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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM ÁISEANNA SAOTHAIR
1987; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[9 Nollaig, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um
Áiseanna Saothair 1987.

2.—Leasaítear alt 1 den Phríomh-Acht trí na mínithe seo a leanas
a chur isteach i bhfo-alt (1):

“ciallaíonn ‘Acht 1995’ an tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995;

déanfar ‘leas ábhartha’ a fhorléiriú de réir alt 2(3) d’Acht 1995;

folaíonn ‘éagóiritheoireacht thromchúiseach’ sárú dualgais ag
comhalta den Fhoras nó ag comhalta d’fhoireann an Fhorais, nó ag
sainchomhairleoir, comhairleoir nó duine eile, i ndáil leis an
bhForas.”.

3.—Leasaítear alt 6 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a
chur isteach:

“(6) Beidh an tArd-Stiúrthóir i seilbh oifige go ceann cibé
tréimhse, nach faide ná 5 bliana ó dháta a cheaptha, a chinnfidh
an tAire.

(7) Faoi réir fho-alt (8), i gcás ina rachaidh téarma oifige an
Ard-Stiúrthóra in éag trí imeacht aimsire, beidh sé in-
athcheaptha chun na hoifige sin.

(8) I gcás inar fhóin an tArd-Stiúrthóir ar feadh 2 théarma
oifige (lena n-áirítear téarma oifige ar tosaíodh air nó ar
críochnaíodh é roimh thosach feidhme alt 3 den Acht um
Áiseanna Saothair (Leasú) 2009) ní bheidh sé in-athcheaptha
chun na hoifige sin.

(9) Beidh an tArd-Stiúrthóir, ex officio, ina chomhalta den
Fhoras.”.
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4.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach:

“6A.—(1) Déanfaidh an tArd-Stiúrthóir, aon uair a
cheanglóidh an Coiste de Dháil Éireann arna bhunú faoi Bhuan-
Orduithe Dháil Éireann chun scrúdú a dhéanamh ar na cuntais
leithreasa agus ar thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste agus chun tuarascáil a thabhairt orthu do Dháil
Éireann (dá ngairtear an ‘Coiste’ ina dhiaidh seo san alt seo) i
scríbhinn air déanamh amhlaidh, fianaise a thabhairt don
Choiste sin maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a thaifeadtar
nó a cheanglaítear a thaifeadadh in aon leabhar nó
in aon taifead eile cuntais atá faoi réir a iniúchta ag
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus a
cheanglaítear leis an Acht seo ar an bhForas a
ullmhú,

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht an Fhorais i dtaca le
húsáid a acmhainní,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a
úsáideann an Foras chun éifeachtacht a chuid
oibríochtaí a mheas, agus

(d) aon ní a dhéanann difear don Fhoras agus dá
dtagraítear i dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993, nó in
aon tuarascáil eile ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste (a mhéid a bhainfidh sé le ní a shonraítear i mír
(a), (b) nó (c)) a leagtar faoi bhráid Dháil Éireann.

(2) Le linn a dhualgais a chomhlíonadh faoin alt seo, ní
dhéanfaidh an tArd-Stiúrthóir ceist a chur ná tuairim a nochtadh
i dtaobh tuillteanas aon bheartais de chuid an Rialtais nó de
chuid Aire den Rialtas nó i dtaobh tuillteanas cuspóirí beartais
den sórt sin.”.

5.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach:

“6B.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘Coiste’ Coiste arna
cheapadh ag ceachtar Teach den Oireachtas nó ag dhá Theach
an Oireachtais i gcomhar (seachas an Coiste dá dtagraítear in
alt 6A (a cuireadh isteach le halt 4 den Acht um Áiseanna
Saothair (Leasú) 2009) nó an Coiste um Leasanna Chomhaltaí
Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna Chomhaltaí Sheanad
Éireann) nó fochoiste de chuid Coiste den sórt sin.

(2) Faoi réir fho-alt (3), freastalóidh an tArd-Stiúrthóir os
comhair Coiste, ar iarraidh i scríbhinn ón gCoiste, chun cuntas
a thabhairt i leith nithe a bhaineann le riarachán ginearálta an
Fhorais agus a thagann faoi réim théarmaí tagartha an Choiste.

(3) Ní cheanglófar ar an Ard-Stiúrthóir cuntas a thabhairt os
comhair Coiste i leith aon ní a bhí, nó atá, nó ar dóigh dó a
bheith, ina ábhar d’imeachtaí os comhair cúirte nó os comhair
binse sa Stát.
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(4) Más é tuairim an Ard-Stiúrthóra gur ní lena mbaineann
fo-alt (3) aon ní a n-iarrtar air cuntas a thabhairt ina leith os
comhair Coiste, déanfaidh sé an tuairim sin, agus na cúiseanna
atá leis an tuairim sin, a chur in iúl don Choiste i scríbhinn a
luaithe is féidir tar éis an iarraidh a dhéanamh mura dtabharfar
an fhaisnéis don Choiste tráth a mbeidh an tArd-Stiúrthóir os
a chomhair.

