chathaoirleach an Choimisiúin—

(a) de bheith ina bhreitheamh nó ina breitheamh den Ard-Chúirt agus nach
breitheamh den Chúirt Uachtarach ná den Chúirt Achomhairc é nó í,

(b) de bheith ina bhreitheamh nó ina breitheamh den Chúirt Achomhairc
agus nach breitheamh den Chúirt Uachtarach é nó í, nó

(c) de bheith ina bhreitheamh nó ina breitheamh den Chúirt Uachtarach,

leanfaidh sé nó sí de bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an
gCoimisiún go dtí go rachaidh a théarma oifige nó a téarma oifige in éag.”.

Acht 1995 a leasú tuilleadh

53. Leasaítear Acht 1995—

(a) in alt 20A(4)(a), trí “sa Chúirt Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “sa Chúirt
Uachtarach,”, agus

(b) in alt 23, trí “Uachtarán na Cúirte Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “oifig
an Phríomh-Bhreithimh,”.

Leasú ar alt 27 den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995

54. Leasaítear alt 27 (a leasaíodh le halt 25 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2013) den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995, i
bhfo-alt 2(a), trí “, sa Chúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh “san Ard-Chúirt”.

Leasú ar an Acht Toghcháin, 1997

55. Leasaítear an tAcht Toghcháin, 1997—

(a) in alt 7, tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) (i) breitheamh den Chúirt Uachtarach,

(ia) tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán na Cúirte Achomhairc,
breitheamh den Chúirt Achomhairc, nó

(ii) tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán na hArd-Chúirte, breitheamh
den Ard-Chúirt,
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arna ainmniú nó arna hainmniú ag an bPríomh-Bhreitheamh, a bheidh
ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gCoimisiún,”,

agus

(b) in alt 8, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Más rud é, roimh na tuarascálacha ó Choimisiún um Thoghlaigh a
thíolacadh do Chathaoirleach na Dála faoi alt 9, maidir leis an duine a
bheidh ceaptha chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar
an gCoimisiún—

(a) go dtiocfaidh sé nó sí, mar gheall ar easláinte nó ar chúis réasúnach eile,
chun bheith neamhábalta gníomhú mar chathaoirleach ar an
gCoimisiún, sannfaidh an Príomh-Bhreitheamh breitheamh eile den
Chúirt Uachtarach nó—

(i) tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán na Cúirte Achomhairc,
breitheamh eile den Chúirt Achomhairc, nó

(ii) tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán na hArd-Chúirte, breitheamh
eile den Ard-Chúirt,

chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún agus ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach air;

(b) go scoirfidh sé nó sí d’oifig a shealbhú mar bhreitheamh den Chúirt
Uachtarach, den Chúirt Achomhairc nó den Ard-Chúirt, leanfaidh an
duine de bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an
gCoimisiún go dtí go mbeidh tuarascálacha an Choimisiúin tíolactha
mura rud é go sannfaidh an Príomh-Bhreitheamh breitheamh eile den
Chúirt Uachtarach, den Chúirt Achomhairc nó den Ard-Chúirt chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún agus ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach air.”.

Leasú ar alt 196 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

56. Leasaítear alt 196 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 tríd an bhfo-alt seo a leanas
a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) San alt seo, ciallaíonn ‘comhalta den Bhreithiúnacht’—

(a) breitheamh den Chúirt Uachtarach,

(aa) breitheamh den Chúirt Achomhairc,

(b) breitheamh den Ard-Chúirt,

(c) breitheamh den Chúirt Chuarda,

(cc) sainbhreitheamh den Chúirt Chuarda, nó

(d) breitheamh den Chúirt Dúiche.”.
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Leasú ar alt 11 den Acht um Sheirbhís Chúirteanna, 1998

57. Leasaítear alt 11 den Acht um Sheirbhís Chúirteanna, 1998, i bhfo-alt (1)—

(a) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(bb) Uachtarán na Cúirte Achomhairc de thuras na huaire nó breitheamh
den Chúirt Achomhairc a bheidh ainmnithe ag Uachtarán na Cúirte sin,

(bc) breitheamh den Chúirt Achomhairc a bheidh tofa ag gnáthbhreithiúna
na Cúirte sin,”,

agus

(b) trí mhír (i) a scriosadh.

Leasú ar alt 2 d’Acht an Reifrinn, 1998

58. Leasaítear alt 2 d’Acht an Reifrinn, 1998—

(a) i bhfo-alt (5)(a), trí “, iarbhreitheamh den Chúirt Achomhairc” a chur isteach i
ndiaidh “iarbhreitheamh den Chúirt Uachtarach”, agus

(b) i bhfo-alt (7)(a)(i), trí “, iarbhreitheamh den Chúirt Achomhairc” a chur isteach
i ndiaidh “den Chúirt Uachtarach”.

Leasú ar an Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas, 1998

59. Leasaítear an tAcht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas, 1998—

(a) sa Chéad Sceideal—

(i) in Airteagal 37(2) den téacs Béarla, trí “in Ireland, by an appeal on a point
of law to the Court of Appeal,” a chur in ionad “in Ireland, by an appeal on
a point of law to the Supreme Court,”,

(ii) in Airteagal 37(2) den téacs Gaeilge, trí “in Éirinn, trí achomharc ar phointe
dlí chuig an gCúirt Achomhairc;” a chur in ionad “in Éirinn, trí achomharc
ar phointe dlí chuig an gCúirt Uachtarach;”,

(iii) in Airteagal 41 den téacs Béarla, trí “in Ireland, by an appeal on a point of
law to the Court of Appeal,” a chur in ionad “in Ireland, by an appeal on a
point of law to the Supreme Court,”, agus

