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An Séú Tuarascáil Bliantúil  

ó Chathaoirleach an Phainéil Bhreithniúcháin um Chonarthaí Foirgníochta 

ó tosaíodh an tAcht um Chonarthaí Foirgníochta, 2013. 

 

1. Réamhrá 

1.1 Áirítear leis an ról atá agam mar Chathaoirleach ar an bPainéal Breithniúcháin um 

Chonarthaí Foirgníochta ceanglas tuairisc a thabhairt gach bliain don Aire Stáit sa Roinn 

Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, atá freagrach as an Acht um Chonarthaí Foirgníochta, 

2013.  

1.2  Is é seo a leanas an Séú Tuarascáil Bhliantúil ó cuireadh tús leis an Acht um Chonarthaí 

Foirgníochta, 2013, a chlúdaíonn an tréimhse ón 26 Iúil 2021 go dtí an 25 Iúil 2022.  

 

2. Achtú agus tosú an Achta um Chonarthaí Foirgníochta, 2013  

2.1  Tháinig an tAcht um Chonarthaí Foirgníochta, 2013 i bhfeidhm maidir le conarthaí áirithe 

foirgníochta a rinneadh tar éis an 25 Iúil 2016 de réir an ‘Ordú um an Acht um Chonarthaí 

Foirgníochta, 2013 (An Lá Ceaptha) 2016’ (Ionstraim Reachtúil Uimh. 165 de 2016). 

 

3. Achoimre ar na príomhfhórálacha san Acht um Chonarthaí Foirgníochta, 2013  

3.1 Is é an aidhm atá ag an Acht um Chonarthaí Foirgníochta, 2013 rialáil a dhéanamh ar 

íocaíochtaí faoi chonradh tógála a chumhdaítear leis an Acht. Baineann sé le conarthaí 

scríofa agus béil araon. Baineann díolúintí le conarthaí áirithe de réir an Achta. Áirítear 

leis na díolúintí seo conradh níos lú ná luach de €10,000; conradh Comhpháirtíochta 

Poiblí Príobháideach; agus conradh le haghaidh teaghais is lú ná 200 méadar cearnach, 

sa chás ina bhfuil duine de na páirtithe sa chonradh ina áit chónaithe nó ina ndéanann sé 

nó sí cinneadh é a áitiú mar áit chónaithe. 

 

3.2 Tá forálacha san Acht le haghaidh cearta agus oibleagáidí nua dlí ar na páirtithe i 

gconradh tógála ábhartha. Forchuirtear leis an Acht forálacha conarthacha íosta maidir le 

híocaíochtaí, go háirithe maidir le huainiú na n-íocaíochtaí, agus níl cead ag páirtithe i 

gconradh foirgníochta ábhartha tarraingt siar as forálacha an Achta. Toirmisctear leis an 

Acht freisin an cleachtas a bhaineann le ‘íoc nuair a íoctar’, foráil i gconradh foirgníochta 

ina bhforáiltear go bhfuil íocaíocht méide atá dlite faoin gconradh, nó uainiú íocaíochta 

den sórt sin, ag brath ar íocaíocht a dhéanamh trí dhuine nach páirtí sa chonradh 

foirgníochta é, ach amháin sa chás ina ndéantar an tríú páirtí dócmhainneach. 
 

3.3 Áireofar an méid seo a leanas i gconradh foirgníochta a chumhdaítear leis an Acht:  

(i) méid gach íocaíochta eatramhaí agus deiridh nó sásra leordhóthanach chun na 

méideanna sin a chinneadh;  

(ii) an dáta éilimh ar íocaíocht do gach méid atá dlite nó sásra leordhóthanach chun na 

dátaí sin a chinneadh; agus  

(iii) an tréimhse idir an dáta éilimh ar íocaíocht agus an dáta a mbeidh an méid dlite. 
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3.4 Mura bhfuil na téarmaí atá leagtha amach in alt 3.3 thuas mar chuid de phríomhchonradh 

tógála, beidh feidhm ag na dátaí éilimh íocaíochta seo a leanas maidir leis an gconradh: 

(i) 30 lá ón dáta a cuireadh tús leis an gconradh foirgníochta;  

(ii) 30 lá tar éis an dáta éilimh ar íocaíocht dá dtagraítear in (i) thuas agus gach 30 lá ina 

dhiaidh sin suas go dtí an dáta críochnaithe substaintiúil; agus  

(iii) 30 lá tar éis an dáta críochnaithe deiridh. 