(5) I gcás go mbeidh an tArd-Stiúrthóir tar éis a thuairim a
chur in iúl don Choiste de réir fho-alt (4) agus gur mian leis an
gCoiste dul ar aghaidh leis an iarraidh lena mbaineann,
féadfaidh Cathaoirleach an Choiste, thar ceann an Choiste,
iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar mhodh achomair
chun an cheist i dtaobh an ní lena mbaineann fo-alt (3) an ní a
chinneadh, agus cinnfidh an Ard-Chúirt an ní.

(6) I gcás go gcuirfidh an tArd-Stiúrthóir in iúl do Choiste,
de réir fho-alt (4), gurb é a thuairim gur ní lena mbaineann fo-
alt (3) ní ar ina leith a iarrtar air cuntas a thabhairt os comhair
an Choiste, ansin, faoi réir fho-alt (7), ní fhreastalóidh sé os
comhair an Choiste chun cuntas a thabhairt i leith an ní.

(7) Má chinneann an Ard-Chúirt, ar iarratas faoi fho-alt (5),
gur ní lena mbaineann fo-alt (3) an ní, tarraingeoidh an Coiste
siar an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (2), ach má chinneann
an Ard-Chúirt nach bhfuil feidhm ag fo-alt (3), freastalóidh an
tArd-Stiúrthóir os comhair an Choiste chun cuntas a thabhairt i
leith an ní.”.

6.—Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt nua seo a leanas a
chur isteach:

“Comhaltaí an
Fhorais do
nochtadh
leasanna
áirithe.

9A.—(1) Más rud é go n-éireoidh aon cheann
de na nithe seo a leanas ag cruinniú den Fhoras,
eadhon—

(a) socrú ar páirtí ann an Foras nó socrú
den sórt sin atá beartaithe, nó

(b) conradh nó comhaontú eile leis an
bhForas nó conradh nó comhaontú eile
den sórt sin atá beartaithe,

ansin, maidir le haon chomhalta den Fhoras a
bheidh i láthair ag an gcruinniú agus a mbeidh leas
ábhartha aige sa ní ar shlí seachas ina cháil mar
chomhalta den sórt sin—

(i) nochtfaidh sé don Fhoras, ag an
gcruinniú, go bhfuil an leas sin aige
agus nochtfaidh sé cineál an leasa,

(ii) fanfaidh sé as láthair ón gcruinniú nó ón
gcuid sin den chruinniú ar lena linn a
phléitear an ní,

(iii) ní ghlacfaidh sé aon pháirt in aon
bhreithniú a dhéanfaidh an Foras i
ndáil leis an ní, agus
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(iv) ní vótálfaidh sé ar chinneadh a
bhaineann leis an ní.

(2) Aon chomhalta den Fhoras a bhfuil leas
ábhartha aige, seachas ina cháil mar chomhalta
den sórt sin—

(a) i socrú nó i socrú beartaithe lena
mbaineann mír (a) d’fho-alt (1), nó

(b) i gconradh nó i gcomhaontú eile lena
mbaineann mír (b) den fho-alt sin, nó
i gconradh nó i gcomhaontú eile den
sórt sin atá beartaithe,

ní imreoidh sé tionchar, ná ní fhéachfaidh sé le
tionchar a imirt, ar aon chinneadh a bheidh le
déanamh ag an bhForas i ndáil leis sin.

(3) I gcás ina nochtfar leas ábhartha de bhun
an ailt seo, déanfar an nochtadh a thaifeadadh i
miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann agus,
fad a bheidh an cruinniú ag déileáil leis an ní lena
mbaineann an nochtadh, ní áireofar an comhalta a
dhéanann an nochtadh sa chóram don chruinniú.

(4) I gcás ina n-éireoidh ceist ag cruinniú den
Fhoras i dtaobh arbh ionann nó nárbh ionann
iompar áirithe, dá ndéanfadh comhalta den Fhoras
dá réir, agus mainneachtain aige ceanglais fho-alt
(1) a chomhlíonadh, féadfaidh cathaoirleach an
chruinnithe, faoi réir fho-alt (5), an cheist a
chinneadh, agus is cinneadh críochnaitheach a
bheidh i gcinneadh an chathaoirligh, agus i gcás
ina gcinnfear ceist den sórt sin amhlaidh, déanfar
sonraí an chinnidh a thaifeadadh i miontuairiscí
an chruinnithe.

(5) Más rud é, ag cruinniú den Fhoras, gurb é
cathaoirleach an chruinnithe an comhalta ar ina
leith a mbeidh ceist lena mbaineann fo-alt (4) le
cinneadh, ansin roghnóidh comhaltaí eile an
Fhorais a bheidh i láthair ag an gcruinniú duine dá
líon chun bheith ina chathaoirleach ar an
gcruinniú d’fhonn an cheist lena mbaineann a
chinneadh.

Stiúrthóirí de
chuid na
fochuideachta
do nochtadh
leasanna
áirithe.