(iv) in Airteagal 41 den téacs Gaeilge, trí “in Éirinn, trí achomharc ar phointe dlí
chuig an gCúirt Achomhairc;” a chur in ionad “in Éirinn, trí achomharc ar
phointe dlí chuig an gCúirt Uachtarach;”,

agus

(b) sa Deichiú Sceideal (a cuireadh isteach le halt 1(b) den Acht um Dhlínse
Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (Leasú), 2012), in Annex IV, trí “in
Ireland: an appeal on a point of law to the Court of Appeal,” a chur in ionad “in
Ireland: an appeal on a point of law to the Supreme Court,”.
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Leasú ar Acht an Choimisiúin um Chearta an Duine, 2000

60. Leasaítear Acht an Choimisiúin um Chearta an Duine, 2000—

(a) in alt 1(1), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “oifig
bhreithiúnachta sna hUaschúirteanna”:

“ciallaíonn ‘oifig bhreithiúnachta sna hUaschúirteanna’ oifig breithimh den Ard-
Chúirt, oifig breithimh den Chúirt Achomhairc nó oifig breithimh den Chúirt
Uachtarach;”,

(b) in alt 5(6), trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) más rud é, ar é nó í a cheapadh amhlaidh, gurb é Uachtarán na Cúirte
Achomhairc é nó gurb í Uachtarán na Cúirte Achomhairc í nó gur
gnáthbhreitheamh den Chúirt Achomhairc é nó í, ansin, fad a
shealbhóidh sé nó sí an oifig bhreithiúnachta a bheidh arna sealbhú aige
nó aici ar é nó í a cheapadh amhlaidh, féadfaidh sé gur mó de dhuine
amháin an líon gnáthbhreithiúna den Chúirt Achomhairc dá
bhforáiltear thairis sin faoi aon achtachán a bheidh i bhfeidhm de thuras
na huaire agus, más iarUachtarán ar an gCúirt Achomhairc an duine
sin a cheapfar amhlaidh, beidh feidhm ag an gcoinníoll a ghabhann le
mír (aa) d’alt 14(1) den Acht fán gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí,
1975 maidir leis nó léi i leith a cheapacháin nó a ceapacháin mar
Uachtarán ar an gCoimisiún go feadh an mhéid chéanna atá feidhm
aige maidir le hiarUachtarán ar an gCúirt Achomhairc a cheaptar chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún um Athchóiriú
an Dlí,

(ab) más rud é gurb é Uachtarán na Cúirte Achomhairc é nó gurb í
Uachtarán na Cúirte Achomhairc í, féadfaidh sé nó sí, ó am go ham, fad
a bheidh sé nó sí ina Uachtarán nó ina hUachtarán ar an gCoimisiún,
gnáthbhreitheamh den Chúirt Achomhairc a cheapadh chun an dlínse
go léir is infheidhmithe ag Uachtarán na Cúirte Achomhairc faoi alt 7B
d’Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 a fheidhmiú thar
a cheann nó thar a ceann (agus cumhachtaítear don bhreitheamh sin
leis seo an dlínse sin a fheidhmiú),”,

(c) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 6:

“6. I gcás go mbeidh an líon gnáthbhreithiúna den Ard-Chúirt, den Chúirt
Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach le cinneadh chun críche aon
achtachán lena ndéantar foráil maidir leis an líon breithiúna den sórt sin den
Ard-Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach, de réir mar
a bheidh, déanfar oibriú alt 5(6), de thuras na huaire, a chur i gcuntas le linn
an cinneadh sin a dhéanamh.”,

agus

(d) in alt 8, i mír (h), trí “, chuig an gCúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh
“chuig an Ard-Chúirt” agus “, na Cúirte Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh
“os comhair na hArd-Chúirte”.
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Leasú ar an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001

61. Leasaítear alt 22 den Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001, i bhfo-alt (3), tríd
an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “oifig bhreithiúnach”:

“ciallaíonn ‘oifig bhreithiúnach’—

(a) oifig breithimh den Chúirt Uachtarach,

(aa) oifig breithimh den Chúirt Achomhairc,

(b) oifig breithimh den Ard-Chúirt,

(c) oifig breithimh den Chúirt Chuarda,

(cc) oifig sainbhreithimh den Chúirt Chuarda, nó

(d) oifig breithimh den Chúirt Dúiche;”.

Leasú ar Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2002

62. Leasaítear Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2002—

(a) in alt 6(a), trí “, den Chúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh “den Chúirt
Uachtarach”, agus

(b) in alt 46—

(i) i bhfo-alt (1), trí “ag an gCúirt Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “ag an
gCúirt Uachtarach,”, agus

(ii) i bhfo-alt (11), sa mhíniú ar “Uachtarán na Cúirte”, tríd an mír seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(cc) i ndáil leis an gCúirt Achomhairc, Uachtarán na Cúirte Achomhairc,”.

Leasú ar an Acht fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, 2003

63. Leasaítear alt 5 den Acht fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, 2003, i
bhfo-alt (1), trí “an Chúirt Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “an Ard-Chúirt,”.

