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Beathaisnéisí 
 

 
 
 

An Dr. Niamh Howlin – Ollamh Comhlach, 
Ceann na Scoile agus Déan i Scoil Dlí 
Sutherland UCD 

 
Is Ollamh Comhlach agus Ceann na Scoile agus Déan i Scoil 
Dlí Sutherland UCD í Niamh Howlin. 

 

Is iad Stair an Dlí agus an Ceartas Coiriúil na príomhréimsí ar 
a ndéanann sí taighde, agus d’fhoilsigh sí a cuid saothar in 
irisí piarmheasúnaithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear the 
Journal of Legal History, the Law and History Review, 
Comparative Legal History, agus the American Journal of 
Legal History. In 2017 bhí a leabhar 'Juries in Ireland: 
Laypersons and Law in the Long Nineteenth Century' (Four 
Courts Press) curtha ar an ngearrliosta do ghradaim DSBA 
Leabhar Dlí na Bliana 2018 agus Duais Leabhair IALT Kevin 
Boyle 2019. 

 
In 2018 fuair sí gradam Cás-Staidéir Tionchair Taighde as a cuid saothar a raibh baint 
aige le pardún iarbháis a thug Uachtarán na hÉireann do Myles Joyce, ar crochadh san 
éagóir é i ndúnmharú in 1882.  In 2021 d’fhoilsigh sí tuarascáil maidir le triail John Twill 
in 1895 arbh í ba chúis le pardún uachtaráin eile a thabhairt an 16 Nollaig 2021. 

 
Tá Niamh ar Chomhairle Chumann Stair an Dlí in Éirinn agus ar Bhord Choimisiún 
Lámhscríbhinní na hÉireann. 

 
 

John O’Connor – Cathaoirleach an 
Choimisiúin 
Tithíochta 
 
Glactar leis go forleathan go bhfuil John O’Connor ar 
dhuine de na daoine is feasaí agus is mó taithí in 
earnáil tithíochta na hÉireann agus tá clú agus cáil air 
as a chur chuige comhoibríoch ar fud gach earnála - an 
earnáil phoiblí, an earnáil phríobháideach agus an 
earnáil neamhbhrabúis.Is é John iar-Phríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta Tithíochta. I measc 
a chuid ról roimhe seo tá Príomhoifigeach na 
Comhpháirtíochta Tithíochta Inacmhainne, agus 
Bainisteoir Feidhmiúcháin na Roinne Tithíochta & 
Pobal i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.  
 

Chaith sé seal freisin ag obair i dtionscal na tógála sular aistrigh sé chuig an rialtas áitiúil. Is 
Innealtóir Cairte é agus tá cáilíochtaí aige i réimsí eile, rialachas agus bainistiú tionscadail 
ina measc.Tá an-taithí aige i mbainistiú, i bhforbairt agus i seachadadh díreach tithíochta, 
go mór mór i réimse na tithíochta sóisialta, na tithíochta inacmhainne agus na dtionscadal 
athnuachana.Chomh maith leis sin, tá spéis ar leith aige i réimsí na hinbhuanaitheachta, an 
imeasctha, an mhíchumais agus na gcaighdeán tógála. Bhí John ar réimse leathan bord 
agus coistí; agus bhí sé ina chathaoirleach ar roinnt díobh. Tá sé ar an mBord Cláir um 
Chosaint Idirnáisiúnta i láthair na huaire. 
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Ailbhe O’Neill BL – Cathaoirleach an 
Fhochoiste Reifrinn 

 
Is abhcóide í Ailbhe O’Neill a bhfuil an-taithí aici i réimsí 
an dlí bunreachta agus rialála. Tá comhairle tugtha aici i 
ndáil le réimse leathan reachtaíochta a bhaineann le 
cearta réadmhaoine agus tugtar treoir rialta di gníomhú i 
gcúrsaí a bhaineann leis an dlí bunreachta agus 
tráchtála. 

 

Bhí sí ina comhairleoir dlí ag an gCoimisiún Reifrinn a 
bunaíodh don Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (an 
Conradh um Chobhsaíocht Fhioscach arna ghlacadh) 
agus don Tríú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 
(Cúirt Achomhairc arna cruthú) agus ag Coimisiún 
Imscrúdúcháin Nyberg. 

Ollamh Cúnta i Scoil an Dlí i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath í Ailbhe, agus díríonn 
a cuid léachtaí agus a cuid ábhar taighde ar chearta réadmhaoine agus rialála agus tá 
foilseacháin foilsithe aici sa bhaile agus go hidirnáisiúnta sna réimsí sin. 

 

 
 
 

Sinéad Gibney – Príomhchoimisinéir 
Choimisiún Chearta Daonna agus 
Comhionannais na hÉireann 

 
Tá an Príomhchoimisinéir Sinéad Gibney i gceannas ar 
Choimisiún  Chearta Daonna agus Comhionannais na 
hÉireann ar cheap an tUachtarán Michael D. Higgins í i 
mí Iúil 2020.  Ba í Sinéad an chéad Stiúrthóir a bhí ar an 
gCoimisiún, ar thug sí na hiar-chomhlachtaí leagáide le 
chéile le linn na tréimhse cumaisc agus d’fhorbair sí an 
eagraíocht ó thaobh foirne, saoráidí, pleanála agus 
struchtúir de. 
Roimhe seo chruthaigh sí feidhm Google Éireann  
maidir le freagracht shóisialta na corparáide, Social 
Action, agus bhí sí i gceannas uirthi. D’oibrigh 
Sinéad in oiliúint, i gcomhairleoireacht agus i léiriú 
meán a chur ar fáil do réimse eagraíochtaí in earnáil 
na sochaí sibhialta agus san earnáil phoiblí. 

 

Is foghlaimeoir feadh an tsaoil í Sinéad a bhfuil bunchéim sa Stair bainte amach aici in 
Ollscoil Uladh agus a bhfuil ceithre cháilíocht  iarchéime bainte amach aici sna hábhair 
seo a leanas: an Teicneolaíocht Faisnéise & an tOideachas (Msc) i gColáiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath), an Chibirshíceolaíocht in IADT, Dún Laoghaire, Staidéar 
Comhionannais in UCD agus an Dlí um Chearta Daonna sa Dlí-Chumann. Bhí sí ina 
Cathaoirleach ar bhord One Family agus bhí sí ar roinnt bord eile; Digital Charity Lab, 
Comhaontas Chearta na n-íospartach, agus grúpa comhairleach tionscail an Aontais 
Eorpaigh don Taighde & don Nuálaíocht Fhreagrach. 
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An tOllamh Jeff King – Ollamh le Dlí, 
Dámh na nDlíthe, Coláiste na 
hOllscoile, Londain 

 

Thosaigh Jeff King ag obair le Dlíthe UCL in 2011, agus 
bhí sé ina Ollamh le Dlí ó bhí 2016 ann. Sular tháinig sé 
go UCL, bhí sé ina Chomhalta agus ina Theagascóir le 
dlíx i gColáiste Balliol, Ollscoil Oxford (2008-2011), agus 
bhí sé ina aturnae in Sullivan & Cromwell LLP i gCathair 
Nua-Eabhrac (2003-04).  Is Ollamh ar Cuairt é i nDámh an 
Dlí, Ollscoil Oxford faoi láthair, agus idir 2019-2021 bhí sé 
ina Chomhairleoir Dlí ag Roghchoiste Theach na dTiarnaí 
maidir leis an mBunreacht.  Tá sé ar Choiste Eagarfhocail 
an Dlí Phoiblí, Comhairle Ghinearálta Ghrúpa an 
Chumainn Idirnáisiúnta um an Dlí Poiblí (Cumann ICON).  
Bhuaigh sé Duais Peter Birks ó Chumann na Scoláirí Dlí in 
2014 as Scoláireacht Dlí den Scoth dá leabhar Judging 
Social Rights (Cambridge University Press, 2012), agus in 
2017 bronnadh Duais Philip Leverhulme i nDlí air.   