9B.—(1) Más rud é go n-éireoidh aon cheann
de na nithe seo a leanas ag cruinniú de bhord na
fochuideachta, eadhon—

(a) socrú ar páirtí ann an fhochuideachta nó
socrú den sórt sin atá beartaithe, nó

(b) conradh nó comhaontú eile leis an
bhfochuideachta nó conradh nó
comhaontú eile den sórt sin atá
beartaithe,

ansin, maidir le haon stiúrthóir de chuid na
fochuideachta a bheidh i láthair ag an gcruinniú
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agus a bhfuil leas ábhartha aige sa ní ar shlí
seachas ina cháil mar stiúrthóir den sórt sin—

(i) nochtfaidh sé do bhord na
fochuideachta ag an gcruinniú go
bhfuil an leas sin aige agus nochtfaidh
sé cineál an leasa,

(ii) fanfaidh sé as láthair ón gcruinniú nó ón
gcuid sin den chruinniú ar lena linn a
phléitear an ní,

(iii) ní ghlacfaidh sé aon pháirt in aon
bhreithniú a dhéanfaidh bord na
fochuideachta i ndáil leis an ní, agus

(iv) ní vótálfaidh sé ar chinneadh a
bhaineann leis an ní.

(2) Aon stiúrthóir de chuid na fochuideachta a
bhfuil leas ábhartha aige, seachas ina cháil mar
stiúrthóir den sórt sin—

(a) i socrú nó i socrú beartaithe lena
mbaineann mír (a) d’fho-alt (1), nó

(b) i gconradh nó i gcomhaontú eile lena
mbaineann mír (b) den fho-alt sin, nó
i gconradh nó i gcomhaontú eile den
sórt sin atá beartaithe,

ní imreoidh sé tionchar, ná ní fhéachfaidh sé le
tionchar a imirt, ar aon chinneadh a bheidh le
déanamh ag bord na fochuideachta i ndáil leis sin.

(3) I gcás ina nochtfar leas ábhartha de bhun
an ailt seo, déanfar an nochtadh a thaifeadadh i
miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann agus,
fad a bheidh an cruinniú ag déileáil leis an ní lena
mbaineann an nochtadh, ní áireofar an stiúrthóir a
dhéanann an nochtadh sa chóram don chruinniú.

(4) I gcás ina n-éireoidh ceist ag cruinniú de
bhord na fochuideachta i dtaobh arbh ionann nó
nárbh ionann iompar áirithe, dá ndéanfadh
stiúrthóir de chuid na fochuideachta dá réir, agus
mainneachtain aige ceanglais fho-alt (1) a
chomhlíonadh, féadfaidh cathaoirleach an
chruinnithe, faoi réir fho-alt (5), an cheist a
chinneadh, agus is cinneadh críochnaitheach a
bheidh i gcinneadh an chathaoirligh, agus i gcás
ina gcinnfear ceist den sórt sin amhlaidh, déanfar
sonraí an chinnidh a thaifeadadh i miontuairiscí
an chruinnithe.

(5) Más rud é, ag cruinniú de bhord na
fochuideachta, gurb é cathaoirleach an chruinnithe
an stiúrthóir ar ina leith a mbeidh ceist lena
mbaineann fo-alt (4) le cinneadh, ansin roghnóidh
stiúrthóirí eile na fochuideachta a bheidh i láthair
ag an gcruinniú duine dá líon chun bheith ina
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chathaoirleach ar an gcruinniú d’fhonn an cheist
lena mbaineann a chinneadh.

(6) I gcás gur deimhin leis an bhForas gur
sháraigh stiúrthóir de chuid na fochuideachta fo-
alt (1) nó (2), féadfaidh an Foras, más cuí leis é,
an stiúrthóir sin a chur as oifig agus, i gcás go
gcuirfear duine as oifig de bhun an fho-ailt seo,
beidh sé dícháilithe as sin amach chun bheith ina
stiúrthóir ar an bhfochuideachta.

Comhaltaí
d’fhoireann an
Fhorais do
nochtadh
leasanna
áirithe.

9C.—(1) Más rud é, maidir le comhalta
d’fhoireann an Fhorais, go bhfuil leas ábhartha
aige, seachas ina cháil mar chomhalta den sórt sin,
in aon chonradh, comhaontú nó socrú, inar páirtí
an Foras, nó in aon chonradh, comhaontú nó socrú
den sórt sin atá beartaithe—

(a) nochtfaidh an duine sin don Fhoras go
bhfuil an leas sin aige agus nochtfaidh
sé cineál an leasa,

(b) ní ghlacfaidh an duine sin aon pháirt i
gcaibidil an chonartha, an
chomhaontaithe nó an tsocraithe ná in
aon bhreithniú ag an bhForas nó ag
comhaltaí d’fhoireann an Fhorais i
ndáil leis an gcéanna, agus

(c) ní imreoidh an duine sin tionchar, ná ní
fhéachfaidh sé le tionchar a imirt, ar
chinneadh a bheidh le déanamh ar an
ní ná ní dhéanfaidh sé aon mholadh i
ndáil leis an gconradh, leis an
gcomhaontú nó leis an socrú.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le
conarthaí fostaíochta nó conarthaí beartaithe
fostaíochta comhaltaí d’fhoireann an Fhorais leis
an bhForas.

(3) Má sháraíonn duine an t-alt seo féadfaidh
an Foras cibé athruithe is cuí leis a dhéanamh ar
théarmaí agus coinníollacha fostaíochta an duine
nó deireadh a chur le conradh fostaíochta an
duine.

Comhaltaí
d’fhoireann na
fochuideachta
do nochtadh
leasanna
áirithe.