Leasú ar Acht an Gharda Síochána, 2005

64. Leasaítear Acht an Gharda Síochána, 2005—

(a) in alt 109, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Féadfaidh an Príomh-Bhreitheamh a iarraidh—

(a) ar bhreitheamh den Chúirt Uachtarach,

(b) le toiliú Uachtarán na Cúirte Achomhairc, ar bhreitheamh den Chúirt
Achomhairc, nó

(c) le toiliú Uachtarán na hArd-Chúirte, ar bhreitheamh den Ard-Chúirt,
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an fiosrúchán a sheoladh agus, má ghlactar leis an iarraidh, ceapfaidh an Príomh-
Bhreitheamh an breitheamh sin chun an fiosrúchán a sheoladh.”,

agus

(b) i Sceideal 4, tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 1:

“I gcás breitheamh den Chúirt Achomhairc nó iarUachtarán de chuid na Cúirte
Achomhairc a cheapadh mar chomhalta de Choimisiún an Ombudsman

1A. (1) Más rud é, maidir le duine a cheapfar mar chathaoirleach
Choimisiún an Ombudsman, gurb é nó í Uachtarán na Cúirte
Achomhairc é nó í nó gur gnáthbhreitheamh den Chúirt
Achomhairc é nó í an tráth a cheapfar é nó í amhlaidh, ansin, fad a
shealbhóidh sé nó sí an oifig bhreithiúnach a bheidh arna sealbhú
aige nó aici ar é nó í a cheapadh amhlaidh, féadfaidh sé gur mó de
dhuine amháin an líon gnáthbhreithiúna den Chúirt Achomhairc dá
bhforáiltear thairis sin faoi aon achtachán a bheidh i bhfeidhm de
thuras na huaire.

(2) Más iarUachtarán de chuid na Cúirte Achomhairc an duine a
cheapfar amhlaidh, beidh feidhm ag an gcoinníoll a ghabhann le
mír (aa) d’alt 14(1) den Acht fán gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí,
1975 maidir leis nó léi i leith a cheapacháin nó a ceapacháin mar
chomhalta de Choimisiún an Ombudsman go feadh an mhéid
chéanna atá feidhm aige maidir le hiarUachtarán de chuid na Cúirte
Achomhairc a cheaptar chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Choimisiún um Athchóiriú an Dlí.

(3) Más é nó í Uachtarán na Cúirte Achomhairc an duine a cheapfar
amhlaidh, féadfaidh sé nó sí, ó am go ham, fad a bheidh sé nó
sí ina chomhalta nó ina comhalta de Choimisiún an Ombudsman,
gnáthbhreitheamh den Chúirt Achomhairc a cheapadh chun an
dlínse go léir is infheidhmithe ag Uachtarán na Cúirte Achomhairc
faoi alt 7D (a chuirtear isteach le halt 19 den Acht um an gCúirt
Achomhairc, 2014) d’Acht na gCúirteanna (Forálacha
Forlíontacha), 1961 a fheidhmiú thar a cheann nó thar a ceann (agus
cumhachtaítear don bhreitheamh sin leis seo an dlínse sin a
fheidhmiú).”.

Leasú ar an Acht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht), 2006

65. Leasaítear an tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht), 2006—

(a) in alt 7, trí fho-alt (5) a scriosadh, agus

(b) i Sceideal 1, i mír 2, trí “, den Chúirt Achomhairc” a chur isteach i ndiaidh “den
Ard-Chúirt”.

Leasú ar alt 181 den Acht um Cheartas Coiriúil, 2006

66. Leasaítear alt 181(4) den Acht um Cheartas Coiriúil, 2006 tríd an mír seo a leanas a
chur in ionad mhír (c):
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“(c) i ndáil le himeachtaí os comhair na Príomh-Chúirte Coiriúla, chuig
breitheamh den Chúirt Achomhairc,”.

Leasú ar an Acht um Rialú Foirgníochta, 2007

67. Leasaítear an tAcht um Rialú Foirgníochta, 2007—

(a) in alt 13, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Aturnae, abhcóide nó iarbhreitheamh den Chúirt Chuarda, den Ard-
Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach a bheidh mar
chathaoirleach ar an mBord Iontrála agus ceapfaidh an tAire an duine
sin mar chathaoirleach.”,

(b) in alt 21, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aturnae, abhcóide nó iarbhreitheamh den Chúirt Chuarda, den Ard-
Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach a bheidh mar
chathaoirleach ar an mBord Measúnachta Teicniúla agus ceapfaidh an
tAire an duine sin mar chathaoirleach.”,

(c) in alt 23, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aturnae, abhcóide nó iarbhreitheamh den Chúirt Chuarda, den Ard-
Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach a bheidh mar
chathaoirleach ar an gCoiste agus ceapfaidh an tAire, le toiliú an Aire
Post, Fiontar agus Nuálaíochta, an duine sin mar chathaoirleach.”,

(d) in alt 24, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aturnae, abhcóide nó iarbhreitheamh den Chúirt Chuarda, den Ard-
Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach a bheidh mar
chathaoirleach ar an mBord Achomhairc agus ceapfaidh an tAire an
duine sin mar chathaoirleach.”,

(e) in alt 28, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Aturnae, abhcóide nó iarbhreitheamh den Chúirt Chuarda, den Ard-
Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach a bheidh mar
chathaoirleach ar an mBord Iontrála agus ceapfaidh an tAire an duine
sin mar chathaoirleach.”,

(f) in alt 35, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aturnae, abhcóide nó iarbhreitheamh den Chúirt Chuarda, den Ard-
Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach a bheidh mar
chathaoirleach ar an mBord Measúnachta Teicniúla agus ceapfaidh an
tAire an duine sin mar chathaoirleach.”,

(g) in alt 37, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aturnae, abhcóide nó iarbhreitheamh den Chúirt Chuarda, den Ard-
Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach a bheidh mar
chathaoirleach ar an gCoiste agus ceapfaidh an tAire, le toiliú an Aire
Post, Fiontar agus Nuálaíochta, an duine sin mar chathaoirleach.”,
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(h) in alt 38, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aturnae, abhcóide nó iarbhreitheamh den Chúirt Chuarda, den Ard-
Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach a bheidh mar
chathaoirleach ar an mBord Achomhairc agus ceapfaidh an tAire an
duine sin mar chathaoirleach.”,

(i) in alt 42, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Aturnae, abhcóide nó iarbhreitheamh den Chúirt Chuarda, den Ard-
Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach a bheidh mar
chathaoirleach ar an mBord Iontrála agus ceapfaidh an tAire an duine
sin mar chathaoirleach.”,