Tá sé ag déanamh eagarthóireacht faoi láthair (in éineacht le Richard Bellamy) ar The 
Cambridge Handbook of Constitutional Theory (Cambridge University Press, le teacht), 
agus is comheagarthóir é ar The Cambridge Handbook of Deliberative Constitutionalism 
(Cambridge University Press, 2018) agus The Foundations and Future of Public Law 
(Oxford University Press, 2020). Is é Eagarthóir Ginearálta The Oxford Compendium of 
National Legal Responses to Covid-19 é. 

 
 
 
 

An tOllamh Lorna Fox-O’Mahony – Leas 
Leas-Seansailéir agus Ollamh, Ollscoil 
Essex 

 
Is Ollamh le Dlí agus Leas Leas-Seansailéir in Ollscoil 
Essex í An tOllamh Lorna Fox-O’Mahony. Is iad na réimsí 
saineolais atá aici an dlí réadmhaoine, an dlí tithíochta 
agus baile, agus tá sí ina húdar nó ina heagarthóir ar 
dheich leabhar agus ar na scórtha alt irise 
piarmheasúnaithe sna réimsí seo, lena n-áirítear  
‘Conceptualising Home: Theories, Laws and Policies’, a 
bhfuil gradaim buaite aici as. 

Tá comhairle tugtha aici do Chomhairle na nIasachtóirí Morgáiste (An Ríocht Aontaithe), 
don Choimisiún um Athchóiriú an Dlí (Éire), do Choimisiún Dlí Thuaisceart Éireann agus 
don Oifig um Athchóiriú an Dlí (Tuaisceart Éireann). Is minic a thagraítear dá cuid taighde 
go dtugtar ardán do chearta chun tithíochta agus do chearta chun baile agus d’oibrigh sí i  

 

gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí tithíochta lárchathrach lena n-áirítear tionscadal Rialto 
Rights in Action agus Rannpháirtíocht i gCearta a Chleachtadh. Is Comhalta den Chumann 
Ríoga Ealaíon í, agus is Príomhchomhalta den Acadamh Ardoideachais í. 
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An tOllamh Heather Conway – Ollamh, 
Scoil an Dlí, Ollscoil na Banríona, Béal 
Feirste 
Is Ollamh le Dlí Réadmhaoine agus le Staidéar Báis in 
Ollscoil na Banríona, Béal Feirste í Heather Conway. Tá 
méid mór scríofa aici ar thopaicí maidir leis an dlí 
réadmhaoine, agus ar an dlí agus ar an mothú in achrainn 
réadmhaoine; ar na foilseacháin shuntasacha atá aici tá 
Co- Ownership of Land: Partition Actions and Remedies 
(Bloomsbury, 2011- an 2ú heagrán)  

agus Conway and Stannard (eds), The Emotional Dynamics of Law and Legal Discourse 
(Hart Publishing, 2016), chomh maith le hábhar a chuir sí ar fáil le déanaí do Bandes et al 
(eds), Research Handbook on Law and Emotion (Edward Elgar, 2021). 
Is saineolaí í an tOllamh Conway maidir le dlíthe do dhiúscairt chorpartha agus  le hachrainn 
teaghlaigh maidir le sochraidí, leis an dí-adhlacadh agus le daoine atá básaithe a 
chomóradh. Is í an t-údar ar The Law and The Dead (Routledge, 2016) í, agus is í 
Uachtarán reatha an Chumainn don Bhás agus don Shochaí a Staidéar í agus is Comhalta 
Comhairle de Chumann Créamtha na Breataine Móire í. 

 

 

John O’Dowd – Ollamh Cúnta, Scoil an Dlí, 
Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath 

 
Tá John O’Dowd ina léachtóir sa Choláiste Ollscoile, Baile 
Átha Cliath ó bhí 1991 ann. Ar na hábhair taighde a bhíonn 
ar bun aige tá an dlí bunreachta, cearta daonna, dlí na meán 
agus gairm an bhreithimh. Tá sé ina bhall den Ghrúpa 
Eorpach um Dhlí Poiblí. 

 
 
 
 
 

An Dr. Rachael Walsh – Ollamh Cúnta, 
Scoil an Dlí, Coláiste na Tríonóide, Baile 
Átha Cliath 
Is Ollamh Cúnta i Scoil an Dlí, Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath í Rachael Walsh, agus is Comhalta de 
TCD í. Bhí sí ina Léachtóir i Scoil Dlí Dickson Poon, 
King’s College Londan roimhe seo.  
 

Bíonn an dlí réadmhaoine agus an dlí bunreachta á múineadh aici agus bronnadh 
Gradam Provost uirthi as Ardchaighdeán Feabhais i dTeagasc. Is céimí de chuid 
Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, de chuid Scoil Dlí Havard (a raibh sí ina 
Scoláire Fulbright ann) agus de chuid chumann onórach Óstaí an Rí í. 
I dtaighde an Dr. Walsh déantar anailís ar an gcosaint dhleathach do chearta réadmhaoine 
ar fud réimse comhthéacsanna polasaí, lena n-áirítear an chosaint tithíochta agus 
chomhshaoil. Baineann sí leas as an taithí a bhí aici a bheith ina comhairleoir dlí ag an 
gComhthionól Saoránach maidir leis an Ochtú Leasú, agus déanann sí taighde ar thionchar 
plé na saoránach maidir leis an athchóiriú dlí freisin. Is í a scríobh Property Rights and Social 
Justice: Progressive Property in Action (Cambridge University Press, 2021) agus bhí sí ina 
comheagarthóir ar an bpríomhtráchtas maidir le dlí bunreachta na hÉireann, Kelly: The Irish 
Constitution (Bloomsbury, 2018). Ina theannta sin, tá líon mór alt foilsithe aici in irisí 
idirnáisiúnta mór le rá. 
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An Dr. Conor Casey – An Scoil Dlí & 
Ceartais Sóisialta, Ollscoil Learphoill 

 
Is Léachtóir le Dlí i Scoil Dlí & Ceartais Sóisialta Ollscoil 
Learphoill é Conor. Roimhe seo bhí sé ina Chomhalta 
Iardhochtúireachta Max Weber in Institiúid Ollscoile na 
hEorpa, Flórans. Tá céimeanna bainte amach ag Conor ó 
Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, ó Scoil an Dlí, 
Yale, agus ó Chumann Onórach Óstaí an Rí. 
 

 

I dtaighde Conor dírítear ar an dlí riaracháin, ar an dlí bunreachta, agus ar theoiric an dlí.  
 
Tá saothair Conor foilsithe in irisí amhail the Edinburgh Law Review, European 
Constitutional Law Review, International Journal of Constitutional Law, Harvard Journal of 
Law & Public Policy, Maryland Law Review, Modern Law Review, Law & Literature, agus 
Public Law. 