9D.—(1) Más rud é, maidir le comhalta
d’fhoireann na fochuideachta, go bhfuil leas
ábhartha aige, seachas ina cháil mar chomhalta
den sórt sin, in aon chonradh, comhaontú nó
socrú, inar páirtí an fhochuideachta, nó in aon
chonradh, comhaontú nó socrú den sórt sin atá
beartaithe—

(a) nochtfaidh an duine don fhochuideachta
go bhfuil an leas sin aige agus
nochtfaidh sé cineál an leasa,

(b) ní ghlacfaidh an duine sin aon pháirt i
gcaibidil an chonartha, an
chomhaontaithe nó an tsocraithe ná in
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aon bhreithniú ag an bhfochuideachta
nó ag comhaltaí d’fhoireann na
fochuideachta i ndáil leis an gcéanna,
agus

(c) ní imreoidh an duine sin tionchar, ná ní
fhéachfaidh sé le tionchar a imirt, ar
chinneadh a bheidh le déanamh ar an
ní ná ní dhéanfaidh sé aon mholadh i
ndáil leis an gconradh, leis an
gcomhaontú nó leis an socrú.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le
conarthaí fostaíochta nó conarthaí beartaithe
fostaíochta comhaltaí d’fhoireann na
fochuideachta leis an bhfochuideachta.

(3) Má sháraíonn duine an t-alt seo féadfaidh
an fhochuideachta cibé athruithe is cuí léi a
dhéanamh ar théarmaí agus coinníollacha
fostaíochta an duine nó deireadh a chur le conradh
fostaíochta an duine.”.

7.—Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur
isteach:

“Cosaint ar
dhliteanas
sibhialta do
dhaoine a
thuairiscíonn
mí-iompar
áirithe.

13A.—(1) I gcás go gcuirfidh duine a thuairim
in iúl, cibé acu i scríbhinn nó ar shlí eile, do
chomhalta den Gharda Síochána nó do chomhalta
den Fhoras—

(a) go bhfuil cion faoin Acht seo nó faoi
aon achtachán eile déanta nó á
dhéanamh,

(b) go bhfuil aon fhoráil den Acht seo nó
d’aon achtachán eile nó d’aon riail dlí
sáraithe nó á sárú, nó

(c) go ndearnadh éagóiritheoireacht
thromchúiseach eile i ndáil leis an
bhForas,

ansin, mura rud é go ngníomhaíonn an duine de
mheon mímhacánta, ní mheasfar go ndearna sé
aon sárú dualgais i leith aon duine eile, agus ní
bheidh cúis chaingne ag aon duine i gcoinne an
duine chéadluaite maidir leis an tuairim sin a chur
in iúl.

(2) I gcás go gcuirfidh duine a thuairim in iúl,
cibé acu i scríbhinn nó ar shlí eile, don Aire go
bhfuil ordachán arna thabhairt ag an Aire faoin
Acht seo sáraithe nó á shárú, ansin, mura rud é go
ngníomhaíonn an duine de mheon mímhacánta, ní
mheasfar go ndearna sé aon sárú dualgais i leith
aon duine eile, agus ní bheidh cúis chaingne ag
aon duine i gcoinne an duine chéadluaite maidir
leis an tuairim sin a chur in iúl.
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(3) Tá feidhm ag an alt seo maidir le tuairim a
chur in iúl—

(a) arbh éard é, mura mbeadh an t-alt seo,
sárú dualgais ag an duine a rinne é, nó

(b) a mbeadh cúis chaingne ina leith in
aghaidh an duine a rinne é ag duine
eile mura mbeadh an t-alt seo.

Toirmeasc ar
phionósú.

13B.—(1) Ní dhéanfaidh fostóir fostaí a
phionósú ná ní dhéanfaidh sé pionósú a bhagairt i
gcoinne fostaí mar gheall ar na nithe seo a
leanas—

(a) gearán a dhéanamh le comhalta den
Gharda Síochána nó le comhalta den
Fhoras go bhfuil foráil den Acht seo,
nó d’aon achtachán nó riail eile dlí,
sáraithe nó á sárú,

(b) gearán a dhéanamh leis an Aire go
bhfuil ordachán arna thabhairt aige
faoin Acht seo sáraithe nó á shárú,

(c) gearán a dhéanamh le comhalta den
Fhoras go ndearnadh
éagóiritheoireacht thromchúiseach i
ndáil leis an bhForas,

(d) fianaise a thabhairt in aon imeachtaí
faoin Acht seo nó faoi aon achtachán
eile, nó

(e) fógra a thabhairt go bhfuil beartaithe
aige aon cheann de na nithe dá
dtagraítear sna míreanna sin roimhe
seo a dhéanamh.

(2) Beidh éifeacht le Sceideal 2 (a chuirtear
isteach le halt 11 den Acht um Áiseanna Saothair
(Leasú) 2009) chun críocha fho-alt (1).

(3) Más rud é gurb éard a bheidh i bpionósú
fostaí, de shárú ar fho-alt (1), dífhostú an fhostaí
de réir bhrí na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach
1977 go 2007, ní fhéadfar faoiseamh a dheonú don
fhostaí i leith an phionósaithe sin faoi Sceideal 2
agus faoi na hAchtanna sin araon.

