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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE AGUS
FEABHSAITHE CHUN CAIDREAMH COMHCHUÍ A
CHUR CHUN CINN IDIR OIBRITHE AGUS FOSTÓIRÍ,
DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946 GO 1990, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.
[29 Bealtaine, 2001]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn ‘‘Coimisiún’’ an Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais;

ciallaíonn ‘‘Cúirt’’ an Chúirt Oibreachais;

ciallaíonn ‘‘comhlacht eiscthe’’ comhlacht eiscthe de réir bhrí alt 6
den Acht Ceárd-Chumann, 1941, arna leasú leis an Acht Ceárd-
Chumann, 1942;

ciallaíonn ‘‘Aire’’ an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

(2) San Acht seo—

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

(b) aon tagairt d’fho-alt is tagairt í d’fho-alt den fhoráil ina
bhfuil an tagairt mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil
éigin eile atá beartaithe, agus

(c) aon tagairt d’achtachán eile is tagairt í don achtachán sin
arna leasú le haon achtachán eile nó faoi aon achtachán
eile, lena n-áirítear an tAcht seo.

2.—(1) D’ainneoin aon ní sna hAchtanna Caidrimh Thionscail,
1946 go 1990, féadfaidh an Chúirt, ar iarraidh ó cheardchumann nó
ó chomhlacht eiscthe, aighneas ceirde a imscrúdú más deimhin leis
an gCúirt—

(a) nach é cleachtas an fhostóra é gabháil do chaibidlí
cómhargántaíochta agus gur theip ar na nósanna
imeachta inmheánacha chun aighnis a réiteach (más ann)
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Léiriú.

Imscrúdú aighnis ag
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A.2

Réamhéisteacht.

Leasú ar alt 21 den
Acht Caidrimh
Thionscail, 1946.

Moladh ag an
gCúirt maidir le
haighneas ceirde.

Cinneadh ag an
gCúirt maidir le
haighneas ceirde.
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a úsáideann na páirtithe lena mbaineann de ghnáth an t-
aighneas a réiteach,

(b) gur mhainnigh an fostóir foráil den Chód Cleachtais chun
Aighnis a Réiteach go Saorálach faoi alt 42 den Acht
Caidrimh Thionscail, 1990 (nó aon chód cleachtais lena
leasaítear nó lena n-ionadaítear an cód sin) a urramú, nó
gur mhainnigh sé nó sí foráil den sórt sin a urramú de
mheon macánta,

(c) nár ghníomhaigh an ceardchumann nó an comhlacht eiscthe
nó na fostaithe, de réir mar a bheidh, ar shlí a chuir, i
dtuairim na Cúirte, bac ar an bhfostóir foráil de chód
cleachtais den sórt sin a urramú, agus

(d) nach ndeachaigh an ceardchumann nó an comhlacht eiscthe
nó na fostaithe, de réir mar a bheidh, ar iontaoibh gnímh
tionscail tar éis an t-aighneas atá i gceist a bheith curtha
faoi bhráid an Choimisiúin de réir fhorálacha an chóid
cleachtais sin.

(2) I gcúrsa imscrúdaithe faoi fho-alt (1) beidh aird ag an gCúirt
ar iomlán na gcleachtas caidrimh oibreachais san fhostaíocht lena
mbaineann lena n-áirítear cleachtais caidrimh oibreachais dá
ngabhann an fostóir nó fostóir comhlachaithe i bhfostaíocht eile lena
n-áirítear fostaíocht lasmuigh den Stát.

3.—Ar iarraidh a fháil faoi alt 2, féadfaidh an Chúirt
réamhéisteacht a sheoladh chun a chinneadh cibé acu a rinneadh nó
nach ndearnadh na ceanglais a shonraítear san alt sin a
chomhlíonadh.

4.—Leasaítear alt 21(1) den Acht Caidrimh Thionscail, 1946, trí
‘‘nó aon imscrúdaithe faoin Acht Caidrimh Thionscail (Leasú),
2001,’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘faoin Acht seo’’.

5.—(1) Féadfaidh an Chúirt, tar éis aighneas ceirde a imscrúdú
faoi alt 2, moladh a dhéanamh ag tabhairt a tuairime maidir leis an
ní agus, más cuí, a tuairime maidir leis an mbeart is ceart a dhéanamh
ag féachaint do théarmaí agus coinníollacha fostaíochta, agus do
nósanna imeachta chun aighnis a réiteach agus nósanna imeachta
araíonachta, san fhostaíocht lena mbaineann.

(2) Ní dhéanfar foráil i moladh faoi fho-alt (1) maidir le socruithe
le haghaidh cómhargántaíochta.

6.—(1) Más rud é, i dtuairim na Cúirte, nach mbeidh aighneas is
ábhar do mholadh faoi alt 5 réitithe, féadfaidh an Chúirt, ar iarraidh
ó cheardchumann nó ó chomhlacht eiscthe agus tar éis athbhreithniú
ar gach ní ábhartha, cinneadh a dhéanamh.