(j) in alt 49, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aturnae, abhcóide nó iarbhreitheamh den Chúirt Chuarda, den Ard-
Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach a bheidh mar
chathaoirleach ar an mBord Measúnachta Teicniúla agus ceapfaidh an
tAire an duine sin mar chathaoirleach.”,

(k) in alt 51, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aturnae, abhcóide nó iarbhreitheamh den Chúirt Chuarda, den Ard-
Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach a bheidh mar
chathaoirleach ar an gCoiste agus ceapfaidh an tAire, le toiliú an Aire
Post, Fiontar agus Nuálaíochta, an duine sin mar chathaoirleach.”,

agus

(l) in alt 52, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aturnae, abhcóide nó iarbhreitheamh den Chúirt Chuarda, den Ard-
Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach a bheidh mar
chathaoirleach ar an mBord Achomhairc agus ceapfaidh an tAire an
duine sin mar chathaoirleach.”.

Leasú ar alt 2 den Acht Carthanas, 2009

68. Leasaítear alt 2 den Acht Carthanas, 2009, i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “oifig
bhreithiúnach sna hUaschúirteanna”, trí “, oifig bhreithimh den Chúirt Achomhairc”
a chur isteach i ndiaidh “oifig bhreithimh den Ard-Chúirt”.

Leasú ar Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2009

69. Leasaítear Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2009—

(a) in alt 13, sa mhíniú ar “oifig chúirte”, tríd an mír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (a):

“(aa) an Chúirt Achomhairc,”

(b) in alt 16, tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):
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“(aa) Uachtarán na Cúirte Achomhairc, i gcás gur oifig a ghabhann leis an
gCúirt Achomhairc oifig chomhchúirte bheartaithe,”,

agus

(c) in alt 22—

(i) i bhfo-alt (1)(b), trí “leis an gCúirt Achomhairc,” a chur isteach roimh “leis
an Ard-Chúirt”, agus

(ii) i bhfo-alt (2), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a)
go (d):

“(a) an Phríomh-Chúirt Choiriúil;

(b) an Chúirt Achomhairc;

(c) an Chúirt Chuarda,”.

Leasú ar alt 98 den Acht Uchtála, 2010

70. Leasaítear alt 98 den Acht Uchtála, 2010, i bhfo-alt (2)(a), trí “den Chúirt
Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “den Chúirt Uachtarach,”.

Leasú ar an Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010

71. Leasaítear an tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010—

(a) in alt 2(1), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc)’ an bhrí atá leis in Acht
1962;”,

(b) in alt 23—

(i) i bhfo-alt (1), trí “faoi réir fho-alt (3) agus alt 24, achomharc a dhéanamh i
gcoinne an éigiontaithe i leith an chiona lena mbaineann ar cheist dlí—

(I) chun na Cúirte Achomhairc, nó

(II) i gcás duine a thriailfear ar díotáil sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, chun na
Cúirte Achomhairc nó na Cúirte Uachtaraí faoi Airteagal 34.5.4° den
Bhunreacht”,

a chur in ionad “faoi réir fho-alt (3) agus alt 24, achomharc a dhéanamh i
gcoinne an éigiontaithe i leith an chiona lena mbaineann ar cheist dlí chun
na Cúirte Uachtaraí”,

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) I gcás go ndéanfaidh an Chúirt Achomhairc ciontú duine i gcion ar díotáil
a neamhniú de thoradh achomhairc agus nach ndéanfaidh an Chúirt aon
ordú chun an duine a atriail i leith an chiona, féadfaidh an Stiúrthóir, más
é nó í an t-údarás ionchúisimh sa triail, nó féadfaidh an tArd-Aighne, de
réir mar is cuí, faoi réir fho-alt (3) agus alt 24, achomharc a dhéanamh i
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gcoinne bhreith na Cúirte Achomhairc gan atriail an chiona lena
mbaineann ar cheist dlí chun na Cúirte Uachtaraí faoi Airteagal 34.5.3°
den Bhunreacht a ordú.”,

(iii) i bhfo-alt (3)—

(I) trí “achomharc dá dtagraítear san alt seo” a chur in ionad “achomharc
faoin alt seo”,

(II) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) go ndearna cúirt rialú—

(i) le linn triail dá dtagraítear i bhfo-alt (1), nó

(ii) le linn achomharc dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a éisteacht,

lenar eisiadh fianaise fhíorláidir go hearráideach, nó”,

(iv) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Déanfar achomharc dá dtagraítear san alt seo iar bhfógra don duine is
ábhar don achomharc laistigh de 28 lá, nó laistigh de cibé tréimhse is faide
ná sin nach faide ná 56 lá—

(a) i gcás achomharc dá dtagraítear i bhfo-alt (1), a chinnfidh an Chúirt
Achomhairc nó an Chúirt Uachtarach, de réir mar a bheidh, nó

(b) i gcás achomharc dá dtagraítear i bhfo-alt (2), a chinnfidh an Chúirt
Uachtarach,

ar iarratas arna dhéanamh chuici chuige sin, ón lá a éigiontaíodh an duine nó
a neamhníodh an ciontú, de réir mar a bheidh.”,

(v) i bhfo-alt (5), trí “na Cúirte Uachtaraí nó na Cúirte Achomhairc, de réir mar
a bheidh,” a chur in ionad “na Cúirte Uachtaraí”,

(vi) i bhfo-alt (6), trí “D’fhonn achomharc dá dtagraítear san alt seo a bhreithniú,
éistfidh an Chúirt Uachtarach nó an Chúirt Achomhairc, de réir mar a
bheidh, argóint” a chur in ionad “D’fhonn achomharc faoin alt seo a
bhreithniú, éistfidh an Chúirt Uachtarach argóint”,