(4) San alt seo—

ciallaíonn ‘fostaí’—

(a) i ndáil leis an bhForas, comhalta
d’fhoireann an Fhorais, nó

(b) i ndáil leis an bhfochuideachta,
comhalta d’fhoireann na
fochuideachta;

ciallaíonn ‘fostóir’ an Foras nó an fhochuideachta;
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ciallaíonn ‘pionósú’ aon ghníomh nó
neamhghníomh arna dhéanamh ag fostóir nó ag
duine atá ag gníomhú thar ceann fostóra ar chun
aimhleasa an fhostaí é maidir le haon téarma nó
coinníoll dá fhostaíocht, agus, gan dochar do
ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, folaíonn
sé—

(a) fionraí, asleagan nó dífhostú (lena n-
áirítear dífhostú de réir bhrí na
nAchtanna um Dhífhostú Éagórach
1977 go 2007), nó bagairt fionraí,
asleagain nó dífhostaithe,

(b) ísliú céime nó deis ar ardú céime a
chailleadh,

(c) dualgais a aistriú, suíomh áite oibre a
athrú, pá a laghdú nó uaireanta oibre
a athrú,

(d) aon araíonacht, iomardú nó pionós eile
(lena n-áirítear pionós airgeadais) a
fhorchur nó a chur i bhfeidhm, agus

(e) comhéigean nó imeaglú.

Ráitis
bhréagacha.

13C.—(1) Aon duine a déarfaidh le comhalta
den Gharda Síochána nó le comhalta den
Fhoras—

(a) go bhfuil cion faoin Acht seo nó faoi
aon achtachán eile déanta nó á
dhéanamh,

(b) go bhfuil foráil den Acht seo, foráil
d’aon achtachán eile nó d’aon riail dlí
sáraithe nó á sárú, nó

(c) go ndearna aon duine
éagóiritheoireacht thromchúiseach i
ndáil leis an bhForas,

agus a fhios aige go bhfuil an ráiteas bréagach,
beidh sé ciontach i gcion.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin
alt seo dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó
ná \100,000 nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 3 bliana, nó iad
araon, a chur air.”.

8.—Leasaítear alt 13 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (3):
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“(3) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1)—

(a) faisnéis i dtuarascáil arna tabhairt don Fhoras nó arna
tabhairt ag an bhForas, nó thar ceann an Fhorais, don
Aire a nochtadh, nó

(b) ar chomhalta den Fhoras faisnéis a nochtadh don Aire.”.

9.—Leasaítear Cuid I den Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-
Acht—

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

“2. (1) Is iad a bheidh san Fhoras na comhaltaí seo a
leanas, is é sin le rá—

(a) cathaoirleach, agus

(b) 10 ngnáthchomhalta (lena n-áirítear an tArd-
Stiúrthóir).

(2) Is é an tAire a cheapfaidh comhaltaí an Fhorais, tar
éis dul i gcomhairle leis an Aire Oideachais agus
Eolaíochta agus leis an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus
Teaghlaigh, as measc daoine a bhfuil, i dtuairim an Aire,
taithí agus saineolas acu ar nithe—

(a) a bhaineann le feidhmeanna an Fhorais, nó

(b) a bhaineann le hairgeadas, trádáil, tráchtáil,
rialachas corparáideach nó riarachán poiblí.

(3) Faoi réir fhomhír (5), beidh cathaoirleach an
Fhorais i seilbh oifige ar feadh cibé tréimhse, nach faide
ná 5 bliana ó dháta a cheaptha, a chinnfidh an tAire.

(4) Faoi réir fhomhír (5), beidh gnáthchomhalta den
Fhoras i seilbh oifige ar feadh cibé tréimhse, nach faide ná
5 bliana ó dháta a cheaptha, a chinnfidh an tAire.

(5) Maidir le comhaltaí an Fhorais (seachas an tArd-
Stiúrthóir) a cheaptar den chéad uair tar éis thosach
feidhme alt 9(a) den Acht um Áiseanna Saothair (Leasú)
2009—

(a) beidh cibé 3 chomhalta a chinnfidh an tAire i
seilbh oifige ar feadh 3 bliana ó dháta a
gceaptha,

(b) beidh cibé 3 chomhalta a chinnfidh an tAire i
seilbh oifige ar feadh 4 bliana ó dháta a
gceaptha, agus

(c) beidh cibé 3 chomhalta a chinnfidh an tAire i
seilbh oifige ar feadh 5 bliana ó dháta a
gceaptha.

(6) Faoi réir fhomhír (7), beidh comhalta den Fhoras
(seachas an tArd-Stiúrthóir) a rachaidh a théarma oifige
in éag trí imeacht aimsire in-athcheaptha chun an Fhorais.
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(7) Aon chomhalta den Fhoras (seachas an tArd-
Stiúrthóir) a d’fhóin ar feadh 2 théarma oifige, ní bheidh
sé in-athcheaptha chun an Fhorais, agus measfar, chun
críocha na fomhíre seo, gur téarma oifige é aon tréimhse
a bhfónann duine lena linn mar chomhalta den Fhoras de
bhun ceapacháin faoi mhír 7 (a chuirtear isteach le halt
9(b) den Acht um Áiseanna Saothair (Leasú) 2009).