 
Tá tagairt déanta ag Cúirt Uachtarach na hÉireann, ag an gCúirt Achomhairc, agus ag an 
Ard-Chúirt do shaothair Conor. Tá tagairt déanta ag Coimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas agus ag Seirbhís Leabharlainne & Taighde an Oireachtais dá 
chuid saothar. Sa Ríocht Aontaithe, tá fianaise saineolais tugtha aige do Choiste 
Bunreachta Theach na dTiarnaí maidir le hobair na nOifigeach Dlí. Tá tagairt déanta dá 
chuid saothar faoi bhráid Thithe Choiste Ceartais Theach na dTeachtaí agus ag Coiste 
Gnóthaí Bunreachta agus Dlí Tynwald. 

 

 
 
 

An Dr. Gautam Bhatia – Dlíodóir agus 
Comhalta Iardhochtúireachta ag SCRIPTS-
Beirlín 

 
Is dlíodóir Indiach agus scoláire ar an dlí bunreachta 
chomparáidigh é an Dr. Gautam Bhatia. Bhain sé céim 
amach in Ollscoileanna Oxford (BCL, Mphil, Dphil), a raibh 
sé ina Scoláire Clarendon agus ina Scoláire leis an Dlí Nua 
Aimseartha Athbhreithnithe, agus i Scoil an Dlí, Yale (LLM), 
agus faoi láthair is scoláire iardhochtúireachta é in Ionad 
Barr Feabhais SCRIPTS, Beirlín. 

 

Is é a scríobh Offend, Shock, or Disturb: Freedom of Speech 
under the Indian Constitution (OUP) agus The Transformative Constitution (HarperCollins 
India).  Bhí baint aige le cásanna bunreachta faoi bhráid Chúirt Uachtarach na hIndia, 
amhail an dúshlán bunreachta atá ann do chóras aitheantais bhithmhéadraigh náisiúnta na 
hIndia, agus cuireadh ar aghaidh le déanaí mar amicus curae é faoi bhráid Chúirt 
Uachtarach na Céinia sa chás cinniúnach “BBI”. Tá tagairt déanta dá chuid saothar 
scolártha ag Cúirt Uachtarach na hIndia roinnt uaireanta, chomh maith le líon mór Ard-
Chúirteanna na hIndia. 

 

In 2017, bhronn UCD Gradam d’Ardchaighdeán Feabhais Teagaisc ar Suzanne as a cuid 
tiomantas leanúnach d’ardchaighdeán feabhais teagaisc agus d’fhoghlaim na mac léinn 
agus bhronn Ollscoil na hÉireann Ard-dochtúireacht sna dlíthe uirthi as a chuid saothar 
foilsithe i réimse an dlí idirnáisiúnta um chearta daonna. 
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An Dr. Suzanne Egan – Ollamh 
Comhlach, Stiúrthóir Malartaithe 
Eolais, Scoil Dlí Sutherland, An 
Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 
Is Ollamh Comhlach i Scoil an Dlí agus Stiúrthóir 
bunaidh Ionad UCD um Chearta Daonna  (2015 – 
2019) í an Dr. Suzanne Egan a bhfuil sí fós ina 
Stiúrthóir Cúnta ann. 
 
Cheap an rialtas Suzanne chun dhá théarma a 
dhéanamh ina Comhalta de Choimisiún na hÉireann 
um Chearta an Duine agus Comhionannas (ó 2001-
2011) agus bhí sí ina hOllamh ar Cuairt i Scoil Dlí De 
Paul, Chicago, in Ollscoil Connecticut agus bhí sí ina 
Comhalta ar Cuairt i gClár Scoil Dlí Harvard um 
Chearta Daonna.  Is Comhalta Taighde onórach ar 
Cuairt í faoi láthair i gClár Ollscoil Bhriostó um 
Chearta Daonna Ionad Cur chun Feidhme.   
 

In 2017, bhronn UCD Gradam d’Ardchaighdeán Feabhais Teagaisc ar Suzanne as a 
cuid tiomantas leanúnach d’ardchaighdeán feabhais teagaisc agus d’fhoghlaim na mac 
léinn agus bhronn Ollscoil na hÉireann Ard-dochtúireacht sna dlíthe uirthi as a chuid 
saothar foilsithe i réimse an dlí idirnáisiúnta um chearta daonna. 

 

An Seanadóir Michael McDowell 
 

Rugadh Michael McDowell i mBaile Átha Cliath in 1951. 
Fuair sé a chuid oideachais i gColáiste Gonzaga, Baile 
Átha Cliath, ó 1959–1968. 

 
Bhain sé céim amach san Eacnamaíocht agus sa 
Pholaitíocht in Ollscoil na hÉireann i gColáiste na 
hOllscoile, Baile Átha Cliath, cháiligh sé ina abhcóide in 
1974 agus gairmeadh chuig an mBarra Laistigh in 
1987 é. Toghadh chuig Dáil Éireann in 1987, 1992, agus 
2002 é ina TD den Pháirtí Daonlathach. 

 
Bhí sé in a Chathaoirleach den Ghrúpa Oibre 
d’Fhorfheidhmiú agus de Chomhlíonadh Dlí Cuideachtaí 
a tuairiscíodh in 1998 agus den Ghrúpa Comhairleach 
um Sheirbhísí Airgeadais a tuairiscíodh in 1999. I mí Iúil 
1999 ceapadh é ina Ard-Aighne d’Éirinn agus bhí an post 
sin aige go dtí mí an Mheithimh 2002. 

 

Ceapadh é ina Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus 
Athchóirithe Dlí i gComhrialtas Fhianna Fáil-an Pháirtí Dhaonlathaigh a bunaíodh i mí an 
Mheithimh 2002, agus bhí sé ina Thánaiste (Leas-Príomh-Aire) ó mhí Mheán Fómhair 
2006 go dtí mí an Mheithimh 2007. 

 
Is comhalta neamhspleách de Sheanad Éireann é faoi láthair, ar thogh céimithe Ollscoil na 
hÉireann in 2016 é agus ar atoghadh in 2020 é. Is comhalta é de Choiste Ceartais an 
Oireachtais, den Choiste ar Ghnóthaí Eorpacha, agus de Choiste an tSeanaid um Pribhléid 
agus um Maoirseacht Nós Imeachta. 
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An Dr. Claire-Michelle Smyth – 
Príomhléachtóir le Dlí, Ollscoil Brighton 

 
Is Príomhléachtóir le Dlí agus ceannaire ar chúrsaí dlí 
iardhochtúireachta in Ollscoil Brighton í an Dr. Claire-
Michelle Smyth, ina mbíonn sí ag déanamh taighde 
forleathan i réimse  na gceart sóisialta agus 
eacnamaíoch agus foilsíonn sí ábhar go forleathan sa 
réimse sin, lena n-áirítear an leabhar Social and 
Economic Rights in Ireland’ dá cuid. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An tOllamh Conor O’Mahony – Leas-Déan, 
Scoil an Dlí, Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh 

 

Is é an tOllamh Conor O’Mahony Leas-Déan Scoil an Dlí i 
gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, ina mbíonn sé ag 
múineadh agus ag déanamh taighde i réimsí an dlí 
bunreachta, dhlí na leanaí agus na gceart leanaí. I measc 
na bhfoilseachán atá aige tá an leabhar Educational 
Rights in Irish Law (Thomson Round Hall, 2006) a scríobh 
sé, agus ailt in irisí amhail International Journal of 
Constitutional Law, Public Law agus the Human Rights 
Law Review. Tháinig sé ina bhfinnéithe saineolais os 
comhair an Choinbhinsiúin ar an mBunreacht, 

os comhair Thionól na Saoránach agus os comhair choistí éagsúla Oireachtais, agus cheap 
an Rialtas é ina Rapóirtéir Speisialta um Chosaint Leanaí in 2019 go ceann téarma trí bliana.
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An tOllamh Padraic Kenna – Scoil an Dlí, 
an Coláiste Gnó, Beartais Phoiblí agus Dlí, 
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 