       Ar a bharr sin, ní bheidh an dáta a mbeidh íocaíocht dlite i ndáil le méid arna éileamh 

faoin gconradh tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis dháta an éilimh íocaíochta.  

3.5 Tá forálacha san Acht le haghaidh cosaintí tábhachtacha reachtúla d’fhochonraitheoirí sa 

tionscal tógála. Ní mór na dátaí éilimh íocaíochta seo a leanas ar a laghad a bheith i 

bhfochonarthaí:  

(i) 30 lá ón dáta a cuireadh tús leis an gconradh foirgníochta;  

(ii) 30 lá tar éis an dáta éilimh ar íocaíocht dá dtagraítear in (i) thuas agus gach 30 lá ina 

dhiaidh sin suas go dtí an dáta críochnaithe substaintiúil; agus  

(iii) 30 lá tar éis an dáta críochnaithe deiridh. 

       Ar a bharr sin, ní bheidh an dáta a mbeidh íocaíocht dlite i ndáil le méid arna éileamh 

faoin bhfochonradh tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis dháta an éilimh íocaíochta. 

3.6 Ceanglaítear leis an Acht ar Pháirtí Forghníomhaithe (príomhchonraitheoir nó 

fochonraitheoir atá ag déanamh na hoibre faoin gconradh) fógra éilimh íocaíochta a 

dhéanamh don Pháirtí Eile (nó do dhuine a shonraítear faoin gconradh tógála ag gníomhú 

thar ceann an Pháirtí Eile), tráth nach déanaí ná 5 lá tar éis an dáta éilimh íocaíochta 

ábhartha. Má chuireann an páirtí Eile sin i gcoinne go bhfuil an méid a éilíonn an páirtí 

forghníomhaitheach dlite agus le híoc, ceanglaítear ar an bPáirtí Eile (nó ar an duine atá 

ag gníomhú thar ceann an Pháirtí Eile) freagra a thabhairt don pháirtí Forghníomhaithe, 

tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis dháta an éilimh íocaíochta a shocrú agus an méid seo a 

leanas a leagan amach:  

(a) an fáth/na fáthanna a bhfuil conspóid ann faoin méid a d’éiligh an páirtí 

Forghníomhaithe san fhógra éilimh íocaíochta, lena n-áirítear aon éileamh ar 

chaillteanas nó damáiste a thagann chun cinn as sárú líomhnaithe ar aon oibleagáid 

chonarthach nó eile de chuid an pháirtí Fhorghníomhaithe; agus  

(b) an méid, más ann dó, a bheartaítear a íoc leis an bpáirtí Forghníomhaithe agus an 

bonn ar an dóigh a ndéantar an méid sin a ríomh. 

3.7 Is féidir go mbeidh na páirtithe sa chonradh tógála in ann teacht ar chomhaontú maidir 

leis an méid a bheidh le híoc leis an bpáirtí Forghníomhaitheach. Muura dtagtar ar 

chomhaontú den sórt sin, áfach, faoin dáta dlite íocaíochta, ceanglaítear ar an bPáirtí Eile 

an méid, más ann dó, a íoc leis an bpáirtí Forghníomhaithe a mhol an Páirtí Eile a íoc ina 

fhreagra ar an bhfógra um éileamh íocaíochta a bhfuil an páirtí Forghníomhaitheach ag 

dul ina éadan. Déanfar an íocaíocht seo faoin dáta dlite íocaíochta de réir Alt 4(3)(b) den 

Acht. 
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3.8 Sonraítear in Alt 5 den Acht, mura n-íocann an Páirtí Eile aon mhéid atá dlite faoi 

chonradh tógála ina iomláine faoin dáta dlite íocaíochta, gur féidir leis an bpáirtí 

forghníomhaitheach obair faoin gconradh foirgníochta a chur ar fionraí trí fhógra i 

scríbhinn a thabhairt don Pháirtí Eile. 