(8) Maidir le comhaltaí an Fhorais a bheidh i seilbh
oifige díreach roimh thosach feidhme alt 9(a) den Acht um
Áiseanna Saothair (Leasú) 2009, leanfaidh siad de bheith i
seilbh oifige don tréimhse dar tosach dáta an tosach
feidhme sin agus dar críoch an dáta a cheaptar comhaltaí
chun an Fhorais den chéad uair faoin mír seo tar éis an
tosach feidhme sin, agus measfar an Foras, faoi mar a
bheidh sé comhdhéanta díreach roimh an tosach feidhme
sin, a bheith comhdhéanta go bailí chun gach críche le linn
na tréimhse sin.”,

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

“7. (1) Más rud é go bhfaighidh comhalta den Fhoras
(seachas an tArd-Stiúrthóir) bás, go n-éireoidh sé as, go
scoirfidh sé de bheith cáilithe le haghaidh oifige agus go
scoirfidh sé d’oifig a shealbhú nó go gcuirfear é as oifig,
féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun bheith ina
chomhalta den Fhoras chun an corrfholúntas a tharlóidh
amhlaidh a líonadh.

(2) Déanfaidh duine a cheapfar chun bheith ina
chomhalta den Fhoras de bhun na míre seo oifig a
shealbhú—

(a) ar feadh na tréimhse sin de théarma oifige an
chomhalta ba chúis leis an gcorrfholúntas lena
mbaineann a bheidh gan chaitheamh ar dháta
a cheaptha, nó

(b) ar feadh cibé tréimhse eile, nach faide ná 5
bliana, a chinnfidh an tAire,

agus, faoi réir fhomhír (7) de mhír 2 (a chuirtear isteach
le halt 9(a) den Acht um Áiseanna Saothair (Leasú) 2009),
beidh sé in-athcheaptha mar chomhalta den Fhoras ar dhul
in éag don tréimhse sin.”,

(c) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 12:

“12. (1) Féadfaidh an tAire aon tráth comhalta den
Fhoras a chur as oifig agus, go háirithe, féadfaidh sé an
comhalta sin a chur as oifig más deimhin leis an Aire—

(a) nach bhfuil an comhalta ag comhlíonadh a
fheidhmeanna go leormhaith, mar gheall ar
éagumas de dheasca breoiteachta nó díobhála
nó ar aon chúis eile,

13

A.9



A.9

14

[Uimh. 38.] [2009.]An tAcht um Áiseanna Saothair
(Leasú) 2009.

(b) go bhfuil easaontacht ábhartha leasa ann i ndáil
le comhlíonadh a fheidhmeanna ag an
gcomhalta,

(c) go bhfuil sé riachtanach nó fóirsteanach an
comhalta a chur as oifig le go ndéanfaidh an
Foras a fheidhmeanna a chomhlíonadh go
héifeachtach,

(d) gur sháraigh an comhalta alt 9A (a chuirtear
isteach le halt 6 den Acht um Áiseanna Saothair
(Leasú) 2009), nó

(e) gur sháraigh an comhalta Acht 1995.

(2) I gcás go gcuirtear duine as oifig de bhun fhomhír
(1), beidh sé dícháilithe as sin amach chun bheith ina
chomhalta den Fhoras.

(3) Féadfaidh comhalta den Fhoras éirí as oifig trí
fhógra i scríbhinn arna thabhairt don Aire agus beidh
éifeacht leis an éirí as ar an lá a gheobhaidh an tAire an
fógra.

(4) Scoirfidh comhalta den Fhoras de bheith cáilithe le
haghaidh oifige, agus scoirfidh sé d’oifig a shealbhú—

(a) má bhreithnítear ina fhéimheach é,

(b) má dhéanann sé imshocraíocht nó
comhshocraíocht le creidiúnaithe,

(c) má chiontaítear é in aon chion indíotáilte i ndáil
le cuideachta,

(d) má chiontaítear é i gcion lena ngabhann calaois
nó mímhacántacht, cibé acu is i ndáil le
cuideachta é nó nach ea,

(e) má tá sé ina ábhar d’ordú faoi alt 160 d’Acht na
gCuideachtaí 1990,

(f) má chuireann cúirt dlínse inniúla téarma
príosúnachta air, nó

(g) má scoireann sé de ghnáthchónaí a bheith air
sa Stát.

(5) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, beidh comhalta
den Fhoras i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus
coinníollacha (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a
bhaineann le luach saothair agus liúntais) a chinnfidh an
tAire, le toiliú an Aire Airgeadais.”,

(d) trí “Seachtar” a chur in ionad “Naonúr” i mír 16.
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10.—Aisghairtear Cuid II den Sceideal a ghabhann leis an
bPríomh-Acht.

11.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an Sceideal seo a leanas a
chur isteach:

“SCEIDEAL 2 Alt 13B.

Sásamh mar gheall ar alt 13B(1) a Shárú

Gearáin le coimisinéir um chearta.

1. (1) Féadfaidh fostaí nó, le toiliú an fhostaí, aon
cheardchumann ar comhalta de an fostaí, gearán a thíolacadh
do choimisinéir um chearta á rá gur sháraigh fostóir an fhostaí
fo-alt (1) d’alt 13B (a chuirtear isteach le halt 7 den Acht um
Áiseanna Saothair (Leasú) 2009) i ndáil leis an bhfostaí.

(2) I gcás ina ndéanfar gearán faoi fhomhír (1), déanfaidh an
coimisinéir um chearta—

(a) deis a thabhairt do na páirtithe éisteacht a fháil ón
gcoimisinéir agus aon fhianaise a bhaineann le
hábhar an ghearáin a thíolacadh don choimisinéir,

(b) breith i scríbhinn a thabhairt i ndáil leis an ngearán,
agus

(c) an bhreith a chur in iúl do na páirtithe.