(2) Féadfar, i gcinneadh faoi fho-alt (1), aird a thabhairt ar
théarmaí agus coinníollacha fostaíochta, agus ar nósanna imeachta
chun aighnis a réiteach agus nósanna imeachta araíonachta, san
fhostaíocht lena mbaineann, ach ní dhéanfar foráil ann maidir le
socruithe le haghaidh cómhargántaíochta.

(3) Beidh cinneadh faoi fho-alt (1) sna téarmaí céanna le moladh
faoi alt 5 ach amháin más rud é—
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A.6(a) gur chomhaontaigh an Chúirt athrú leis na páirtithe, nó

(b) gur chinn an Chúirt gur bunaíodh an moladh lena
mbaineann nó cuid den mholadh sin ar fhaisnéis
fhabhtach nó neamhiomlán.

7.—(1) Beidh gach cinneadh a dhéanfaidh an Chúirt faoi alt 6 i
scríbhinn agus beidh ráiteas ann maidir leis na cúiseanna atá leis
an gcinneadh.

(2) Féadfaidh an Chúirt le hordú, mar is cuí léi, éifeacht a
thabhairt d’aon chinneadh ó cibé dáta a shonróidh an Chúirt san
ordú.

(3) Déanfar ordú faoi fho-alt (2) a sheirbheáil ar na páirtithe san
aighneas.

8.—(1) Faoi réir fho-alt (2), scoirfidh an Chúirt dá himscrúdú nó
dá hathbhreithniú faoi alt 6 agus tarraingeoidh sí siar aon mholadh
más rud é, ar iarraidh ón bhfostóir nó ar a tionscnamh féin, go
mbeidh an Chúirt tar éis a dheimhniú di féin go ndearnadh gníomh
tionscail i ndáil leis an aighneas is ábhar d’imscrúdú.

(2) Más rud é, ag féachaint do na himthosca go léir, go
ndeimhneoidh ceardchumann nó comhlacht eiscthe don Chúirt gur
réasúnach dul ar aghaidh lena himscrúdú nó lena hathbhreithniú faoi
alt 6, rachaidh sí ar aghaidh amhlaidh.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás ina mbeidh na nósanna
imeachta dá bhforáiltear le hailt 2, 5 agus 6 spíonta.

9.—Tar éis tréimhse 3 mhí, ach tráth nach déanaí ná bliain amháin
ó dháta cinnidh faoi alt 6, féadfaidh an Chúirt, ar iarratas ó cheachtar
páirtí in aighneas, an cinneadh sin a athbhreithniú, agus—

(a) an cinneadh agus an t-ordú lena dtugtar éifeacht don
chinneadh a fhuascailt más rud é, i dtuairim na Cúirte,
gur réitíodh an t-aighneas,

(b) an cinneadh agus an t-ordú lena dtugtar éifeacht don
chinneadh a dhaingniú más rud é, i dtuairim na Cúirte,
nár réitíodh an t-aighneas, nó

(c) téarmaí an chinnidh agus an ordaithe lena dtugtar éifeacht
don chinneadh a athrú más rud é—

(i) go gcomhaontaíonn an Chúirt an t-athrú sin leis na
páirtithe, nó

(ii) gur deimhin leis an gCúirt gur bunaíodh an cinneadh
nó cuid den chinneadh ar fhaisnéis fhabhtach nó
neamhiomlán.

10.—I gcás ina mainneoidh fostóir—

(a) téarmaí cinnidh faoi alt 6 a chomhlíonadh laistigh de bhliain
amháin ón dáta ar cuireadh an cinneadh in iúl do na
páirtithe, nó
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A.10

Achomharc chun na
hArd-Chúirte ar
phonc dlí.

Rialacháin.

Gearrtheideal,
comhlua, forléiriú
agus tosach
feidhme.
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(b) torthaí athbhreithnithe ar chinneadh faoi alt 9 a
chomhlíonadh laistigh de 6 seachtaine ón dáta ar
cuireadh na torthaí sin in iúl do na páirtithe,

déanfaidh an Chúirt Chuarda, ar iarratas ó cheardchumann nó ó
chomhlacht eiscthe, gan an fostóir ná aon fhianaise a éisteacht
(seachas i ndáil leis na nithe réamhráite), ordú á ordú don fhostóir
an cinneadh nó an t-athbhreithniú a chur i gcrích de réir a théarmaí
nó a thorthaí, de réir mar is cuí.

11.—I gcás ina ndéanfaidh an Chúirt cinneadh faoi alt 6, féadfaidh
ceachtar páirtí san aighneas achomharc a dhéanamh chun na hArd-
Chúirte ar phonc dlí.

12.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha
athbhreithnithe faoi ailt 6 agus 9 agus chun a chumasú lánéifeacht a
bheith le haon fhorálacha eile den Acht seo.

(2) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith i rialacháin faoin Acht seo a fheictear don
Aire a bheith riachtanach chun críocha na rialachán.

(3) Gach rialachán a dhéanfar faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má
dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an
Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag
neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin,
ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin
rialachán.

13.—(1) Féadfar an tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2001, a
ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Caidrimh Thionscail, 1946 go 2001, a
ghairm den Acht seo agus de na hAchtanna Caidrimh Thionscail,
1946 go 1990, le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon ní
amháin.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire
le hordú.