 

Is léachtóir in OÉ Gaillimh é an tOllamh Padraic Kenna, le 
dlí talún, le dlí agus beartas tithíochta, le dlí réadmhaoine 
tráchtála idirnáisiúnta agus le cearta tithíochta. Bhain sé 
céim amach in Ollscoil Warwick, agus chuir sé PhD i 
gcrích in OÉ Gaillimh maidir le cearta tithíochta 
idirnáisiúnta agus leis an bhfeidhm atá acu i gcórais 
tithíochta náisiúnta. Foilsíonn an tOllamh McKenna ábhar 
go forleathan, agus meastar an leabhar Housing Law, 
Rights and Policy (Baile Átha Cliath: Clarus Press) a 
scríobh sé a bheith ina théacs tábhachtach.  D’oibrigh sé 
le cuid mhór Eagraíochtaí Neamhrialtasacha tithíochta 
agus abhcóideachta lena n-áirítear na heagraíochtaí seo a 
leanas:FEANTSA – ina raibh baint aige leis an Sainghrúpa 
um Chearta Tithíochta agus Lucht Faire maidir le Cearta 
Tithíochta a bhunú. Feidhmíonn Padraic ina Stiúrthóir ar 
an Ionad um Dhlí Chearta agus Beartas Tithíochta, a 
mbíonn sé i mbun taighde i leith dlí, cearta agus beartas 
tithíochta ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal Eorpach - a 
bhfoilsíonn sé tuarascálacha ar athshealbhuithe 
morgáiste, ar chearta tithíochta i gcomhthéacs rialachas 
iltaobhach an Aontais Eorpaigh, agus réimsí eile: 
http://www.nuigalway.ie/chlrp/. 

Is comhordaitheoir an Ghrúpa Oibre um Dhlí Tithíochta i nGréasán 
Eorpach na dTaighdeoirí Tithíochta é an tOllamh Kenna. I measc na foilseacháin is déanaí tá 
an Chomhdháil maidir le Todhchaí na hEorpa - Tuarascáil Tithíochta:   
Https://www.nuigalway.ie/chlrp/cofoe-housing-event/thereport/; Tithíocht ar Cíos de réir Costais 
agus Seirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne (SGEI) 
http://www.nuigalway.ie/chlrp/news/nui-galway-report-supports-large-scale-state-investment-in-
cost-rental-housing.html agus Cairt an Aontais Eorpaigh um Chearta chun Tithíochta a 
chomhtháthú le Rialachas Eacnamaíochta agus Maoirseacht Airgeadais an Aontais Eorpaigh 
http://www.nuigalway.ie/media/housinglawrightsandpolicy/files/Briefing-Paper-3-Integrating- 
EU-Charter-Housing-Rights-into-EU-Economic-Governance-and-Financial-Supervision--.pdf 

  

http://www.nuigalway.ie/chlrp/
https://www.nuigalway.ie/chlrp/cofoe-housing-event/thereport/;
http://www.nuigalway.ie/chlrp/news/nui-galway-report-supports-large-scale-state-investment-in-cost-rental-housing.html
http://www.nuigalway.ie/chlrp/news/nui-galway-report-supports-large-scale-state-investment-in-cost-rental-housing.html
http://www.nuigalway.ie/chlrp/news/nui-galway-report-supports-large-scale-state-investment-in-cost-rental-housing.html
http://www.nuigalway.ie/media/housinglawrightsandpolicy/files/Briefing-Paper-3-Integrating-EU-Charter-Housing-Rights-into-EU-Economic-Governance-and-Financial-Supervision--.pdf
http://www.nuigalway.ie/media/housinglawrightsandpolicy/files/Briefing-Paper-3-Integrating-EU-Charter-Housing-Rights-into-EU-Economic-Governance-and-Financial-Supervision--.pdf
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An tOllamh Catherine O’Regan – Ollamh 
le Dlí um Chearta Daonna, agus 
Stiúrthóir Institiúid Bonavero um Chearta 
Daonna, Coláiste Mansfield Ollscoil 
Oxford 

 

Is í Kate O’Regan Stiúrthóir bunaidh Institiúid Bonavero 
um Chearta Daonna agus is í iar-bhreitheamh Chúirt 
Bhunreachta na hAfraice Theas í (1994 – 2009). I lár 
na 1980idí bhí sí ag cleachtadh ina dlíodóir in 
Johannesburg i réimsí éagsúla, ach i réimse an dlí 
saothair agus an dlí talún go háirithe, a ndearna sí 
ionadaíocht ar go leor de na ceardchumainn 
éiritheacha agus dá mbaill, chomh maith le 
hionadaíocht a dhéanamh ar phobail a bhí i mbaol 
díshealbhaithe faoi dhlíthe talún apartheid.  In 1990, 
thosaigh sí ag obair le 

Dámh an Dlí in UCT ar mhúin sí réimse cúrsaí ann lena n-áirítear cine, inscne agus an dlí, 
an dlí saothair, nós imeachta agus fianaise shibhialta. Ó tháinig deireadh leis an téarma 
cúig bliana déag a rinne sí i gCúirt Bhunreachta na hAfraice Theas in 2009, bhí sí, i measc 
nithe eile, ina breitheamh ad hoc de Chúirt Uachtarach na Namaibe (ó 2010 - 2016), ina 
Cathaoirleach de Choimisiún Fiosrúcháin Khayelitsha faoi líomhaintí éifeachtúlachta 
póilíneachta agus faoi chliseadh iontaobhais idir na póilíní agus pobal Khayelitsha (2012 – 
2014), agus bhí sí ina comhalta de bhoird nó de chomhlachtaí comhairleacha an-chuid 
Eagraíochtaí Neamhrialtasacha atá ag obair i réimsí an daonlathais, riail an dlí, cearta 
daonna agus comhionannais. 
 
 
 

An tOllamh Sandra Fredman – 
Stiúrthóir, Mol Oxford um Chearta 
Daonna, Ollamh le Dlí, Ollscoil Oxford 

 