3.9 Tugadh isteach leis an Acht, den chéad uair in Éirinn, ceart nua do pháirtí i gconradh 

tógála, mar atá sainmhínithe faoi Alt 1 den Acht, díospóid íocaíochta a tharchur lena 

breithniú mar mhodh chun an díospóid sin a réiteach. Samhlaítear leis an Acht go 

dtabharfar breithiúnas i gcrích laistigh do fhráma ama gearr, i.e., 28 lá ó dháta atreoraithe 

na díospóide chuig Breithneoir. Is féidir go ndéanfar an tréimhse seo a fhadú i gcúinsí 

áirithe.  

3.10  Mura féidir leis na páirtithe i gconradh tógála teacht ar chomhaontú maidir leis an té atá 

le ceapadh mar Bhreithneoir, is féidir le páirtí iarratas a dhéanamh chugam, i mo cháil 

mar Chathaoirleach ar an bPainéal Breithneoirí atá ceaptha ag an Aire, ag lorg ceapachán 

Breithneora. Tá liosta iomlán de chomhaltaí reatha an Phainéil Breithnithe um Chonarthaí 

Foirgníochta in Aguisín 1.   

3.11 Tá tuilleadh faisnéise mionsonraithe ar an Acht um Chonarthaí Foirgníochta, 2013 ar fáil 

ar shuíomh Gréasáin na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, ag 

www.enterprise.gov.ie.  

 

4. Feidhmeanna de réir Alt 6(4) an Achta um Chonarthaí Foirgníochta, 2013  

4.1 Tá ceanglas orm Breithneoir a shannadh ón bPainéal Moltóirí atá ceaptha ag an Aire tar 

éis iarratas a rinneadh faoi alt 6(4) den Acht Conarthaí Foirgníochta, 2013 agus a 

chomhlíonann an t-iarratas alt 15 den ‘Chód Cleachtais a Rialaíonn Iompar Breithnithe’. 

Ceapaimse breithneoir de ghnáth laistigh de 7 lá tar éis iarratas scríofa a fháil, ach amháin 

má theipeann ar an iarratas alt 15 den Chód Cleachtais a chomhlíonadh nó má bhíonn 

tuilleadh faisnéise de dhíth ar ab iarratasóir a bhaineann le cineál na díospóide, de réir alt 

16 den Chód Cleachtais. 

4.2 Le linn na tréimhse a chlúdaítear sa Tuarascáil Bhliantúil seo, fuair Seirbhís Breithnithe 

um Chonarthaí Foirgníochta na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 81 iarratas ag 

iarraidh go gceapfar Breithneoir agus tugann sé seo dom an tacaíocht riaracháin atá 

riachtanach agus iarratais den chineál sin á bpróiseáil agam.  

4.3 Cheap mé 71 Breithneoir faoi alt 6(4) den Acht um Chonarthaí Foirgníochta, 2013. Ar a 

bharr sin, tarraingíodh siar sé iarratas sular ceapadh Breithneoir. Cuireadh trí cinn de na 

cásanna a tarraingíodh siar isteach arís den dara huair agus ceapadh Breithneoir mar 

thoradh ar na hiarratais sin. Tá na ceapacháin seo san áireamh sa líon ceapachán a 

ndearnadh tagairt dóibh níos luaithe. 

4.4 Bhí ceithre iarratas ann freisin a measadh a bheith neamhchomhlíontach leis an 

reachtaíocht nó leis na ceanglais iarratais a leagtar amach sa ‘Chód Cleachtais a 

Rialaíonn Iompar Breithnithe’. 

4.5 D'éirigh seachtar Breithneoirí as oifig tar éis dom iad a cheapadh faoi alt 6(4) den Acht 

agus áiríodh saincheisteanna dlínse ar na fáthanna ar éirigh siad as. Cuireadh ceithre cinn 

http://www.enterprise.gov.ie/
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de na cásanna sin isteach den dara huair agus cheap mé Breithneoir eile i ngach cás. 

Tháinig ceist dlínse chun cinn freisin i gcás amháin eile agus níorbh fhéidir dul ar aghaidh 

leis an mbreithniúchán. Cuireadh an cás seo isteach den dara huair agus cheap mé 

Breithneoir eile sa chás sin. Tá na ceapacháin seo go léir san áireamh sa líon ceapachán 

dá dtagraítear i mír 4.3. 