(vii) i bhfo-alt (7), trí “Sannfaidh an Chúirt Uachtarach nó an Chúirt Achomhairc,
de réir mar a bheidh, abhcóide chun argóint a dhéanamh mar thaca leis an
éigiontú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó leis an mbreith gan atriail dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) a ordú, de réir mar a bheidh, más rud é”, a chur in
ionad “Sannfaidh an Chúirt Uachtarach abhcóide chun argóint a dhéanamh
mar thaca leis an éigiontú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó le breith na Cúirte
Achomhairc Choiriúil gan atriail dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a ordú, de réir
mar a bheidh, más rud é”,

(viii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

“(8) I gcás go ndearnadh achomharc dá dtagraítear san alt seo chun na Cúirte
Achomhairc nó chun na Cúirte Uachtaraí agus go ndéantar deimhniú um
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chúnamh dlíthiúil (achomharc) nó, de réir mar a bheidh, deimhniú um
chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach) a dheonú faoi fho-alt (9), nó
go meastar gur deonaíodh é faoi fho-alt (10), i leith an duine is ábhar don
achomharc, beidh sé nó sí i dteideal cúnamh dlíthiúil in aisce a fháil le
linn dó nó di aon argóint is mian leis nó léi a dhéanamh chun na Cúirte
Achomhairc nó chun na Cúirte Uachtaraí, de réir mar a bheidh, a ullmhú
agus a sheoladh, agus i dteideal go sannfar aturnae agus abhcóide dó nó
di chun na críche sin ar an tslí a bheidh forordaithe le rialacháin faoi alt
10 d’Acht 1962.”,

(ix) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (9):

“(9) Féadfaidh an duine, i ndáil le hachomharc dá dtagraítear san alt seo,
iarratas ar dheimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc) a dhéanamh
chun na Cúirte Achomhairc nó iarratas ar dheimhniú um chúnamh
dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach) a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí,
de réir mar a bheidh—

(a) trí litir chuig cláraitheoir na Cúirte Achomhairc nó, de réir mar a
bheidh, chuig cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí ina leagfar amach fíorais
an cháis agus na forais atá leis an iarratas, nó

(b) chun na Cúirte Achomhairc féin nó chun na Cúirte Uachtaraí féin, de
réir mar a bheidh,

agus deonóidh an Chúirt lena mbaineann an deimhniú más rud é (agus amháin
más rud é) gur dealraitheach don Chúirt nach leor acmhainn an duine chun a
chumasú dó nó di cúnamh dlíthiúil a fháil.”,

(x) i bhfo-alt (10)—

(I) trí “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach) nó deimhniú
um chúnamh dlíthiúil (achomharc), de réir mar a bheidh,” a chur in
ionad “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach)”, agus

(II) trí “i ndáil le hachomharc dá dtagraítear san alt seo” a chur in ionad “i
ndáil leis na himeachtaí faoin alt seo”,

(xi) i bhfo-alt (11)—

(I) trí “Féadfaidh an Chúirt Achomhairc, ar achomharc dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) a éisteacht” a chur in ionad “Féadfaidh an Chúirt
Uachtarach, ar achomharc faoin alt seo a éisteacht”,

(II) i mír (a)—

(A) trí “nó breith na Cúirte Achomhairc Choiriúil a fhreaschur, de réir
mar a bheidh,” a scriosadh, agus

(B) i bhfomhír (i), trí “ceanglais fho-alt (3)(a)(i) nó (b)” a chur in ionad
“ceanglais fho-alt (3)(a) nó (3)(b)”,

agus
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(III) i mír (b), trí “a dhaingniú” a chur in ionad “nó breith na Cúirte
Achomhairc Choiriúil a dhaingniú, de réir mar a bheidh”,

(xii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (11):

“(11A) Féadfaidh an Chúirt Uachtarach, ar achomharc dá dtagraítear san alt
seo a éisteacht—

(a) an t-éigiontú a neamhniú nó breith na Cúirte Achomhairc a fhreaschur,
de réir mar a bheidh, agus a ordú go ndéanfaí an duine a atriail sa chion
lena mbaineann más deimhin léi—

(i) go gcomhlíontar ceanglais fho-alt (3)(a) nó (b), de réir mar a
bheidh, agus

(ii) ag féachaint do na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (12), gur ar
mhaithe leis an gceartas é déanamh amhlaidh sna himthosca go léir,

nó

(b) mura deimhin léi amhlaidh, an t-éigiontú nó breith na Cúirte
Achomhairc a dhaingniú, de réir mar a bheidh.”,

(xiii) i bhfo-alt (12), trí “Le linn di a chinneadh an ndéanfaidh sí ordú faoi mhír
(a) d’ fho-alt (11) nó (11A), beidh aird ag an gCúirt Achomhairc nó ag an
gCúirt Uachtarach, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “Le linn di a
chinneadh an ndéanfaidh sí ordú faoi fho-alt (11)(a), beidh aird ag an gCúirt
Uachtarach”, agus

(xiv) i bhfo-alt (13)—

(I) i mír (a), trí “Féadfaidh an Chúirt Achomhairc nó an Chúirt Uachtarach,
de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “Féadfaidh an Chúirt
Uachtarach”, agus

(II) i mír (b), trí “an Chúirt Achomhairc nó an Chúirt Uachtarach, de réir
mar a bheidh,” a chur in ionad “an Chúirt Uachtarach”,

(c) in alt 25—

(i) i bhfo-alt (2), trí “ag an gCúirt Achomhairc nó ag an gCúirt Uachtarach, de
réir mar a bheidh,” a chur in ionad “ag an gCúirt Uachtarach”, agus

(ii) i bhfo-alt (3), trí “Féadfaidh an Chúirt Achomhairc nó an Chúirt Uachtarach,
de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “Féadfaidh an Chúirt Uachtarach”,

agus

(d) in alt 26—

(i) i bhfo-alt (2), trí “an Chúirt Achomhairc nó an Chúirt Uachtarach, de réir
mar a bheidh,” a chur in ionad “an Chúirt Uachtarach”, agus
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(ii) i bhfo-alt (3), trí “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (achomharc) nó deimhniú
um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach)” a chur in ionad “deimhniú
um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Uachtarach)”.