Is í Sandra Fredman an tOllamh le Dlíthe an Chomhlathais 
Bhriotanaigh agus Stáit Aontaithe Mheiriceá in Ollscoil 
Oxford. Is Comhalta d’Acadamh na Breataine í agus 
rinneadh abhcóide chomhairle na Banríona (honoris 
causa) di in 2012. In 2012, bhunaigh sí Mol Oxford um 
Chearta Daonna, a bhfuil sí ina  

stiúrthóir ann. Tá ábhar foilsithe go forleathan aici agus tá líon mór foilseachán 
piarmheasúnaithe aici i réimsí an chomhionannais inscne, an dlí saothair, agus cearta 
daonna. Ar na leabhair a scríobh sí tá Comparative Human Rights (OUP, 2018); Human 
Rights Transformed (OUP 2008);  Discrimination Law (OUP, an 3ú heagrán 2022); Women 
and the Law (OUP, 1997);  The State as Employer (Mansell, 1988) le Gillian Morris agus 
Labour Law and Industrial Relations in Great Britain (an 2ú heagrán, Kluwer, 1992) le Bob 
Hepple. Rinne sí eagarthóireacht ar Age as an Equality Issue (Hart, 2003) le Sarah 
Spencer, agus ar Discrimination and Human Rights: the Case of Racism (OUP, 2001. 
Bhí sí ina sainchomhairleoir maidir le comhionannas do réimse rialtas agus eagraíochtaí, 
Le déanaí, bhí sí ina ball de shainghrúpa dréachtaithe na bPrionsabal Abidjan maidir leis 
an gCeart chun Oideachais i gcomhthéacs an Phríobháidithe. 
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An tOllamh David Bilchitz – Ollamh le Dlí, 
Ollscoil Reading. Ollamh le Cearta 
Bunúsacha agus leis an Dlí Bunreachta, 
Dámh an Dlí, Ollscoil Johannesburg agus 
Stiúrthóir Institiúid na hAfraice Theas um 
Dhlí Ard-Bhunreachta, um Dhlí Poiblí, um 
Dhlí um Chearta Daonna agus um Dhlí 
Idirnáisiúnta (SAIFAC) 

 

Is Ollamh le Cearta Bunúsacha agus leis an Dlí 
Bunreachta in Ollscoil Johannesburg é David Bilchitz agus 
is Ollamh le Dlí é in Ollscoil Reading. Tá sé ina stiúrthóir 
freisin ar Institiúid na hAfraice Theas um Dhlí Ard-
Bhunreachta, um Dhlí Poiblí, um Dhlí um Chearta Daonna 
agus um Dhlí Idirnáisiúnta (SAIFAC). Is Leas-Uachtarán é 
ar Chumann Idirnáisiúnta an Dlí Bunreachta (IACL) agus tá 
sé ina phríomh-eagraí de Chomhdháil Dhomhanda an Dlí 
Bunreachta (atá le reáchtáil in Johannesburg idir an 5-9 
Nollaig 2022).Is Comhalta é d’Acadamh Eolaíochtaí na 
hAfraice Theas freisin. 

 
Ceann de na réimsí saineolais atá aige is ea réimse na gCeart Socheacnamaíocha. In 2007, 
d’fhoilsigh sé a chéad leabhar, Poverty and Fundamental Rights (Oxford University Press).  
Tá go leor ailt irise agus caibidlí leabhair scríofa aige sa réimse seo agus tá mioneolas tugtha 
aige maidir le cearta chun tithíochta sa chomhthéacs seo. Mhúin sé agus rinne sé cuir i láthair 
comhdhála a bhaineann leis na cearta sin ar fud na cruinne agus le déanaí d’fhorbair sé cúrsa 
ar líne maidir le cearta socheacnamaíocha do Bhreithiúna Mheicsiceo.  
 

 

Anindita Mukherjee – Ollscoil an 
Acadaimh Náisiúnta Staidéar & Taighde 
Dlí (NALSAR), Hyderabad, an India 

 
Is Comhalta Dochtúireachta in Ollscoil Dlí NALSAR, 
Hyderabad í Anindita Mukherjee. I dtaighde na hOllscoile 
féachtar ar na bealaí a gcruthaítear “pobail” leis an dlí agus 
a mbaintear an leas is fearr as comhaitheantas chun an t-
eisiamh a dhlisteanú. Is mar gheall ar an suim a bhí acu i 
bpróisis éilimh a dhéanamh os comhair an stáit, go háirithe i 
gcás na n-éileamh a dhéanann gluaiseachtaí ceartais 
shóisialta, a ndearna siad staidéar ar na himpleachtaí maidir 
le ceart dlí chun tithíochta a chruthú san India. 
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An tOllamh Margot Young – Ollamh i Scoil 
Dlí Allard ag Ollscoil British Columbia 
Is Ollamh i Scoil Dlí Allard, Ollscoil British Columbia í an 
tOllamh Margot Young.  Oibríonn sí i réimse dlí agus 
beartais bunreachta, i réimse na gceart comhionannais, i 
réimse na gceart socheacnamaíocha agus i réimse dlí 
agus beartais tithíochta.  Tá sí ar bhoird Fhondúireacht 
David Suzuki agus Justice for 
Girls.  Ar na foilseacháin ábhartha a rinne sí le déanaí tá 

Charter Eviction: Litigating Out of House and Home 
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1208&context=jlsp; “’A 
Code Red for Humanity’: Judicial Relevance in a Time of Climate Emergency” 
https://jps.library.utoronto.ca/index.php/utjle/article/view/38225. 

 
 
 

 

 

An Dr. Douglas Maxwell – Abhcóide faoi 
Oiliúint 
(2ú sé mhí) ag Dlísheomra Henderson 

 
Bhain Douglas Maxwell PhD amach i gColáiste Emmanuel, 
Ollscoil Cambridge. Gairmeadh chuig Barra Shasana agus 
na Breataine Bige é ina Scoláire Lord Astbury i gCumann 
Onórach Middle Temple. D’oibrigh Douglas ar an 
bhFoireann Réadmhaoine, Teaghlaigh agus Iontaobhais 
sa Choimisiún Dlí agus ar an tionscadal ‘Housing After 
Frenfell’ in Ollscoil Oxford. Tá sé i mbun oiliúint abhcóide 
faoi láthair i nDlísheomra mór le rá i Londain. I mí an 
Mheithimh 2022, foilseofar a chéad leabhar, The Human 
Right to Property: A Practical Approach to Article 1 of 
Protocol No.1 to the ECHR (Hart Publishing, 2022). 
 

  

https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1208&context=jlsp
https://jps.library.utoronto.ca/index.php/utjle/article/view/38225
https://www.bloomsbury.com/uk/human-right-to-property-9781509961108/
https://www.bloomsbury.com/uk/human-right-to-property-9781509961108/
https://www.bloomsbury.com/uk/human-right-to-property-9781509961108/
https://www.bloomsbury.com/uk/human-right-to-property-9781509961108/
https://www.bloomsbury.com/uk/human-right-to-property-9781509961108/
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An tOllamh Eoin Carolan SC – Stiúrthóir, 
Ionad UCD do Léann Bunreachta 
Is Ollamh sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath é Eoin 
Carolan a bhfuil sé ina stiúrthóir bunaidh ar an Ionad do 
Léann Bunreachta ann. Is céimí agus iar-Scoláire de chuid 
Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath é, a raibh sé ina 
léachtóir le dlí bunreachta agus riaracháin ann le roinnt 
blianta sular thosaigh sé ag obair in UCD. Is céimí de chuid 
Ollscoil Cambridge agus iar-Thaighdeoir ar Cuairt i 
Scoileanna Dlí Harvard agus UCLA é freisin. 