5. Torthaí sonraí staidrimh ó Bhreithnoirí  

5.1 Tá ceanglais leagtha amach sa ‘Chód Cleachtais a Rialaíonn Iompar Breithnithe’ do 

Bhreithneoirí chun faisnéis a sholáthar don tSeirbhís Breithnithe um Chonarthaí 

Foirgníochta tar éis ceapacháin (alt 12); tar éis éirí as oifig (mír 30); agus ar thoradh 

cásanna breithnithe (mír 39), chun sonraí staidrimh gan ainm a chur le chéile ar fheidhmiú 

an Achta.  

 

5.2 Soláthraítear sa chuid seo den tuarascáil faisnéis mhionsonraithe ar thorthaí na gcásanna 

breithnithe, ar chuir na Breithiúna ceaptha faisnéis gan ainm ar fáil ina leith. Le linn na 

tréimhse atá clúdaithe sa Tuarascáil Bhliantúil seo, fuair an tSeirbhís Breithnithe um 

Chonarthaí Tógála 58 tuairisceán sonraí ó na Breithneoirí. Áirítear leis seo faisnéis ar 

chásanna inar aontaigh na páirtithe ar cheapadh Breithneora, chomh maith le cásanna inar 

cheap mé Breithneoir faoi alt 6(4) den Acht don díospóid íocaíochta. Ar an ábhar go 

bhfuil na sonraí a fuarthas ar na cásanna seo gan ainm, ba chóir a thabhairt faoi deara 

nach mbaineann an fhaisnéis atá leagtha amach sa chuid seo den tuarascáil go heisiach le 

cásanna inar cheap mise an Breithneoir faoi alt 6(4) den Acht.  

 

5.3 Tá príomhcháilíocht ghairmiúil na mBreithneoirí sna 58 cás seo leagtha amach i dTábla 

1 agus tá príomhshuíomhanna na n-aighneas íocaíochta lena mbaineann liostaithe i 

dTábla 2. 

 

 

 

Tábla 1  

Príomhcháilíocht Ghairmiúil an Bhreithneora  

Ailtire  15 

Suirbhéir Cainníochta  14 

Abhcóide  10 

Comhalta d’Institiúid Chairte na nEadránaithe  9 

Innealtóir 7 

Aturnae  3 

Iomlán  58 
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Tábla 2  

 Príomhshuíomhanna Láithreáin Díospóidí Íocaíochta de réir Contae 

Baile Átha Cliath  24 

Gaillimh  6 

Corcaigh  5 

An Mhí  4 

Luimneach  2 

Lú  2 

Cill Chainnigh  2 

Tiobraid Árann  2 

Ceatharlach 1 

Loch Garman 1 

Ros Comáin  1 

Laois 1 

Cill Mhantáin  1 

An Clár  1 

An Cabhán  1 

Cill Dara  1 

Uíbh Fhailí  1 

Ní fios  2 

Iomlán  58 

 

5.4 Leagtar amach i bhFíor 1 thíos catagóirí na bpáirtithe atá faoi dhíospóid. Bhain an 

díospóid ba choitianta a cuireadh ar aghaidh le haghaidh breithnithe le fochonraitheoir a 

bhí ag díospóid le príomhchonraitheoir, agus ba é an fochonraitheoir a rinne an tarchur. 

Ciallaíonn an chatagóir ‘Fostóir Eile’ go bhfuil an páirtí conarthach sin san earnáil 

phríobháideach.  

 

 

28

18

4

3

2

1

1

1

Fochonraitheoirí agus Príomhchonraitheoir

Príomhchonraitheoir agus Fostóir (Eile)

Príomhchonraitheoir agus Fochonraitheoir

Príomhchonraitheoir agus Fostóir (Gníomhaireacht
an Rialtais)

Fostóir (Eile) agus Príomhchonraitheoir

Bainisteoir Tionscail agus Fostóir (Eile)

Comhairleoir agus Fostóir (Eile)

Ní fios

Fíor 1 - Páirtithe faoi Dhíospóid 
Bliain 6 
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5.5 Tá fáisnéis i bhFíor 2 maidir le nádúr na ndíospóidí sna cásanna seo. Bhain an líon is mó 

díospóidí le díospóidí íocaíochta deiridh. Áiríodh leis an gcatagóir ‘Íocaíocht Eile’ 

díospóidí a bhain le damáistí leachtaithe agus deimhnithe mar gheall ar mhoill, agus 

íocaíocht na gcostas a líomhnaítear a bheith tabhaithe ag príomhchonraitheoir de bhun 

moilleanna líomhnaithe an fhochonraitheora.  