(3) Déanfar ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a
leanas le breith ó choimisinéir um chearta faoi fhomhír (2):

(a) a dhearbhú go raibh nó, de réir mar a bheidh, nach
raibh bonn leis an ngearán,

(b) a cheangal ar an bhfostóir gníomh sonraithe a
dhéanamh,

(c) a cheangal ar an bhfostóir cúiteamh a íoc leis an
bhfostaí, ina mbeidh cibé méid (más ann) is cóir agus
is cothromasach ag féachaint do na himthosca go
léir, ach nach mó ná luach saothair 2 bhliain i leith
fhostaíocht an fhostaí.

(4) Ní thabharfaidh coimisinéir um chearta aon aird ar
ghearán faoin mír seo má thíolactar dó é tar éis dul in éag don
tréimhse 6 mhí dar tosach dáta an tsáraithe lena mbaineann an
gearán.

(5) D’ainneoin fhomhír (4), féadfaidh coimisinéir um chearta
aird a thabhairt ar ghearán faoin mír seo a thíolactar dó tar éis
dul in éag don tréimhse dá dtagraítear i bhfomhír (4) (ach tráth
nach déanaí ná 12 mhí tar éis dul in éag don tréimhse sin) más
deimhin leis go raibh cúis réasúnach leis an mainneachtain an
gearán a thíolacadh laistigh den tréimhse sin.
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(6) Tíolacfar gearán trí fhógra i scríbhinn maidir leis a
thabhairt do choimisinéir um chearta agus beidh cibé sonraí san
fhógra, agus beidh an fógra i cibé foirm, a shonróidh an tAire ó
am go ham.

(7) Tabharfaidh an coimisinéir um chearta lena mbaineann
cóip d’fhógra faoi fhomhír (6) don pháirtí eile lena mbaineann.

(8) Is ar shlí seachas go poiblí a sheolfar imeachtaí faoin mír
seo os comhair coimisinéara um chearta.

(9) Déanfaidh coimisinéir um chearta cóip de gach breith
arna tabhairt ag an gcoimisinéir faoi fhomhír (2) a thabhairt don
Chúirt Oibreachais.

Achomharc i gcoinne breithe ó choimisinéir um chearta.

2. (1) Féadfaidh páirtí lena mbaineann achomharc a
dhéanamh chun na Cúirte Oibreachais i gcoinne breithe ó
choimisinéir um chearta faoi mhír 1 agus, má dhéanann an páirtí
amhlaidh, déanfaidh an Chúirt Oibreachais—

(a) deis a thabhairt do na páirtithe éisteacht a fháil uaithi
agus aon fhianaise a bhaineann leis an achomharc a
thíolacadh di,

(b) cinneadh i scríbhinn i ndáil leis an achomharc ag
daingniú na breithe, ag athrú na breithe nó ag cur na
breithe ar ceal, agus

(c) an cinneadh a chur in iúl do na páirtithe.

(2) Déanfaidh an páirtí lena mbaineann achomharc faoin mír
seo a thionscnamh trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don Chúirt
Oibreachais, laistigh de 6 sheachtain (nó cibé tréimhse is faide
ná sin a chinnfidh an Chúirt Oibreachais sna himthosca áirithe)
ón dáta a cuireadh an bhreith lena mbaineann sé in iúl don
pháirtí, ina mbeidh cibé sonraí a chinnfidh an Chúirt
Oibreachais faoi fhomhír (4) agus ina ndéarfar go bhfuil
beartaithe ag an bpáirtí lena mbaineann achomharc a dhéanamh
in aghaidh na breithe.

(3) Tabharfaidh an Chúirt Oibreachais cóip d’fhógra faoi
fhomhír (2) d’aon pháirtí eile lena mbaineann a luaithe is
indéanta tar éis don Chúirt Oibreachais an fógra a fháil.

(4) Cinnfidh an Chúirt Oibreachais na nithe seo a leanas,
agus na nósanna imeachta a bheidh le leanúint i ndáil leo,
eadhon:

(a) an nós imeachta i ndáil leis na nithe uile a bhaineann
le hachomhairc faoin mír seo a thionscnamh agus a
éisteacht ag an gCúirt Oibreachais;

(b) tráthanna agus ionaid éisteachtaí achomharc den sórt
sin;

(c) ionadaíocht na bpáirtithe in achomhairc den sórt sin;

(d) cinntí ón gCúirt Oibreachais a fhoilsiú agus fógra a
thabhairt maidir leo;
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(e) na sonraí a bheidh i bhfógra faoi fhomhír (2); agus

(f) aon nithe a leanfaidh as na nithe sin roimhe seo nó a
ghabhann leo.

(5) Féadfaidh an tAire, ar iarraidh ón gCúirt Oibreachais,
ceist dlí a eascróidh in imeachtaí os a comhair faoin mír seo a
tharchur chun na hArd-Chúirte lena cinneadh agus is cinneadh
críochnaitheach dochloíte cinneadh na hArd-Chúirte.