 

Bhí sé ina údar agus a chomh-údar ar roinnt leabhar, 
lena n-áirítear "The Right to Privacy: A Doctrinal and 
Comparative Analysis" (Round Hall, 2008), "The Irish 
Constitution: Governance and Values" (eds) (Round Hall, 

2008), "The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State" (Oxford University 
Press, 2009), "The Irish Constitution: Perspectives and Prospects (Bloomsbury, 2012), 
"Judicial Power in Ireland" (ed), (IPA, 2018) agus "Media Law in Ireland" (Bloomsbury, 
2019). Bronnadh Duais Kevin Boyle 2011 do Scoláireacht Dlí den Scoth air as a leabhar 
"The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State". Cuireadh an leabhar ar 
an ngearrliosta do Dhuais Peter Birks 2010 freisin. Déantar cur síos air mar seo a leanas: 
"thought-provoking and based on consummate scholarship" (Tom Flynn, Ollscoil Dhún 
Éideann, Modern Law Review), "a book that deserves to be widely read and widely 
debated" agus "has made a lasting contribution to the discipline" (N.W Barber, Ollscoil 
Oxford, an Dlí Poiblí), agus "an impressive work" a bhfuil "the strongest critique I have yet 
encountered of the Montesquieu orthodoxy on the existence of only three branches of 
government" ann (John Power, Ollscoil Melbourne, Riarachán agus an tSochaí) 

 
Bronnadh deontas €2m air le déanaí a bhfuil ardmheas i gceist leis ón gComhairle Eorpach 
um Thaighde chun tabhairt faoi thionscadal mór cúig bliana maidir le bunús mhuinín agus 
iontaobhas an phobail i leith bunreachtaí, córais dlí agus institiúidí poiblí. 

 

 
 
 

An tOllamh Rosalind Dixon – Ollamh le 
Dlí, Stiúrthóir, Ionad Dlí Phoiblí Gilbert + 
Tobin, Comhstiúrthóir, Tionscnamh Nua 
UNSW Do Bheartas Eacnamaíoch, Leas-
Stiúrthóir, Tionscnamh HSF Dlí & 
Eacnamaíochta, an Dámh Dlí & Cirt, 
UNSW Sydney 

 

Is Ollamh le Dlí agus Stiúrthóir Ionad Dlí Phoiblí Gilbert + Tobin in UNSW, Sydney í 
Rosalind Dixon. Tá sí ina Stiúrthóir ar Chlár NSW Pathways to Politics for Women agus ina 
Comh-Stiúrthóir ar Thionscnamh Nua UNSW Do Bheartas Eacnamaíoch freisin. Bhí sí ina 
hollamh cúnta in Ollscoil Dlí Chicago, agus bhí sí ina hollamh ar cuairt in Ollscoil Chicago, 
in Ollscoil Dlí Columbia, in Ollscoil Dlí Harvard agus in Ollscoil Náisiúnta Shingeapór. Bhí 
sí ina comh-uachtarán díreach roimhe seo ar Chumann Idirnáisiúnta an Dlí Phoiblí, agus 
ina Comhalta ar Acadamh na hAstráile d’Ealaíon agus do na hEolaíochtaí Sóisialta agus ar 
Acadamh Dlí na hAstráile. 
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An Dr. David Kenny – Ollamh Comhlach le 
Dlí, Scoil an Dlí, Coláiste na Tríonóide, Baile 
Átha Cliath 

 
Is Ollamh Comhlach le Dlí agus Comhalta i gColáiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath é an Dr. David Kenny atá ag obair le 
Dlí Bunreachta na hÉireann agus le Dlí Bunreachta Tíortha Eile. 
Tá sé ina chomhúdar ar an 5ú heagrán den leabhar Kelly: 
The Irish Constitution, arb é an príomhthéacs maidir le dlí 
bunreachta na hÉireann é. Tá go leor scríofa aige maidir le 
cearta agus le scaradh cumhachtaí, le réitigh agus leis an 
gcultúr bunreachta. Ó bhí 2020 ann, tá sé i mbun taighde 
maoinithe do Choimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas maidir le Cearta 
Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúir in ord dlíthiúil na 
hÉireann. 

 
 
 
 
 
 
 

 

An tOllamh Katharine Young – Ollamh le 
Dlí, Déan Comhlach do Chláir Dháimhe 
agus Dhomhanda, Scoláire Fradamach an 
Déin, Scoil Dlí Choláiste Bhostúin 

 

Tá Katharine Young ina Déan Comhlach do Chláir 
Dháimhe agus Dhomhanda agus ina hOllamh le Dlí agus 
ina Scoláire Gradamach den Déan i Scoil Dlí Choláiste 
Bhostúin. Déanann sí taighde ar an dlí bunreachta 
chomparáidigh, ar an dlí idirnáisiúnta um chearta daonna 
agus ar an dlí agus inscne. Sa scoláireacht is déanaí a 
rinne sí dírítear ar an gcaoi a gceistíonn oibleagáidí dlí 
“dearfacha”, a dteastaíonn gníomhaíochtaí stáit seachas 
srian uathu, samhlacha dlí phoiblí atá bunaithe ar an 
mbunreachtúlachas traidisiúnta. Áirítear air seo staidéar 
leathnaithe a rinneadh ar mheicníochtaí scuainí agus ar 
liostaí feithimh sa dlí, chomh maith le hanailís 
chomparáideach a rinneadh ar ghluaiseachtaí sóisialta 
agus ar an dlíthíocht maidir le cearta chun cúram sláinte, 
chun tithíochta, chun oideachais, agus cearta 
eacnamaíocha agus sóisialta eile. 
Bhain an tOllamh Young B.A. agus LL.B. (Onóracha) 

amach in Ollscoil Melbourne agus chuir sí an chéim maidir le léann LL.M agus S.J.D. i 
gcrích in Ollscoil Harvard ina dhiaidh sin agus í ina Scoláire Knox. Rinne sí malartú dlí in 

Ollscoil Heidelberg na Gearmáine freisin (trí mheán na Gearmáinise).    
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An Dr. Paul O’Connell – Scoil an Dlí, SOAS, Ollscoil Londan 
 

Múineann an Dr. Paul O’Connell dlí i Scoil an Dlí, SOAS, 
Ollscoil Londan. Tá ábhar foilsithe aige go forleathan 
maidir le cearta daonna a chosaint, agus le cearta 
socheacnamaíocha a chosaint i gcomparáid leis sin. Sa 
leabhar a d’fhoilsigh sé in 2012, Vindicating Socio- 
Economic Rights, rinneadh suirbhé comparáideach ar 
chearta socheacnamaíocha in Éirinn, san Afraic Theas, 
san India agus i gCeanada agus leagadh creat samhla 
amach d’ fhorfheidhmiú breithiúnach na gceart 
socheacnamaíocha. Sa taighde atá ar bun aige faoi 
láthair, dírítear ar eacnamaíocht pholaitíochta na gceart 
daonna, agus ar theoiricí an athraithe bunreachta. 

 
 

An tOllamh Gerry Whyte – Abhcóide Dlí, 
Ollamh i Scoil Dlí Choláiste na Tríonóide 
agus Comhalta de Choláiste na Tríonóide 

 
Is léachtóir le dlí i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 
é Gerry Whyte. Is é údar an leabhair Social Inclusion and 
the Legal System: Public Interest Law in Ireland (an 2ú  
heagrán, 2015) agus tá sé ar cheann de na comh-údair ar an 
leabhar Kelly: Bunreacht na hÉireann (an 5ú heagrán, 2018). 