Leasú ar an Acht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna
Imeachta), 2013

72. Leasaítear an tAcht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna
Imeachta), 2013—

(a) in alt 67—

(i) i bhfo-alt (5)(b), trí “den Chúirt Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “den
Chúirt Uachtarach,”, agus

(ii) i bhfo-alt (8)(a), trí “den Chúirt Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “den
Chúirt Uachtarach,”,

agus

(b) in alt 83—

(i) i bhfo-alt (4)(b), trí “den Chúirt Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “den
Chúirt Uachtarach,”, agus

(ii) i bhfo-alt (7)(a), trí “den Chúirt Achomhairc,” a chur isteach i ndiaidh “den
Chúirt Uachtarach,”.

CUID 4

Ilghnéitheach

Aisghairm

73. Déantar gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Sceideal 1 a aisghairm a mhéid
a shonraítear i gcolúin (3) agus (4) den Sceideal sin.

Forléiriú tagairtí – an Chúirt Uachtarach

74. (1) I ndáil le hachomharc a fhéadfar (nó nach bhféadfar) a dhéanamh chun na Cúirte
Uachtaraí, lena n-áirítear imeachtaí arna dtionscnamh ar mhodh cás sonraithe,
déanfar tagairtí (cibé caoi a léirítear iad) don Chúirt Uachtarach in aon achtachán
a ritheadh nó a rinneadh roimh an lá bunaithe a fhorléiriú mar thagairtí don Chúirt
Achomhairc, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i leith tagairtí in aon achtachán a ritheadh nó a
rinneadh roimh an lá bunaithe d’achomharc a fhéadfar (nó nach bhféadfar) a
dhéanamh ón gCúirt Achomhairc Choiriúil chun na Cúirte Uachtaraí.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), déantar gach achtachán a shonraítear i
gcolún (2) de Sceideal 2 a leasú a mhéid a shonraítear i gcolúin (3) agus (4) den
Sceideal sin.
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(4) Déanfar an tagairt in Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 44/2001
an 22 Nollaig 2000 ón gComhairle1 maidir le dlínse agus maidir le haithint agus
forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála do “in Ireland, an
appeal on a point of law to the Supreme Court” a fhorléiriú, gan dochar d’Airteagal
34.5.4° den Bhunreacht, mar thagairt do “in Ireland, an appeal on a point of law to
the Court of Appeal”, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt.

Forléiriú tagairtí i leith breitheanna ón Ard-Chúirt a bheith críochnaitheach faoi réir
achomharc breise in imthosca áirithe

75. Gan dochar do ghinearáltacht alt 74, déanfar tagairt (cibé caoi a léirítear í) a bheidh
in aon achtachán a ritheadh nó a rinneadh roimh an lá bunaithe do bhreith nó
cinneadh ón Ard-Chúirt a sonraítear gur breith chríochnaitheach í nó gur cinneadh
críochnaitheach é, faoi réir ceart achomhairc chun na Cúirte Uachtaraí in imthosca
áirithe, lena n-áirítear ar mhodh deimhniúcháin nó le cead ón Ard-Chúirt nó, de réir
mar a bheidh, ón gCúirt Uachtarach—

(a) a fhorléiriú mar thagairt nach dochar d’Airteagal 34.5.4° den Bhunreacht, agus

(b) a fhorléiriú, i leith tagairt ina thaobh sin do “an Chúirt Uachtarach”, mar thagairt
don Chúirt Achomhairc, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt.

Forléiriú tagairtí i leith breitheanna ón Ard-Chúirt a bheith críochnaitheach agus gan a
bheith faoi réir achomharc breise

76. Forléireofar tagairtí (cibé caoi a léirítear iad) a bheidh in aon achtachán a ritheadh nó
a rinneadh roimh an lá bunaithe do bhreith nó cinneadh ón Ard-Chúirt a sonraítear
gur breith chríochnaitheach í nó gur cinneadh críochnaitheach é mar thagairtí nach
dochar d’Airteagal 34.5.4 den Bhunreacht.

Forléiriú tagairtí – an Chúirt Achomhairc Choiriúil agus an Chúirt Achomhairc
Armchúirteanna

77. Faoi réir alt 78, aon tagairtí (cibé caoi a léirítear iad)—

(a) don Chúirt Achomhairc Choiriúil, nó

(b) don Chúirt Achomhairc Armchúirteanna,

in aon achtachán a ritheadh nó a rinneadh roimh an lá bunaithe, forléireofar iad mar
thagairtí don Chúirt Achomhairc ag feidhmiú a dlínse coiriúla di, mura n-éilíonn an
comhthéacs a mhalairt.

Forálacha idirthréimhseacha

78. (1) Maidir leis an gCúirt Achomhairc Choiriúil, i ndáil le haon imeachtaí os a
comhair—

(a) a tionscnaíodh roimh an lá bunaithe, agus

(b) a d’éist an Chúirt sin go hiomlán nó go páirteach roimh an lá sin,
1IO Uimh. L 12, 16.1, 2001, lch. 1
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leanfaidh sí de dhlínse a bheith aici i leith na n-imeachtaí agus, dá réir sin, féadfaidh an
Chúirt Achomhairc Choiriúil breithiúnas i leith na n-imeachtaí sin a chinneadh agus
a fhógairt.