(6) Féadfaidh páirtí in imeachtaí os comhair na Cúirte
Oibreachais faoin mír seo achomharc a dhéanamh chun na
hArd-Chúirte i gcoinne cinnidh ón gCúirt Oibreachais ar phonc
dlí agus is cinneadh críochnaitheach dochloíte cinneadh na
hArd-Chúirte.

(7) Beidh feidhm ag alt 39(17) den Acht um Íocaíochtaí
Iomarcaíochta 1967 i ndáil le himeachtaí os comhair na Cúirte
Oibreachais faoin gCuid seo mar atá feidhm aige maidir le
hábhair a tharchuirtear chuig an mBinse Achomhairc
Fostaíochta faoin alt sin ach—

(a) tagairtí don Chúirt Oibreachais a chur in ionad
tagairtí don Bhinse san fhoráil sin,

(b) ‘chláraithe’ i mír (d) den fhoráil sin a scrios, agus

(c) ‘fíneáil nach mó ná \5,000’ a chur in ionad ‘fíneáil
nach mó ná fiche punt’ i mír (e) den fhoráil sin.

Míreanna 1 agus 2: forálacha forlíontacha.

3. (1) I gcás nach ndearna an fostóir lena mbaineann breith
ó choimisinéir um chearta i ndáil le gearán faoin Sceideal seo a
chur i gcrích de réir a téarmaí, go bhfuil an tréimhse ama chun
achomharc a dhéanamh in aghaidh na breithe imithe in éag agus
nach bhfuil aon achomharc den sórt sin déanta, féadfaidh an
fostaí lena mbaineann an gearán a thabhairt os comhair na
Cúirte Oibreachais agus déanfaidh an Chúirt Oibreachais, gan
an fostóir lena mbaineann ná aon fhianaise (seachas i ndáil leis
na nithe réamhráite) a éisteacht, cinneadh a mbeidh an éifeacht
chéanna leis atá leis an mbreith.

(2) Tabharfar gearán os comhair na Cúirte Oibreachais faoi
fhomhír (1) trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don Chúirt
Oibreachais ina mbeidh cibé sonraí (más ann) a chinnfidh an
Chúirt Oibreachais.

(3) Foilseoidh an Chúirt Oibreachais, ar mhodh is dóigh léi
is cuí, sonraí i dtaobh aon chinnidh a dhéanfaidh sí faoi fhomhír
(4)(a), (b), (c), (e) agus (f) de mhír 2 (nach cinneadh maidir le
hachomharc áirithe faoin mír sin) agus faoi fhomhír (2).

Cinntí ón gCúirt Oibreachais a fhorfheidhmiú.

4.—(1) Má mhainníonn fostóir cinneadh ón gCúirt
Oibreachais i ndáil le gearán faoi mhír 1 a chur i gcrích de réir
a théarmaí laistigh de 6 sheachtain ón dáta a chuirtear an
cinneadh in iúl do na páirtithe, déanfaidh an Chúirt Chuarda, ar
iarratas chuici chuige sin—

(a) ón bhfostaí lena mbaineann, nó
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(b) le toiliú an fhostaí, ó aon cheardchumann ar comhalta
de an fostaí,

gan an fostóir ná aon fhianaise (seachas i ndáil leis na nithe
réamhráite) a éisteacht, ordú a dhéanamh á ordú don fhostóir
an cinneadh a chur i gcrích de réir a théarmaí.

(2) An tagairt i bhfomhír (1) do chinneadh ón gCúirt
Oibreachais, is tagairt í do chinneadh nach mbeidh, ar dhul in
éag don tréimhse ama chun achomharc a dhéanamh ina aghaidh,
aon achomharc den sórt sin déanta i ndáil leis nó, más rud é go
ndearnadh achomharc den sórt sin, gur tréigeadh é agus déanfar
na tagairtí don dáta a chuirtear an cinneadh in iúl do na páirtithe
a fhorléiriú, i gcás go dtréigtear achomharc den sórt sin, mar
thagairtí do dháta an tréigin sin.

(3) In ordú faoin mír seo lena ndéanfar foráil maidir le
cúiteamh a íoc, féadfaidh an Chúirt Chuarda, má mheasann sí
gur cuí sin a dhéanamh sna himthosca go léir, a ordú don
fhostóir lena mbaineann ús ar an gcúiteamh, de réir an ráta dá
dtagraítear in alt 22 d’Acht na gCúirteanna 1981, a íoc leis an
bhfostaí lena mbaineann i leith na tréimhse go léir nó aon chuid
den tréimhse dar tosach 6 sheachtain tar éis an dáta a chuirtear
cinneadh na Cúirte Oibreachais in iúl do na páirtithe agus dar
críoch dáta an ordaithe.

(4) Is chuig an gCúirt Chuarda a shuíonn sa Chuaird a bhfuil
an áit oibre (de réir bhrí an Achta um Shábháilteacht, Sláinte
agus Leas ag an Obair 2005) ina bhfostaíonn an fostóir an fostaí
de ghnáth suite inti.”.

12.—Is éard a bheidh sa Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht
Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht agus déanfar tagairtí in
aon achtachán don Sceideal sin a fhorléiriú dá réir sin.

13.—(1) Féadfar an tAcht um Áiseanna Saothair (Leasú) 2009 a
ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Áiseanna Saothair 1987 go 2009 a
ghairm de na hAchtanna um Áiseanna Saothair 1987 agus 1999 agus
den Acht seo le chéile.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla
a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.