 

 
 
 

An tOllamh Mila Versteeg – Ollamh 
Comhlach, Scoil Dlí Ollscoil Virginia 

 

Thosaigh Mila Versteeg ag obair i Scoil an Dlí in 2011. Ar 
na réimsí taighde agus teagaisc a bhíonn ar bun aici, tá an 
dlí bunreachta chomparáidigh, an dlí idirnáisiúnta phoiblí 
agus staidéar dlí eimpírigh. Tá breis agus 60 alt agus 
caibidil leabhair foilsithe aici, in irisí dlí agus eolaíochta 
sóisialta araon. Foilsíodh a cuid foilseachán, i measc irisí 
eile, in the Harvard Law Review, the Columbia Law 
Review,  the New York  

University Law Review, the University of Chicago Law Review, the American Political 
Science Review, the American Journal of Political Science, the Journal of Legal Studies, the 
Journal of Law and Economics, the American Journal of International Law, agus the Journal 
of Law, Economics and Organizations. Aistríodh roinnt dá chuid saothar go Spáinnis, go 
Sínis, go Portaingéilis agus go Tuircis. Is é an leabhar nua How Constitutional Rights Matter 
a scríobh sí a bhuaigh an Duais don Leabhar is Fearr do 2019 agus do 2020 ón gCumann 
Idirnáisiúnta an Dlí Phoiblí agus a bhuaigh an Gradam don Leabhar is Fearr ón Rannóg um 
Chearta Daonna de chuid Chumann Mheiriceá um Eolaíocht Pholaitiúla. 
In 2017, ainmníodh Versteeg ina Comhalta Andrew Carnegie, rud a chur 
gradam $200,000 ar fáil di chun a cuid taighde a fhorbairt chun bunreachtaí an domhain a 
phlé chun tuiscint níos fearr a fháil maidir leis an gcaoi a ndéantar cearta bunreachta a 
fhorfheidhmiú i dtíortha éagsúla. Bhí Versteeg ina hollamh ar cuairt i Scoil Dlí Ollscoil 
Chicago, i Scoil Dlí Columbia, san Ollscoil Eabhraise, in Ollscoil Hamburg, in Ollscoil Tel 
Aviv agus in IDC IDC Herzliya. 
 
 

https://www.law.virginia.edu/news/201704/professor-mila-versteeg-wins-carnegie-fellowship
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An tOllamh Colm O’Cinneide – Ollamh le 
Dlí, Coláiste na hOllscoile, Londain, Dámh 
na nDlíthe 

 
Is Ollamh leis an Dlí Bunreachta agus leis an Dlí um 
Chearta Daonna é Colm O’Cinneide i gColáiste na 
hOllscoile, Londain (UCL). Is céimí de chuid Choláiste na 
hOllscoile, Corcaigh é, agus tá ábhar foilsithe aige go 
forleathan i réimse an dlí bunreachta chomparáidigh, i 
réimse an dlí um chearta daonna agus i réimse an dlí frith-
idirdhealaithe. Bhí sé ag feidhmiú ina shainchomhairleoir dlí 
don Chomhchoiste um Chearta Daonna agus do Choiste na 
mBan & Comhionannais de chuid Pharlaimint na Ríochta 
Aontaithe agus is ó 2010-14 a bhí sé ina Leas-Uachtarán 
den Choiste Eorpach um Chearta Sóisialta de chuid 
Chomhairle na hEorpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

An tOllamh Oran Doyle – Ollamh le Dlí i 
gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. 

 

Tá dhá cheapachán ag Oran Doyle; tá sé ina ollamh 
taighde in Academia Sinica in Taipei agus ina ollamh 
i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Bhí róil ar 
cuairt aige in Ollscoil Bocconi Milano, in Ollscoil Keio 
Tóiceo agus i Scoil Dlí Carey Ollscoil Pennsylvania. 
Is saineolaí i ndlí bunreachta na hÉireann agus i ndlí 
bunreachta tíortha eile é an tOllamh Doyle, agus 
béim ar leith á cur aige ar cheisteanna an leasaithe 
bunreachta, críche agus aontú na hÉireann. Is é a 
scríobh 'The Irish Constitution: A Contextual 
Analysis' (Clarus, 2018) agus (in éineacht le Tom 
Hickey) 'Constitutional Law: Text, Cases and 
Materials' (Hart, 2019). Bhí sé ina chomhalta de 
Grúpa Comhairleach Saineolaithe Thionól na 
Saoránach a ndearnadh breithniú ar an Ochtú Leasú 
agus tá ailt scríofa aige maidir leis an reifreann  

ar chearta leanaí (in éineacht le David Kenny, agus leis an reifreann ar phósadh 
comhghnéis, agus leis an reifreann ar ghinmhilleadh in 2018 (in éineacht le 
Rachael Walsh). 
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An Dr. Rory Hearne – Ollamh Comhlach 
le Beartas Sóisialta, Roinn Staidéar 
Sóisialta Feidhmeach, Ollscoil Mhá Nuad 

 
Is Ollamh Comhlach le Beartas Sóisialta é an Dr. Rory 
Hearne in Ollscoil Mhá Nuad. Is é Rory údar an leabhair 
Housing Shock: Ireland's housing crisis & how to solve it 
(2020). Sa taighde acadúil a dhéanann sé, dírítear ar 
anailís a dhéanamh ar an neamhionannas tithíochta, ar 
bheartas agus ar chleachtas tithíochta sóisialta agus 
inacmhainne agus ar an gceart daonna chun tithíochta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Breitheamh Onórach Iseult O’Malley  
– Breitheamh na Cúirte Uachtaraí 

 

Ceapadh an Breitheamh O’Malley ina breitheamh ar an 
gCúirt Uachtarach in 2015. 

Rugadh an Breitheamh O’Malley i mBaile Átha Cliath agus 
fuair sí a cuid oideachais i gColáiste na Tríonóide, Baile 
Átha Cliath agus i gCumann Onórach Óstaí an Rí. 
Glaodh chun Barra na hÉireann í i mí Iúil 1987. In 2017, 
ceapadh ina hAbhcóide Sinsearach í.  Bhí sí ag 
cleachtadh sa Bharra ar feadh cúig bliana is fiche, i réimse 
an dlí chóiriúil den chuid is mó agus i réimse an 
athbhreithnithe bhreithiúnaigh, i réimse an eiseachadta, i 
réimse an inimirce agus i réimse an dlí tithíochta freisin.  
Bhí sí ina Stiúrthóir ar an Ionad Comhairle Dlí Saor in 
Aisce 
(F.L.A.C.) ó 1985 go dtí 2012 agus bhí sí ina 
Cathaoirleach ar an eagraíocht ar feadh trí bliana. 
In 2012, ceapadh an Breitheamh O’Malley ina breitheamh 
ar an Ard-Chúirt. 
Is iar-Chathaoirleach ar Ghníomhaireacht na dTeifeach í 
agus bhí sí ina ball den Bhinse Achomharc Fostaíochta 
agus den Bhinse i ndáil le Cúiteamh Hepatitis C ó 1995 
go dtí 1999. 

In 2014, fuair sí Gradam Rehab do Phearsa na Bliana ó Bhord Soláthair an Leictreachais 
as a gcuid oibre le F.L.A.C. In 2012, rinneadh Binseoir de Chumann Onórach Óstaí an Rí 
den Bhreitheamh O’Malley. 
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Sinead Lucey – Aturnae Bainistíochta, FLAC 
 

Rinne Sinead Lucey staidéar ar an dlí in UCC sula ndearna 
sí céim Mháistreachta sa Dlí Idirnáisiúnta sa Ríocht 
Aontaithe ina dhiaidh sin. D’fhill sí ar Éirinn, áit ar cháiligh sí 
ina haturnae in 2000. Agus í ag dul leis an spéis atá aici sa 
Dlí um Chearta Daonna agus sa Dlí ar mhaithe le Leas an 
Phobail, thosaigh Sinead i bpost sa Ghrúpa Náisiúnta ar son 
cearta Taistealaithe, Gluaiseacht Taistealaithe na hÉireann 
(ITM), in 2003, agus í ag obair chun ITM a bhunú ina Ionad 
Neamhspleách Dlí.  