 

 

5.6 Tá fáisnéis i bhFíor 3 maidir leis an méid atá faoi dhíospóid idir na páirtithe. Bhí an líon 

is airde cásanna i gceist idir os cionn €100,000 go €500,000 agus os cionn €1M go €5M. 

 

  

  

 

 

                           

          

                    

                          

         

4
5

9

21

4

12

1
2

Fíor 3 - Méid faoi Dhíospóid 
Bliain 6 
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5.7 Soláthraítear i bhFíor 4 faisnéis ar stádas na 58 díospóid tar éis na díospóidí seo a chur 

faoi bhráid an Bhreithneora. Ar an iomlán eisíodh 36 cinneadh Breithneoirí. 

 

 

5.8 Soláthraítear i bhFíor 5 faisnéis ar thoradh 36 cinneadh Breithneoirí. D’éirigh leis an 

bpáirtí Atreoraithe i 24 cás, bhí breith roinnte idir na páirtithe in 8 gcás agus d’éirigh leis 

an bPáirtí Freagróra i 4 chás.  
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5.9 Soláthraítear i bhFíor 6 faisnéis ar na méideanna a tugadh amach i gcinntí na 

mBreithneoirí. Bhí 32 cás san iomlán mar thoradh ar dhámhachtainí airgid a rinne an 

Breithneoir. Sna ceithre chás eile, níor tuairiscíodh aon dámhachtainí airgid toisc gur 

éirigh leis an bhFreagróir i gceithre chás. 

 

 

5.10 Soláthraítear i bhFíor 7 faisnéis ar an scála ama chun cinntí na mBreithneoirí a eisiúint 

chuig na páirtithe sna 36 cás thuasluaite. Eisíodh cinneadh i 15 chás laistigh de 42 lá  ó 

dháta atreoraithe na díospóide íocaíochta chuig an mBreithneoir. Bhí 15 chás eile ann 

inar eisíodh an cinneadh tar éis 42 lá ó dháta atreoraithe na díospóide íocaíochta chuig an 

mBreithneoir (‘Scála ama eile’). Bhí sé chás eile ann inar eisíodh an cinneadh tar éis 28 

lá ó dháta atreoraithe na díospóide íocaíochta chuig an mBreithneoir (‘Scála ama eile’). 

 

4

1

7

4

6

10

3

1

Fíor 6 - Dámhachtainí Breithneoirí 
Bliain 6 
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5.11 Soláthraítear i bhFíor 8 faisnéis ar na táillí in aghaidh na huaire a ghearr Breithneoirí in 

52 cás. Áirítear leis an iomlán seo 36 cinneadh Breithneora, sé chás inar chúlghair na 

páirtithe an ceapachán, sé chás nár eascair aon saincheisteanna dlínse agus ceithre cinn a 

bhain le Breithneoirí ag éirí as. Ba iad na táillí in aghaidh na huaire ba choitianta a ghearr 

na Moltóirí ná sa raon €201/€250, €251/€300 agus €301/€350.  

 

 

5.12 Sonraítear i bhFíor 9 méid iomlán na dtáillí a ghearr na Moltóirí sna 52 cás. Ba iad na 

táillí Breithneora ba choitianta ná idir €1,000 agus €4,999, €5,000 go €9,999 agus 

€10,000 go €14,999. Éilítear sa ‘Chód Cleachtais a Rialaíonn Iompar Breithiúnas’ gur 

cheart go mbeadh na táillí a ghearrann Breithneoirí “réasúnta mar luach ag féachaint don 

mhéid atá faoi dhíospóid, castacht na díospóide, an t-am a chaith an Breithneoir” ar an 

díospóid agus imthosca ábhartha eile.  