(2) Maidir leis an gCúirt Achomhairc Armchúirteanna, i ndáil le haon imeachtaí os
a comhair—

(a) a tionscnaíodh roimh an lá bunaithe, agus

(b) a d’éist an Chúirt sin go hiomlán nó go páirteach roimh an lá sin,

leanfaidh sí de dhlínse a bheith aici i leith na n-imeachtaí agus, dá réir sin, féadfaidh an
Chúirt Achomhairc Armchúirteanna breithiúnas i leith na n-imeachtaí sin a chinneadh
agus a fhógairt.

(3) Ní oibreoidh aon ní san Acht seo chun difear a dhéanamh d’fheidhm alt 14 den
Acht um Achomhairc Armchúirteanna, 1983 i leith cinneadh ón gCúirt Achomhairc
Armchúirteanna arna dhéanamh—

(a) roimh an lá bunaithe, nó

(b) i gcás imeachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (2), ar an lá bunaithe nó dá éis.

(4) (a) Chun críocha fho-alt (1), ní mheasfar gur éisteadh imeachtaí go páirteach de
bhíthin amháin gur éist an Chúirt Achomhairc Choiriúil nó an Chúirt Achomhairc
Armchúirteanna, de réir mar a bheidh, iarratas idirbhreitheach i ndáil leis na
himeachtaí nó, mura rud é nach mbaineann na himeachtaí ach amháin le ní nóis
imeachta, de bhíthin gur éist an Chúirt Achomhairc Choiriúil nó an Chúirt
Achomhairc Armchúirteanna, de réir mar a bheidh, aon iarratas nó tairiscint nóis
imeachta a bhaineann leis na himeachtaí.

(b) Más rud é, áfach, go ndearna an Chúirt Achomhairc Choiriúil nó an Chúirt
Achomharc Armchúirteanna ordú i ndáil le hiarratas idirbhreitheach nó le
hiarratas nó tairiscint nóis imeachta a bhaineann le himeachtaí is inchinnte ag an
gCúirt Achomhairc dá éis sin, beidh an t-ordú ina cheangal ar an gCúirt
Achomhairc i leith na saincheiste is ábhar do na himeachtaí.

(c) Ní dochar mír (b) d’aon athrú ar imthoisc a dhlífeadh athrú ar théarmaí an
ordaithe dá dtagraítear sa mhír sin.

(5) I gcás go ndearna an Chúirt Uachtarach ordú i ndáil le hiarratas idirbhreitheach nó
le hiarratas nó tairiscint nóis imeachta a bhaineann le hachomharc is inchinnte ag
an gCúirt Achomhairc dá éis sin de bhun ordachán arna thabhairt faoi Airteagal
64.3.1° den Bhunreacht nó ordú arna dhéanamh faoi Airteagal 64.4.1° den
Bhunreacht, beidh an t-ordú ina cheangal ar an gCúirt Achomhairc i leith na
saincheiste is ábhar don achomharc.

(6) Ní dochar fo-alt (5) d’aon athrú ar imthoisc a dhlífeadh athrú ar théarmaí an ordaithe
dá dtagraítear san fho-alt sin.

Ní dhéanfar difear do leanúnachas ná d’fhorfheidhmiú riaradh an cheartais

79. Ní chuirfidh teacht i ngníomh aon fhorála den Acht seo isteach ar leanúnachas riaradh
agus fhorfheidhmiú an cheartais.
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Alt 73

SCEIDEAL 1

Aisghairm

Ítim An tAcht An Fhoráil Méid na hAisghairme

(1) (2) (4) (4)

1. An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 Alt 28 An t-alt iomlán

2. An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 Alt 29 An t-alt iomlán

3. An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1928 Alt 7 An t-alt iomlán

4. Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), Alt 3 An t-alt iomlán
1961

5. Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 Alt 12 An t-alt iomlán

6. An tAcht um Achomhairc Armchúirteanna, 1983 Ailt 9 go 12 Iomlán gach ailt

Ailt 14 agus 15 Iomlán gach ailt

7. An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1993 Alt 3 An t-alt iomlán

8. An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1993 Alt 11 An t-alt iomlán

9. Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 1995 Ailt 4 agus 5 Iomlán gach ailt

Alt 44 An t-alt iomlán

10. An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010 Alt 14 An t-alt iomlán
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Alt 74

SCEIDEAL 2

Leasuithe Iarmhartacha

Ítim An tAcht An Fhoráil An Leasú

(1) (2) (3) (4)

1 Acht na bPaitinní, 1992 Alt 95 I bhfo-alt (2), trí “Féadfaidh an Chúirt Achomhairc nó an
Chúirt Uachtarach, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad
“Féadfaidh an Chúirt Uachtarach,”.

I bhfo-alt (3), trí “an Chúirt, an Chúirt Achomhairc nó an
Chúirt Uachtarach, de réir mar is cuí,” a chur in ionad “an
Chúirt nó an Chúirt Uachtarach, de réir mar is cuí,”.

2 An tAcht um Binsí Alt 18 I bhfo-alt (1), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
Coireanna Idirnáisiúnta mhíreanna (a), (b) agus (c):
Cogaidh, 1998

“(a) le breith ón Ard-Chúirt faoi Airteagal 40.4.2° den
Bhunreacht nó tar éis achomharc i gcoinne breith
den sórt sin,

(aa) de dhroim achomharc chuig an gCúirt Uachtarach
(cibé acu faoi Airteagal 34.5.4° nó ar achomharc i
gcoinne breith ón gCúirt Achomhairc),

(b) de dhroim achomharc ar phonc dlí chuig an gCúirt
Achomhairc, nó

(c) de dhroim ordú faoi alt 21 nó 22,”.