Is éard a bhí i gceist lena cuid oibre a rinne sí ann ionadaíocht a dhéanamh ar dhaoine den 
Lucht Siúil, go háirithe i gcásanna a bhain le rochtain a fháil ar chóiríocht, le díshealbhuithe 
agus le hidirdhealú. Ina dhiaidh sin chuaigh Sinead ar aghaidh chun obair leis an Údarás 
Comhionannais agus chuir sí ionadaíocht dlí ar fáil faoi bhrád Binsí Fiosrúcháin 
Mheabhairshláinte. In 2008 thosaigh Sinead ag obair le Coimisiún na hÉireann um Chearta 
an Duine agus Comhionannas ina hOifigeach Sinsearach Fiosrúcháin agus Dlí, agus ar 
deireadh bhí sí ina cuid de Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus 
Comhionannas nua sular thosaigh sí ag obair leis na hIonaid Comhairle Dlí Saor in Aisce 
(FLAC) in 2016. Aithnítear FLAC ina Ionad Neamhspleách Dlí agus mar Aturnae 
Bainistíochta, is é an príomhról atá ag Sinead an t-ionad dlí a bhainistiú agus ionadaíocht dlí 
a chur ar fáil do dhaoine den phobal atá i réimse tosaíochta FLAC do chearta 
socheacnamaíocha, agus i réimse na dlíthíochta ar mhaithe le leas an phobail go ginearálta. 
Is iar-Chathaoirleach ar Choiste um Chearta an Duine agus Comhionannas an Dlí-
Chumainn í Sinead. 
 

 

Bernard Joyce –  Stiúrthóir, Gluaiseacht 
Taistealaithe na hÉireann 

 

Is stiúrthóir Ghluaiseacht Taistealaithe na hÉireann é 
Bernard Joyce ó bhí 2016 ann, agus tá sé ina ghníomhaí 
ar son cearta taistealaithe le breis agus 30 bliain agus é 
ag obair i róil éagsúla.  Is céimí de chuid Ollscoil na 
hÉireann, Má Nuad é san Eolaíocht Shóisialta, san 
Fhorbairt Óige agus Phobail.  

   Déanann sé ionadaíocht ar ITM i gcuid mhór grúpaí maoirseachta agus comhairleacha a 
bhaineann le hábhar ceart taistealaithe, agus i réimse na cóiríochta is comhalta 
ionadaitheach é den Choiste Comhairleach Náisiúnta um Chóiríocht do Thaistealaithe, de 
Bhord an Shainchláir Athbhreithnithe agus den Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú an Lucht 
Siúil agus na Romach. 

Emily Murtagh – Oifigeach Beartais 
Cóiríochta Náisiúnta, Gluaiseacht 
Taistealaithe na hÉireann 

 
Is oifigeach beartais cóiríochta náisiúnta le Gluaiseacht 
Taistealaithe na hÉireann í Emily Murtagh ó bhí 2019 ann. 
Baineann a ról le spásanna a chruthú don chomhoibriú agus 
don nasc idir gníomhaithe ar son Taistealaithe agus oibrithe 
cóiríochta ar fud na tíre chun aghaidh a thabhairt ar 
fhadhbanna cóiríochta agus chun cinntiú go bhfuil áit 
lárnach ag na gutha sin sa chaoi a ndéantar an beartas 
cóiríochta a fhorbairt agus a chur chun feidhme. Is céimí de 
chuid chlár máistreachta Ollscoil Mhá Nuad san obair 
phobail agus óige í agus bhí sí ina hoibrí óige do mhná óga 
atá ina dtaistealaithe i gCill Chainnigh. 
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An Dr. Áine Sperrin – Taighdeoir 
iardhochtúireachta le Tionscadal Re(al) 
Productive Justice ag an Ionad Dlí agus 
Beartais Mhíchumais, Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh 

 

Is taighdeoir iardhochtúireachta ag an Ionad Dlí agus 
Beartais Mhíchumais in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 
í an Dr. Áine Sperrin. Is léachtóir í leis an 
Maireachtáil Neamhspleách, le Comhionannas agus 
le Dlí Altranais do mhic léinn dlí fochéime agus 
iarchéime agus do mhic léinn leighis. Is iad na réimsí 
a leagtar béim orthu 

i dtaighde agus in abhcóideacht Áine réimse na tithíochta, réimse an easpa dídine 
agus réimse an ionchuimsithe shóisialta.  Is comhalta de Ghrúpa na bPáirtithe 
Leasmhara Míchumais í Áine, ar comhlacht comhairleach é do rialtas na hÉireann 
maidir le cúrsaí míchumais. Tá sí ina Cathaoirleach ar Choistí um Chearta Daonna 
le haghaidh seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas intleachta agus is í iar-
Chathaoirleach Bhord na nÁiseanna Tacaíochta í freisin, ar soláthraí seirbhíse don 
mhaireachtáil neamhspleách é. Bhain Áine Baitsiléir sa Dlí Sibhialta amach in UCD 
in 2010, bhain sí a céim Mháistreachta amach sa Dlí i gColáiste na Tríonóide, Baile 
Átha Cliath in 2011 agus chuir sí PhD i gcrích in OÉ Gaillimh in 2018.  

 
D’oibrigh Áine le go leor eagraíochtaí sochaí sibhialta na hÉireann agus 
eagraíochtaí idirnáisiúnta den chineál céanna, lena n-áirítear Clann Shíomóin 
Bhaile Átha Cliath, Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus 
Comhionannas, Cónaidhm na hÉireann um Míchumas, Amnesty International 
agus Rights Watch UK. 

 

 
 
 

Aoife Kelly-Desmond – Aturnae 
Bainistíochta, Ionad Acmhainní Mercy Law 

 
Tá Aoife Kelly-Desmond ina hAturnae Bainistíochta in 
Ionad Acmhainní Mercy Law.  Is carthanas cláraithe agus 
ionad neamhspleách dlí é Mercy Law a chuireann 
comhairle dlí agus ionadaíocht saor in aisce ar fáil do 
dhaoine atá gan dídean nó atá i mbaol a bheith gan 
dídean i ndáil le tithíocht shóisialta agus le dlí leasa 
shóisialaigh. 
Roimhe seo, d’oibrigh Aoife ina haturnae in A&L Goodbody 
agus in Matheson, ar chuir sí comhairle ar fáil d’eintitis 
thráchtála, go háirithe d’institiúidí airgeadais, agus do 
chomhlachtaí poiblí maidir le fiosrúcháin, le cúrsaí rialála 
agus le dlíthíocht chasta agus le díospóidí. 

 

Tá Aoife ina Leas-Chathaoirleach ar Bhord Stiúrthóirí Plan International Ireland, ar carthanas 
idirnáisiúnta é a bhfuil sé d’aidhm aige cearta leanaí agus comhionannas do chailíní a chur 
chun cinn. Is comhalta de Dhlí-Chumann na hÉireann í, agus is céimí de chuid Choláiste na 
hOllscoile, Corcaigh í agus chuir sí cláir iarchéime i gcrích i ndisciplíní dlí agus gnó in Queen 
Mary, Ollscoil Londan, i Scoil Gnó Chaisleán Leicester, in Ollscoil Leicester DeMontfort, agus 
in Institiúid Oiliúna agus Taighde na Náisiún Aontaithe. 