 

1

14 14

12

4

5

2

€   -€ 00 € 0 -€  0 €   -€ 00 € 0 -€  0 €   -€ 00 € 0 -€  0 €   -€ 00

Fíor 8 - Táillí Breithneoirí in aghaidh na huaire 
Bliain 6 

2

13 13

9

2

4

2

4

1 1 1

Fíor 9 - Táillí Iomlána Gearrtha ag Breithneoirí 
Bliain 6
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5.13 Soláthraítear i bhFíor 10 faisnéis ar líon na n-iarratas ag iarraidh ar Chathaoirleach an 

Phainéil Breithnithe um Chonarthaí Foirgníochta Breithneoir a cheapadh faoi alt 6(4) den 

Acht le cúig bliana anuas. Ar an iomlán bhí 236 iarratas agus tháinig méadú beagnach 

60% ar líon na n-iarratas i mbliain 6 i gcomparáid le bliain 5.  

 

 

6. Forghníomhú Cinntí Breithneoirí  

6.1 Leathnaíodh Rialacha na nUaschúirteanna chun foráil a ionchorprú chun cinntí na hArd-

Chúirte a fhorghníomhú faoin Acht um Chonarthaí Foirgníochta, 2013 - ‘Rialacha na 

nUaschúirteanna (An tAcht um Chonarthaí Foirgníochta, 2013’) (Ionstraim Reachtúil 

Uimh. 450 de 2016). 

 

6.2  Tá roinnt Breithiúnas Ard-Chúirte tábhachtach eisithe anois chun cinneadh an 

Bhreithneora a rinneadh faoin Acht Conarthaí Foirgníochta, 2013 a fhorfheidhmiú. 
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7. Tráchtaireacht agus Conclúidí 

 

7.1 Sa tréimhse a chlúdaítear leis an Tuarascáil Bhliantúil seo tá méadú suntasach de 

bheagnach 60% ar líon na n-iarratas ina n-iarrtar orm Breithneoir a cheapadh faoi alt 6(4) 

den Acht, i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.    

7.2 Cheap mé 71 Breithneoir faoi alt 6(4) den Acht ar dhíospóidí íocaíochta a bhfuil luach 

iomlán beagnach €50 milliún acu sa tréimhse atá clúdaithe ag an Tuarascáil Bhliantúil 

seo. Ní áirítear leis an bhfigiúr seo luach na gcásanna a cuireadh isteach an dara huair. Tá 

an líon ceapachán Breithneoirí seo ar an líon is airde ó tháinig an tAcht i bhfeidhm i mí 

Iúil 2016 agus is léir go bhfuil páirtithe i gconarthaí foirgníochta ag saothrú a gcearta 

faoin Acht chun sásamh a lorg mar gheall ar neamhíocaíocht nó ganníocaíocht. 

7.3 Leagtar amach sa Tuarascáil Bhliantúil seo na cosaintí tábhachtacha reachtúla a 

sholáthraíonn an tAcht um Chonarthaí Foirgníochta, 2013 do pháirtí Forghníomhaitheach 

faoi chonradh tógála. Léirítear é seo i bhFíor 5 thuas, áit ar éirigh leis an bpáirtí atreoraithe 

(nó ar éirigh leis i bpáirt) i 32 de na 36 cinneadh a rinneadh a thuairisciú. Cé gur bhain 

fochonraitheoir/príomhchonraitheoir agus príomhchonraitheoir/Fostóir le formhór na 

ndíospóidí íocaíochta, taispeántar i bhFíor 1 go bhfuil páirtithe eile ag saothrú a gcearta 

faoin reachtaíocht freisin.  

7.4 Ionas gur féidir díospóidí íocaíochta a sheachaint ar an gcéad dul síos, is tábhachtach go 

gcloífeadh Fostóirí, príomhchonraitheoirí agus fochonraitheoirí lena n-oibleagáidí atá 

leagtha amach san Acht um Chonarthaí Foirgníochta, 2013 . Ba mhaith liom a chur in iúl 

freisin, má tá páirtí i gconradh foirgníochta, mar atá sainmhínithe san Acht, ag 

smaoineamh ar aighneas íocaíochta a tharchur le haghaidh breithniú, gur cheart gach nós 

imeachta cuí a éilítear faoin Acht agus faoin ‘Cód Cleachtais a Rialaíonn Iompar 

Breithnithe’ a leanúint. 