3 An tAcht um Binsí Alt 19 Tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):
Coireanna Idirnáisiúnta
Cogaidh, 1998 “(3) San alt seo, ciallaíonn ‘imeachtaí achomhairc’ imeachtaí—

(a) a bhaineann le gearán faoi Airteagal 40.4.2° den
Bhunreacht (lena n-áirítear imeachtaí ar achomharc
i gcoinne breith i dtaobh an ghearáin sin),

(b) a bhaineann le hachomharc ar phonc dlí chuig an
gCúirt Achomhairc, nó

(c) a bhaineann le hachomharc chuig an gCúirt
Uachtarach (cibé acu faoi Airteagal 34.5.4° nó ar
achomharc i gcoinne breith ón gCúirt
Achomhairc).”.

4 An tAcht um Cheartas Alt 17 I bhfo-alt (1), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
Coiriúil (Gáinneáil mhíreanna (a), (b), (c) agus (d):
Aindleathach ar Muir),
2003 “(a) a scaoileadh saor le hordú ón Ard-Chúirt faoi

Airteagal 40.4.2° den Bhunreacht nó ar achomharc
i gcoinne ordú faoin bhforáil sin a chinneadh,

(aa) a scaoileadh saor ar achomharc chuig an gCúirt
Uachtarach (cibé acu faoi Airteagal 34.5.4° nó ar
achomharc i gcoinne breith ón gCúirt
Achomhairc) a chinneadh,

(b) a scaoileadh saor ar an gCúirt Achomhairc do
chinneadh achomharc ar phonc dlí,

(c) a scaoileadh saor le hordú ón Aire faoi alt 21, nó

(d) ar diúltaíodh é nó í a thabhairt suas faoi alt 22,”.

5 An tAcht um Cheartas Alt 19 Tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)(c):
Coiriúil (Gáinneáil
Aindleathach ar Muir), “San alt seo, ciallaíonn ‘imeachtaí achomhairc’ imeachtaí—
2003

(a) a bhaineann le gearán faoi Airteagal 40.4.2° den
Bhunreacht (lena n-áirítear imeachtaí ar achomharc
i gcoinne breith i dtaobh an ghearáin),
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Ítim An tAcht An Fhoráil An Leasú

(1) (2) (3) (4)

(b) a bhaineann le hachomharc ar phonc dlí chuig an
gCúirt Achomhairc, nó

(c) a bhaineann le hachomharc chuig an gCúirt Uachtarach
(cibé acu faoi Airteagal 34.5.4° nó ar achomharc i gcoinne
breith ón gCúirt Achomhairc);”.

6 An tAcht um an gCúirt Alt 15 Tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
Choiriúil Idirnáisiúnta, “imeachtaí achomhairc”:
2006

“ciallaíonn ‘imeachtaí achomhairc’ imeachtaí—

(a) a bhaineann le gearán faoi Airteagal 40.4.2° den
Bhunreacht (lena n-áirítear aon imeachtaí ar
achomharc i gcoinne breith i dtaobh an ghearáin),

(b) a bhaineann le hachomharc ar phonc dlí chuig an
gCúirt Achomhairc i gcoinne ordú tabhartha suas
nó a bhaineann le hachomharc chuig an gCúirt sin
i gcoinne ordú den sórt sin a dhiúltú, nó

(c) a bhaineann le hachomharc chuig an gCúirt
Uachtarach (cibé acu faoi Airteagal 34.5.4° nó ar
achomharc i gcoinne breith ón gCúirt
Achomhairc);”.

7 An tAcht Uchtála, 2010 Alt 53 I bhfo-alt (2), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) (i) nach dtionscnófar achomharc i gcoinne an
ordaithe nó go ndaingneoidh an Chúirt
Achomhairc an t-ordú ar achomharc, agus

(ii) nach dtionscnófar achomharc i gcoinne an
ordaithe (cibé acu faoi Airteagal 34.5.4° nó ar
achomharc i gcoinne breith ón gCúirt
Achomhairc) nó go ndaingneoidh an Chúirt
Uachtarach an t-ordú ar achomharc,”.

8 An tAcht Uchtála, 2010 Alt 56 I mír (a) d’fho-alt (1), trí “le hachomharc chun na Cúirte
Achomhairc nó na Cúirte Uachtaraí, de réir mar a bheidh,” a
chur in ionad “le hachomharc chun na Cúirte Uachtaraí”.

I mír (a) d’fho-alt (2), trí “an Ard-Chúirt, an Chúirt
Achomhairc nó an Chúirt Uachtarach” a chur in ionad “an Ard-
Chúirt nó an Chúirt Uachtarach”.

I bhfo-alt (3)—

(a) i mír (a), trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in
ionad fhomhíreanna (i) agus (ii):

“(i) (I) nach dtionscnófar achomharc i gcoinne an
ordaithe nó go ndaingneoidh an Chúirt
Achomhairc an t-ordú ar achomharc, agus

(II) nach dtionscnófar achomharc i gcoinne an
ordaithe (cibé acu faoi Airteagal 34.5.4° nó
ar achomharc i gcoinne breith ón gCúirt
Achomhairc) nó go ndaingneoidh an
Chúirt Uachtarach an t-ordú ar
achomharc,

(ii) go ndiúltóidh an Ard-Chúirt ordú faoi alt 54(2)
a dhéanamh ach go ndéanfar an t-ordú tar éis
achomharc chuig an gCúirt Achomhairc nó
chuig an gCúirt Uachtarach, de réir mar a
bheidh, agus”,

agus
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Ítim An tAcht An Fhoráil An Leasú

(1) (2) (3) (4)

(b) trí “de réir mar a shonróidh an Ard-Chúirt, an
Chúirt Achomhairc nó an Chúirt Uachtarach” a
chur in ionad “de réir mar a shonróidh an Ard-
Chúirt nó an Chúirt Uachtarach”.