7.5 Cé go bhfuil tuairisc tugtha agam ar na sonraí a soláthraíodh i gcúinsí inar roghnaigh 

Breithneoirí sonraí den sórt sin a chur ar fáil, ní féidir a rá go cinntitheach go gcuimsíonn 

sé seo gach cás breithiúnais a tugadh i gcrích  faoin Acht le bliain anuas. D’fhéadfadh 

gur tharla breithnithe breise freisin de bhun an Achta, i gcás inar chomhaontaigh na 

páirtithe ar an mBreitheamh a cheapadh gan dul i muinín na Seirbhíse Breithnithe um 

Chonarthaí Foirgníochta, agus nár tugadh staitisticí don tSeirbhís ina leith. 

7.6 Ar deireadh, thionóil mé Fóraim ar leith i mí an Mheithimh 2022 de Chomhaltaí an 

Phainéil agus de na Páirtithe Leasmhara atá liostaithe in Aguisín 2. Eagraíódh plé ar 

ábhair éagsúla a bhaineann le cur i bhfeidhm an Achta um Chonarthaí Foirgníochta, 2013. 

Mhol mé gur cheart do Chomhaltaí an Phainéil agus do na Páirtithe Leasmhara 

meithleacha ar leith a bhunú chun leanúint ar aghaidh ag scrúdú na saincheisteanna a 

eascraíonn as na Fóraim d'fhonn roghanna féideartha a aithint a d'fhéadfadh dul i ngleic 

le feabhsuithe i gcur i bhfeidhm na reachtaíochta tábhachtaí seo don tionscal foirgníochta.   

 

An tUasal Bernard Gogarty, 

Cathaoirleach. 

Lúnasa 2022 
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Aguisín 1 

An tAcht um Chonarthaí Foirgníochta, 2013 

Baill den Phainéal Breithnithe um Chonarthaí Foirgníochta  

   

Tá an tUas Bernard Gogarty ina bhall de chuid an Phainéil chomh maith le bheith ina 

Chathaoirleach air freisin. 

An tUas Peter Aeberli  Karen   Killoran, Uas 

An tUas Joe Behan  An tUas Niall Lawless 

An tUas Kevin Brady  An Dr John Derek Layng Ross 

An tUas James Bridgeman  An tUas Niall Meagher 

An tUas Jonathan Cope  An tUas Gerard Meehan 

An tUas John Costello  An tUas Matthew Molloy 

An tUas Dermot Durack  An tUas Gerard Monaghan 

Siobhan Fahey, Uas  An tUas James O'Donoghue 

An tUas Ciaran Fahy  An tUas Denis O'Driscoll 

Orla Fitzgerald, Uas  An tUas Seán O'Flaherty 

An tUas John 

Thomas 

Gibbons  Niav O'Higgins, Uas 

An tUas James Golden  An tUas David O'Leary 

An tUas Conor Hogan  An tUas Peter Eugene O'Malley 

An tUas John Hughes  An tUas Gerard O'Sullivan 

An tUas Jarlath Kearney  An tUas Edward James Quigg 

An tUas Keith Kelliher  An tUas Martin Waldron 

An tUas Conor Kelly  An tUas Peter Walshe 

An tUas Damien Keogh    
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Aguisín 2 

Freastal ar Fhóram na nGeallsealbhóirí 

 

 

1. Cumann Breithnithe Réigiún na hÉireann 

2. Cumann Innealtóirí Comhairleacha na hÉireann  

3. Comhalta d’Institiúid Chairte na nEadránaithe - Craobh na hÉireann  

4. Comhlachas Barra Foirgníochta na hÉireann  

5. Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta  

6. Innealtóirí Éireann  

7. Lean Construction Ireland 

8. An Oifig um Sholáthar Rialtais 

9. Restructuring & Insolvency Ireland  

10. Institiúid Ríoga Ailtírí na hÉireann   

11. Cumann Shuirbhéirí Cairte na hÉireann  

12. Cumann Barra na hÉireann 

13. Dlí-Chumann na hÉireann 

14. Bonneagar Iompair Éireann  

 

 


